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Várépítő pályázat
Gyermekintézményeket és műemlékeket támogattak

Idén második alkalommal hirdették meg azt a várépítő pályázatot, amelyre gyermekintézmények és
műemlékek pályázhattak a résztvevő cégek által felajánlott termékekre. Az idei pályázatra 14 cég több
mint 14 millió forintért ajánlott fel termékeket, köztük tetőcserepet, térköveket, burkolóanyagokat.
A HAJDU által felajánlott vegyestüzelésű kazánra és a hozzá tartozó fűtési puffertárolóra igen nagy
volt az érdeklődés, a terméket végül Nagylózs Község Önkormányzati Óvodája nyerte el. A HAJDU
által felajánlott és kiszállított készülékeknek köszönhetően a falu kicsinyei meleg falak között vághatnak neki a hideg időknek.
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Fejlesztések a
HAJDU Autotechnika Zrt. szerszámüzemében
Több mint 40 millió forintos beruházást hajt végre gyártóeszköz előállítási feltételrendszerének fejlesztésére a HAJDU Autotechnika Zrt.
A fejlesztés során új hőkezelő és hegesztő részleget alakítanak ki, ahol helyet kapnak a legkülönbözőbb (nitrogén védőgázas, védőgáz nélküli, ellenállás fűtésű, valamint megeresztő-feszültségcsökkentő,
önálló darukiszolgálással ellátott) hőkezelő kemencék.
Ezen túlmenően újabb CNC eszterga beszerzésével fejlesztik CNC gépparkjukat is.
A beruházással lehetővé válik az eddig jellemzően kooperációban végzett hőkezelés önálló megvalósítása, s a CNC megmunkálási kapacitások fejlesztése is.
A beruházás megkezdődött, a befejezés november közepére várható.

Az új CNC eszterga
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Szerviztalálkozó
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ebben az évben is megrendezte a már hagyományossá váló szerviztalálkozót. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy a HAJDU-val szerződött kollégák jobban
megismerjék az általuk szervizelt készülékeket, a gyártásfolyamatokat és nem utolsó sorban a vállalat
vezetőit. A nagy érdeklődésre való tekintettel, két időpontban rendezzük meg a találkozót, az elsőre
szeptember 21-én került sor az elektromos berendezéseket javító szakemberek részvételével.
A vezérigazgató és a műszaki területek képviselőinek prezentációiból a vendégek nemcsak a cég
elmúlt időszakban elért eredményeiről kaptak tájékoztatást, hanem a HAJDU termékekről valamint
a folyamatban lévő fejlesztésekről is átfogó ismertetőt hallgathattak meg.
A gyárlátogatás alkalmával a bojlergyártás főbb mozzanatait tekintették meg: lemezdarabolás, lézerdaraboló, tartály-hengerítő, csőkígyó-gyártás, szemcseszóró, zománcozó, csak egy pár mozzanat, amit
érdeklődéssel figyeltek meg vendégeink. Megtekintették még a porfestő üzemet, valamint bekapcsolódhattak, a vizsgálati laborban is a folyamatban lévő érdekes mérésekbe.
Délután a HAJDU Zrt. és a szervizek közötti
együttműködésről folytatódott az egyeztetés. A vevőszolgálat képviselői az elmúlt
időszakban történt érdekes szervizes esetekről számoltak be, amelyekre bárki szabadon reagálhatott, így kötetlen beszélgetés alakulhatott ki. A vevőszolgálatosokon
kívül a szervizesek is ismertették tapasztalataikat egy-egy érdekes javításukról.
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