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Sajtóközlemény
A S. P. I. N. Kft. termelési kapacitásának bővítése
A S.P.I.N. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 55 478 637 forint uniós
támogatást nyert a GINOP-1.2.1-15-2015-00509 - GINOP-1.2.1-15 - Mikro, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése című pályázati kiíráson a Széchényi 2020 keretében. A 123 285 861
forintos összköltségű beruházás révén a vállalkozás a pályázatban megjelölt eszköz beszerzését
valósította meg.
A S.P.I.N. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, amely 2004-ben jelent
meg a hazai italpiacon különleges, egészséges és kifejezetten minőségi import termékekkel. A kedvező
fogadtatáson felbuzdulva a kizárólagosan képviselt márkák és a forgalmazott termékek köre folyamatosan
bővült, jelenleg több mint százféle terméket forgalmaznak, melyek között elsősorban üdítő- és funkcionális
italok,
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termékkínálatunkat édességekkel is. Jelen beruházás, a gyártási technológia-fejlesztésükre irányult.
A zabszelet gyártó gépsor műszaki tartalma:


JONI 100L EasyMix Elektromosan fűthető, rozsdamentes keverő-homogenizáló berendezés.



EXPRO Model BJBJ-300, 300 literes iker dobkeverő automatikus kisütéssel



SOUTHSTAR Model CRO12D elektromos forgózsámolyos sütő – kompakt modell



3 db SOUTHSTAR Model TRO-32 rozsdamentes sütőkocsi a CRO-12D sütőhöz



64 db hőálló, rozsdamentes sütőtálca ,méretei: 400 mm x 600 mm x 30 mm



DE DANIELI Model T100 100L bevonó massza olvasztó tartály



Model BKX-508 Deluxe dupla pengés vágógép



Egyedileg tervezett egyengető gép két görgető rendszerrel



RUIPUHUA Model ZP-100 csomagológép, kompatibis dátumozó géppel



RUIPUHUA Model 113 címkéző gép



MULTIWEIGH Model JW-GC212

A vállalkozás saját felelősségre, 2015. október 27-én megkezdte a beruházást, és megrendelte a Zabszelet
Gyártó Gépsort a Holimex Kft.-től. Az gépsor legyártása, valamint leszállítása picivel több, mint 1 évet vett
igénybe, mivel 2016. november 28-án került sor az átadás-átvételre, valamint az üzembe helyezésre.
A pályázat nyertességének köszönhetően megvalósult eszközbeszerzések lehetővé teszik a vállalkozás
számára a piaci versenyelőny megszerzését, hiszen a környékbeli versenytársaik nem rendelkeznek ilyen
felszereltséggel rendelkező telephellyel, így ez komoly versenyelőnyt eredményez majd a jövőben.
A megvalósítás helyszíne:


8943 Bocfölde, Petőfi u. 48. hrsz: 048/6

A projekt költségvetése: 123 285 861 Ft, a saját forrás összege: 67 807 224 Ft (55,0000%), a vissza nem
térítendő támogatás összege pedig szintén: 55 478 637 Ft (45,0000%).
A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikeresen és eredményesen megvalósult.

