SAJTÓKÖZLEMÉNY
ESZKÖZFEJLESZTÉST HAJTOTT VÉGRE A LOG VALVE KFT.

A LOG VALVE Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 15 millió forint vissza nem térítendő uniós
támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett „KKVk versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázati kiírás
keretében. A beruházás összköltsége 39,2 millió forint volt. A projekt keretében új eszköz beszerzése
valósult meg.
A kedvezményezett neve: LOG VALVE Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A projekt címe: Új nyomató berendezés beszerzése
A szerződött támogatás összege: 15 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 38,3 %
A projekt befejezési dátuma: 2018. 10. 12.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-01521
A projekt tartalmának bemutatása:
A LOG VALVE Kft. 2008. december 5-én alakult, a társaság szakmai, piaci ismerete és kapcsolatrendszere
azonban már több mint 15 éves. Rendelkezik azokkal a szakmai ismeretekkel, kapcsolatokkal, amelyeket a
nemzetközi és magyar olaj-, gáz-, vegyipar, valamint az energiatermelő vállalatok a gépipartól az elmúlt
évtizedekben igényeltek. Gyártási rendszere rugalmas, amely a fejlesztők – tervezők – technológusok szakmai
tapasztalatában, a CNC vezérlésű és vezérlés nélküli szerszámgépek egymást kiegészítő szerkezetében, a
dolgozók magas fokú képzettségében és gyakorlatában, a tervezésben és a vállalatirányításban alkalmazott
számítástechnikai eszközrendszerben valósul meg.
A projekt keretében beszerzett nyomató berendezés alkalmas a gáz és olajiparban, a vegyiparban, az
energetikai ipar minden ágában használt szerelvények és nyomástartó eszközök próbaterheléseinek
tesztelésére és dokumentálására minden, az iparágakban előírt szabvány követelményei szerint. Alkalmas
DN1200 méretig hidraulikus ás levegős nyomáspróba elvégzésére. Ez a mérettartomány jelentősen
meghaladja a jelenlegi lehetőségeinket, amelyet eddig max. DN500 méretig alkalmazhattunk. A berendezés
mérete és felépítése arra is alkalmas, hogy DN150-DN1200 méretig azonos technológiával végezze a
nyomáspróba teszteket. Ez teljesen eltér az eddig használt gyakorlattól, amely egyedi módszerrel és
technológiával tudta csak elvégezni a nyomatást ebben a mérettartományban, jelentős költségtöbblettel. A
teljesítmény különbség a két módszer között közel 4-szeres.
Az új gép a különböző méretű szerelvényekre való átállítást hidraulikus hajtóművel végzi, a párhuzamosság
ellenőrzése mellett. Ez a funkció az eddig használt berendezéseken nem állt rendelkezésre, így lényegesen
jobb minőségű termékeket tudunk előállítani a berendezés segítségével. A gép üzembe helyezésével a vállalat
gyártási hatékonysága is javult.
További információ kérhető:
LOG VALVE Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8960 Lenti, Petőfi út 37.
Telefon: +36 92 551 820
E-mail: valve@log.hu

