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Magyar fatermék exportra
Minden közgazdász álma egy olyan ország, ahol tőkeerős hazai cégek az otthon
megtermelt javakat exportkapcsolataikon keresztül külföldi piacokon nyereséggel
értékesítik, hozzájárulva az ország versenyképességéhez, imázsához és pénzügyi
egyensúlyához.
A mai piaci környezetben a faiparban
nem is olyan egyszerű külföldön értékesíteni, de úgy tűnik, a keszthelyi székhelyű
Profilfa Kft.-nek sikerült. A vállalkozás
1990-ben a piacnyitással egyidejűleg
kezdte el a tevékenységét Reziben, ahol
az akkori magyar viszonyoknak megfelelő gépesítettséggel hajópadló- és lambériagyártással foglalkoztak. A kitartó
munkának, a lépésről lépésre történő
fejlesztésnek köszönhetően nőtt a termelés, új piacok nyíltak, és 2000. januárban
a cég a jelenlegi helyére, a keszthelyi,
Külső-Zsidi úti telephelyre költözött.
A 14 000 m2-es telephely ad otthont a cég
2
800 m -es barkácsáruházának, az alapanyag- és késztermékraktárnak, a német
technológián nyugvó gyártósornak.
– Hogyan emlékszik vissza erre az
elmúlt 20 évre? – kérdeztük Kocsis Józsefet, a cég ügyvezetőjét.
– Büszkék vagyunk az elmúlt két évtized teljesítményére, hiszen 1990-ben
az akkori európai piacok fejlettségéhez
képest jókora hátránnyal indultunk, ami
a technológiát, a tőkeerőt, a szervezettségüket illeti. Sőt, tulajdonképpen a '90-es
évektől a magyar gyártókra rászakadt a
teljes nyugati konkurencia, vámok, korlátok nélkül.
Ebben a környezetben kellett megfelelnünk a piac kihívásainak, a vevői
igényeknek, és a megfelelő fejlesztéseket

A Profilfa csapata 2000 óta
a keszthelyi Külső-Zsidi úton, az
új telephelyen
dolgozik

elvégezni. A cég 10 éves születésnapján
aztán önerőből sikerült az új telephelyet,
a barkácsáruházat és a gyaluüzemet
felavatni, amely beruházás nagyon jó
döntésnek bizonyult. Persze azóta sem
álltunk le, folyamatosan bővítettük a
technológiát, a raktárkapacitást és a
logisztikát, így ma már nagyon gyorsan
kiváló minőségben tudunk szállítani a
viszonteladók, illetve vásárlóink megelégedésére.
– Nagyon sok svéd és finn fűrészáru
van a raktárban. Miért van itt ennyi jó
minőségű alapanyag?

A megfelelő mennyiségű és jó minőségű alapanyag a folyamatos termelés alapja
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– A gyaluüzemünkben évi cca. 1 000 000
m2 készáru hagyja el a gyártósort, ami
az alapanyagoldalról mind minőségi,
mind mennyiségi kihívásokat támaszt.
Mi a lambéria- és gyalultáru-gyártáshoz
túlnyomórészt svéd és finn fenyő fűrészárut használunk, amiből komoly készletet
tartunk, a folyamatos termelést biztosítandó. A fedett raktárainkban cca. 2000
m3 jó minőségű fenyő fűrészáru várja a
további feldolgozást.
– Mennyire vált be a Weinig-technológia a termék-előállításban?
– A német Weinig Hydro-technológia
jó választás volt, precíz és pontos. Bútor
minőségű felületet tudunk garantálni,
gyors vállalási határidővel és állandó
pontos késztermékekkel. A technológia
egy műszakban 1800 m2 készterméket állít
elő, ami garantálja az évi 1 000 000 m2
kapacitásunkat.
A gyártósor lelke egy Weinig Hydromat 23 C gyalu- és profilozó automata,
ahol a szerszámfejek, ellentétben a mechanikusan rögzített szerszámokkal,
hidraulikusan rögzítettek a tengelyen.
A speciálisan kialakított szerszámtestbe
300 bar nyomáson zsír kerül, amely a
szerszámot játékmentesen és abszolút
központosan rögzíti. Az így központosított szerszám esetében – feltételezve
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A német gyártástechnológia bútor minőségű felületet állít elő tökéletes mérethűséggel

a helyes élezést és beállítást – az élkörkülönbségek toleranciája minimális, ami
még fokozható.
A Weinig a szerszámot menet közben, illetve az első installációkor egy
automata fenőegységgel lefeni, így az
egyes szerszámélek tökéletesen azonos
élkörre kerülnek. Természetesen menet
közben is elvégzendő ez a művelet bizonyos megmunkálási folyóméterek után.
Amikor a dolgozó úgy ítéli meg, hogy a
felületi minőség kezd romlani, akkor egy
gombnyomással lefenhetőek a szerszám
vágóélei. Nincs felesleges szerszámcsere,
a felületi minőség konstans marad, és
ezzel az úgynevezett hidrotechnikával
biztosítható ez a fürge előtolás.
– Rettentő sok profilszerszám van
az élezőműhelyben, időközben ennyi
profil került gyártásba?
– Kezdetben cca. 20 profillal indultunk,
de mára több mint 100 fajta profilszerszámmal termelünk, a megrendelések
függvényében. A lambériagyártás időközben kiegészült különféle szegélylécek
és faházelemek gyártásával. Szerencsére

a Weinig erre is bír megoldással. Az új
profilszerszámokat itt az üzemben a
felmerülő igényekre reagálva magunk
gyártjuk le. Nem függünk külső szállítóktól, reakcióidőnk sokkal gyorsabb.
– Hová szállítanak készterméket? Ez
a külföldi rendszámú kamion például
hová megy?
– Termékválasztékunk alapján vállalkozásunk meghatározó szerepet tölt
be a magyarországi gyalult áru és fenyő
fűrészáru kereskedelemben. Emellett
büszkén elmondhatom, hogy már egy jó
ideje exportáljuk termékeinket többek
között Csehországba, Horvátországba,
Ausztriába és Romániába is.
– Milyen lambériát lehet eladni például Ausztriában?
– Érdekes ez a piac. Például Ausztriában túlnyomórészt a kiváló minőséget
értékesítjük. Sajnos Magyarországra
főképp a B, BC-s anyag jön be, tehát a
kevésbé jó minőség, míg mi az „A”-s,
„AB”-s kategóriát exportáljuk. Mások
az igények, más a fizetőképes kereslet
itthon és külföldön.

– Milyen stratégiát követ a Profilfa
most a válság időszakában és a közeljövőben?
– Nem panaszkodunk, hiszen mind
a hazai, mind a külföldi piacon sikerült
a vevőkörünket bővíteni az elmúlt időszakban is. A termékpalettát tekintve a
minőségi piac felé orientálódunk, illetve bővítjük a faházgyártókat megcélzó
programunkat. A nem túl távoli jövőben
piacra lépünk a Profilfa faházprogramjával, hiszen csak folyamatos fejlesztéssel
tudunk, mint magyar termelők a hazai és
exportpiacon helytállni.
(HT)

A kész lambéria, gyalult áru nem csak a hazai piacon értékesül
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