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A projekt bemutatása:
Tevékenységünk elsősorban élelmiszeripari minőségellenőrző laboratóriumok kiszolgálása köré
szerveződik a mikrobiológiai és a fizikai-kémiai vizsgálatok területén, valamint laboreszközök,
egyszerűbb laborműszerek kereskedelmével is foglalkozunk. A mikrobiológiai laborok számára
felhasználásra kész, steril, bakteriológiai táptalajokat gyártunk, melyet a jelenlegi, manuális
alapokra épülő eszközparkkal el tudunk végezni, viszont az egyre szigorodó minőségügyi
követelményeknek a jövőben ez már nem feltétlenül felel meg. Célunk ezért egy olyan
technológiailag korszerű eszközpark létrehozása, amivel a legszigorúbb minőségügyi
követelményeket támasztó vállalkozásoknak is képesek leszünk termékeket gyártani.
A technológiai korszerűsítés során a beszerzésre kerülő Tuttnauer felültöltős laboratóriumi
autokláv által automatikussá válik a táptalaj készítés legfontosabb művelete. A berendezés
lehetővé teszi a sterilizálási folyamatban felmerülő adatok digitális rögzítését, amit egy USB
csatlakozás segítségével a kijelölt helyre menthetünk, vagy akár nyomtathatunk, így a
technológiai folyamatok ellenőrizhetőbbé válnak. Az új eszköz a vizet a hálózatról közvetlenül
veszi, amit lágyít és automatikusan adagol a munkatérbe. A kompresszor és vákumrendszer a
munkafolyamatok biztonságát növeli, a hirtelen nyomáscsökkenésből adódó robbanásveszély
így kiküszöbölhető, valamint a sterilezés folyamata szabályozott lesz. A berendezést kezelő
személyzet rendelkezik az ehhez szükséges végzettséggel. Az új laboratóriumi autokláv
működése teljesen automatikus, a töltésen, indításon kívül a működtetés egyéb beavatkozást,
folyamatos felügyeletet – a jelenleg alkalmazott manuális technológiával szemben - nem igényel,
így a vállalkozás kapacitásait is növeli. Az ügyfélkör bővülése és a megrendelések várható
növekedése miatt egyéb munkakörbe létszámbővítés lesz szükséges. Elmondható tehát, hogy a
technológiai korszerűsítéssel kapacitást növelünk, új ügyfélkörre tehetünk szert (pl.
gyógyszeripar, egészségügy) és ezeknek következményeként biztos munkahelyet tudunk
nyújtani alkalmazottaink számára.
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