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S.P.I.N. Kft. - GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01032 

Sajtóközlemény 

A S. P. I. N. Kft. termelési kapacitásának bővítése 

A S.P.I.N. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 46 979 725 forint vissza nem 

térítendő és 93 959 450 forint visszatérítendő támogatást nyert a GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01032 - 

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 

kombinált hiteltermék keretében című pályázati kiíráson a Széchényi 2020 keretében. A 156 599 084 

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, ásványvizek találhatók. 

Viking-MASEK MS 250c - komplett csomagoló rendszer műszaki paraméterei: 

 Dimenziók: 2000 mm mély * 1300 mm  széles * 2100mm magas (adagoló rendszer nélkül), 

 Súly: 1150 kg,  

 Alkalmazható: 50mm-250mm szélesség, 50mm-400mm hosszúság, alsó és felső forrasztás: 
13,5mm, hosszanti forrasztás:10,0mm 

 Meghajtás: Siemens szervó Sinamic szervo erősítővel 

 PLC: Siemens Simotion színes Siemens érintőképernyővel (12”) 

 Beépített teljesítmény: 9,5 kVA 

 Pneumatika: 6 bar (0,6 Mpa) minimum, száraz és olajmentes levegő 

 Energiafogyasztás: 3 kWh 

 Elektromos védelem: IP 54 

 Maximum film szélesség: 640 mm 

 Belső átmérő: 70-76 mm 

 Maximum film átmérő: 450mm 
 

A vállalkozás 2018.03.01. megkezdte a beruházást, és megrendelte a csomagoló rendszert iBluehome Ltd.-

től. A csomagológép legyártása, valamint leszállítása majdnem 2 évet vett igénybe, mivel 2020.01.03-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: 156 599 084 Ft, a saját forrás összege: 15 659 909 Ft (10,0000%), a vissza nem 

térítendő támogatás összege: 46 979 725 Ft (30,0000%), a visszatérítendő támogatás összege pedig: 93 

959 450 Ft (60,0000%). A projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően sikeresen és eredményesen 

megvalósult. 


