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ROLLEXCO TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PIROBALL TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚJ TERMELŐ ESZKÖZ 

BESZERZÉS

A ROLLEXCO Tűzvédelmi  és  Biztonságtechnikai  Zrt.  (4100  Berettyóújfalu,  Széchenyi  utca  65.)  a

Gazdaságfejlesztési  és  Innovációs  Operatív  Program  keretében  meghirdetett  Mikro,  kis-  és

középvállalkozások  termelési  kapacitásainak  bővítése  GINOP-1.2.1-14-2014-00878  azonosítószámú

„Piroball  tűzoltó  készülék  gyártásához  kapcsolódó  új  termelőeszköz  beszerzés”  tárgyú  projekt

keretében  töltőgép  egység  automata  portöltő  gépsor  és  vízleszárító  kemence  anyagmozgató

konvéjorral eszközbeszerzést valósított meg, 73,013 millió Ft európai uniós támogatás segítségével.

A ROLLEXCO  Tűzvédelmi  és  Biztonságtechnikai  Zrt.  1998.  június  10-én  alakult,  fő  profilja  a  tűzoltó

készülékek gyártása és forgalmazása. A vállalkozás a magyarországi tűzoltó készülék gyártás és értékesítés

meghatározó szereplője. A gyártási folyamat a berettyóújfalui telephelyen működő üzemben történik, ahol a

fejlesztés  révén  a  teljes  termelési  vertikum rendelkezésre  áll.  Ugyancsak  a  vállalkozás  végzi  az  általa

gyártott tűzoltó készülékeke javítását és szervízelését, az országos márkaszerviz hálózaton keresztül. A cég

a tűzoltó készülék gyártás mellett jelentős K+F+I  tevékenységet folytat, melynek keretében kifejlesztette a

PIROBALL nevű készüléket.  Ennek elismertségét innovációs díj  jelzi,  illetve formatervezési  mintaoltalom

alatt  áll.  A megvalósított  fejlesztés a PIROBALL készülék iparszerű,  nagy sorozatban történő előállítását

teszi  lehetővé.  A termék  tervezett  értékesítési  piaca  az  Európai  Unión  kívül  Dél-Afrika,  illetve  a  Szub-

Szaharai Régió országai. A megvalósított fejlesztés két komplett gépegység beszerzését és üzembe állítását

jelenti. Az első ütemben megvalósult az automata portöltő gépsor beszerzése, mely előtöltő és készretöltő

egységből, valamint vibrációs egységgel ellátott big-bag állványból áll. A második ütemben megtörtént egy

gáztüzelésű,  konvekciós  alagút  rendszerű  vízleszárító  kemence  beszerzése  és  beüzemelése,  melyhez

anyagmozgató  konvéjor  pálya  kapcsolódik.  Az  berendezések  üzembe  helyezése  a  szükséges  hatósági

eljárás  lefolytatását  követően  2016.05.23—án  eredményesen  megtörtént.  Az  50  %-os  intenzitású

támogatással  megvalósuló  beruházásnak  köszönhetően  a  vállalkozás  megőrzi  16  fő  foglalkoztatottja

munkahelyét  és  a  későbbiekben  lehetővé  válik  új  munkatársak  felvétele.  A fejlesztés  eredményeként

nemcsak a pályázó ROLLEXCO Zrt versenyképessége nő, de erősödik a Bihari Ipari Parkban működő kkv-k

klaszter típusú együttműködése.

További információt a www.rollexco.hu honlapon találhatnak. 

http://www.rollexco.hu/

