
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vállalati erőforrások komplex fejlesztése a KADIA Bt.-nél 
 
A projekt alapadatai: 
• Projekt azonosító: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-01713 
• Igényelt támogatás: 205 461 691 Ft 
• Támogatás mértéke: 70% 
• A projekt költségvetése: 293 516 702Ft 
• Projekt tervezett befejezése: 2023.11.01 
 
A projekt bemutatása: 
A projekt célja Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása tevékenységünkhöz kapcsolódik. A beruházás 
keretében 1 db fiber lézervágó 1 db automata robot hegesztőcella és lineáris sín, 1 db plazmavágó és 1 db 
CNC eszterga kerül beszerzésre, amelyek segítségével felépítmények részegységeinek gyártási folyamata 
gyorsabb, pontosabb és rövidebb vállalási határidők érhetőek el és saját magunk tudjuk megmunkálni a 
nagyobb lemezeket és fémelemeket. Jelen projekt keretében tehát gyártási technológiánkat kívánjuk 
fejleszteni innovatív módon annak érdekében, hogy gyártó tevékenységünket tovább tudjuk erősíteni 
korszerű technológia beszerzése révén. 
Automata hegesztő robot beszerzése a gyártási folyamat összeszerelési szakaszában a legmagasabb 
minőségű összeszerelést biztosítja. A robothegesztő segítségével az illesztésnél történő hegesztés a 
legpontosabb és legmagasabb minőségben történik. Továbbá a lézervágó kiszolgálása is megtörténik 
ugyanazon robotkarral. Alumínium táblák súlya 50 kg-ot és 3,3 m szélességet is elérheti, ezeket a robotkar 
lézervágóra tudja helyezni és vágás után levenni és a sín segítségével gyors helyváltoztatásra is képes. A 
rendszer elemeit egységes kezelőfelület kapcsolja össze, mely illeszthető meglévő Ipar 4 irányítási 
rendszerhez. 
Ezeken túl szeretnénk még fenntarthatóbbá telephelyünk energiafelhasználását megújuló energiákon alapuló 
rendszerek alkalmazásával. Új 61 kW-os napelemes rendszer, parkoló kialakítással egyben nem csak a 
környezettudatos működés felé teszünk újabb lépést, hanem tovább optimalizálhatjuk az 
energiaköltségeinket. Cégünk működésnek alapja a folyamatos tanulás, újítás, és innováció. Ezért tartjuk 
fontosnak, hogy a jelen projekt keretében tanácsadást is igénybe vegyünk, melynek keretében piackutatást 
végeznek a számunkra. Ennek segítségével új vevői szegmenseket azonosíthatunk, bel-, és külföldön 
egyaránt új hosszútávú partneri kapcsolatokat kialakítva. Komplex beruházás segítségével egy újabb lépést 
tehetünk annak irányába, hogy cégünk ne kizárólag a már eddig kialakított működési keretein belül teljesítsen 
jól, hanem folytassa az innovációvezérelt növekedést.  
 
A projekt megvalósulásának helyszíne: 
7831 Pellérd, Ipar utca 9. 
 
A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg: 
Miniszterelnökség  
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83. 
E-mail: gazdasagfejlesztes@tfm.gov.hu  
Infovonal: 06 (1) 896-6666 
Honlap: www.palyazat.gov.hu 

 


