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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A JÁRMŰ ZRT. KAPACITÁSFEJLESZTŐ BERUHÁZÁSA TISZAVASVÁRIBAN

A magyar tulajdonú, 1916-ban alapított Jármű Zrt. Tiszavasváriban lévő telephelyén befejezte
gyártókapacitást növelő technológiai sor beszerzését és telepítését. A megvalósult beruházás célja a
gyártási kapacitás termékkört bővítő növelése. A fejlesztés eredményeként termék szortimentünket
bővítve tudunk vonatgyártó megrendelőinknek új típusú ablakokat, belső design elemeket szállítani.
Beszállítói potenciálunk a fejlesztés eredményeképpen nő, feldolgozottsági fok javul. A fejlesztés
megmunkáló központokkal, ipari robottal, célgéppel és informatikai eszközökkel gazdagította
telephelyünket, hozzájárul 20 fő munkavállaló foglalkoztatásához. Fejlesztésünk a Széchenyi 2020
program GINOP-1.2.1-16 kódszámú pályázatának keretében 200,99 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatással valósult meg.

Az olyan globális piaci résztvevők mellett, mint az Alstom, Bombardier és Siemens, számos nemzetközi
beszállító és vasúti cég mellett társaságunk önálló saját fejlesztésű termékeivel komplex beszállítója nagy
vasútépítési programoknak.
A projekt során automatizált gyártó berendezés – ipari robot és tartozékai –, megmunkáló központok,
célgépek, valamint daraboló gép kerültek beszerzésre hatékony fémmegmunkálást és felületkezelést
biztosítva társaságunknak. A termékpaletta új típusú ragasztott ablakcsaláddal és belső design elemekkel
bővült, ezért kellett a termelő kapacitást megnövelni. Az új CNC megmunkáló központok, célgépek, és a
daraboló gép az alumínium profilok mellett a rozsdamentes acélok megmunkálását is lehetővő teszik, amely
kapacitás eddig nem állt rendelkezésre a Jármű Zrt-nél.
A Jármű Zrt. elkötelezett a fenntartható fejlődés és a környezettudatos gazdálkodás fenntartásában.
Magyarországon egyedülálló módon tudunk a fejlesztés befejezésével hosszú és bonyolult formavilágú
alumínium és rozsdamentes acél profilokat megmunkálni, speciális gyártási műveleteket megvalósítani.
Reméljük fejlesztésünk több vállalkozás számára is példa értékű lehet, ezáltal újabb beruházásokat
generálunk. Így térségi szinten is hozzájárulunk a foglalkoztatottság növeléséhez, Tiszavasvári fejlődéséhez.
Külön köszönettel tartozunk Tiszavasvári Önkormányzatának és intézményeinek Társaságunk számára
nyújtott konstruktív segítségükért.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 200,99 millió forint európai uniós támogatás segítségével
401,98 millió forintos beruházás valósult meg. A beruházásnak köszönhetően a vállalat 165 darab
munkahelyet tud megőrizni, és további 20 darab új munkahelyet teremt. A projektről bővebb információt a
www.jarmuzrt.hu oldalon olvashatnak.
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