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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Új csarnok építése kapacitásbővítéssel 
a sárospataki Fraisa Hungária Kft.-nél 

 

Sárospatak, 2013. március 18. 
 
 

A FRAISA Hungária Kft. 198 millió uniós támogatást nyert a „Ipartelepítés” 
című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 435 millió forint 
összköltségvetésű projekt keretében a meglévő gyártócsarnok mellé új 
több mint 2000 m2 nagyságú új csarnok épült. 
 
A FRAISA csoport magyarországi gyára, a sárospataki FRAISA Hungária Kft a 
gépiparban használatos megmunkáló központok által használt maró, menetmaró 
szerszámok gyártásával, újraélezésével, valamint a termékekhez kapcsolódó 
szolgáltatások végzésével foglalkozik. A cégcsoport által előállított nagykeménységű 
szerszámok minőségében a világszínvonalat képviselik.  
 
A társaság az elmúlt tíz évben rendkívül dinamikusan fejlődött. 2003-ban új 
korszerű gyártóbázist hozott létre. Ez még jelentősebb növekedést hozott. így a 
dinamikus fejlődés eredményeként, ma a foglalkoztatottak száma meghaladja a 
100 főt. Tevékenysége a város egyik húzó iparágává vált. Korszerű és elegáns 
épülete a város egyik büszkesége. 
A társaság fejlődésének egyik legfőbb gondja, hogy az általa előállított termékek 
döntő része a gyártástechnológia zártságának hiánya miatt, csak félkész 
termékként kerülnek a svájci központba további feldolgozásra, bevonatolásra, azaz 
befejezésre. A termelés növekedése, szállítási igénye a logisztikai költségeket 
jelentősen emeli, ez a termelés jövedelmezőségét rontja. A társaság ezen tervez 
változtatni a jelenlegi projekt megvalósításával, hogy a termékek helyben készre 
gyárthatóak legyenek. A beruházás eredményei a következők: A jelenlegi 
üzemcsarnok 2357m2-es gyártótérrel bővült. Nagykeménységű bevonatoló 
berendezések kerültek beszerzésre kb. 445 millió Ft értékben A projekthez igényelt 
198.000 eFt vissza nem térítendő támogatás további 354.000 eFt beruházást 
indukált. A projekt megvalósítása eredményeként a társaság árbevétele mintegy 
30%-kal nő.  
Ebben a leghátrányosabb kistérségű lévő városban egy ilyen mérvű projekt további 
beruházásokat generál. 
 
A beruházással 77 munkahelyet tudtunk megtartani és további 2 év alatt 30 újat 
létrehozni. Ez azt jelenti, hogy 2013 év végre a összes dolgozói létszám 107 fő lesz. 
A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.fraisa.hu oldalon 
olvashatnak. 
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