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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Lezárult a beruházás I. fázisa a Roto Elzett Certa Kft. 
hárommilliárdos fejlesztésének Lövőn 
 
2012.07.10 
 
A kétütemben zajló beruházás első üteme befejeződött. Elkészült az új 
üzemcsarnok (3200 m²-es sajtolóval és a 400 m²-es szerszámműhellyel) és az 
1000 m²-es logisztikai térfedéssel. A beruházás részét képező 8 nagyértékű 
gépből és berendezésből 6 már működik illetve folyik a beüzemelése, 2 gép 
beszerzése pedig folyamatban van. A beruházás 3 milliárdos teljes költségéből 
már 1,6 milliárd realizálódott, az állami pályázat keretében vállalt 
munkahelyteremtő kötelezettségvállalás is közel áll a teljesítéshez (20 új 
munkaszerződés) és zajlik a KIR környezetirányítási rendszer, ISO 14000 
bevezetése is. Mindemellett június második felében elkezdődtek a beruházás 
második ütemének, a PPL készáru raktár építésének munkálatai. 
 
Lövő, 2012. július 10. Több, mint 660 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert tavaly novemberben a Roto Elzett Certa Kft. az Új Széchenyi Terv 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretén belül kiírt „Komplex 
technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása” című pályázaton. A támogatást 
ingatlan beruházásra, eszközbeszerzésre, technológiafejlesztésre és 
munkahelyteremtésre fordítja a vállalat termelő kapacitásai növelése érdekében. 
 
A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) írta ki, a közreműködő 
szervezet a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt). 
  
A projekt 2011. augusztusában indult, és várhatóan 2013 júliusában fejeződik be. A 
projekt teljes költsége megközelíti a három milliárd forintot. A beruházással a 
sajtolási, szerelési és a raktározási kapacitást bővítik az ablakvasalat gyártó 
üzemben. A teljes bővítés két ütemben zajlik. 
 
A projekt keretében a beruházást megalapozó építkezés I.üteme 2011 októberében 
kezdődött. Megépült, a 3600 m²-es új üzemcsarnok, amelyben a 3200 m²-es új 
sajtoló és a 400 m²-es új szerszámüzem kapott helyet, illetve új helyre került az 
alapanyag raktár is. 
Az I. ütem részeként elkészült az új csarnok és a régi alapanyag raktár közötti 1000 
m² alapterületű térfedés, mely a logisztikai tevékenység hatékony működését 
szolgálja (rakodás, anyag- és göngyölegtárolás). 
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Az új sajtoló csarnok március végéig szerkezetkész állapotba került, április közepétől 
pedig megkezdődött a sajtológépek áttelepítése és beüzemelése, ami június hónap 
közepére be is fejeződött. A több mint 100 tonnás gépek átköltöztetését egy új, 
légpárnás technikát alkalmazva, mindenfajta szétszerelés nélkül egy darabban  
végezték. A gépek beüzemelésével egy időben a beruházás keretében kiépített 
központi hulladékgyűjtő rendszer is megkezdte működését.  
A régi sajtoló üzemben a padozat felújítása után az eddig különböző helyeken 
működő leszabó-sajtoló gépek is a végleges helyükre kerültek.  
Már üzemel a beruházás keretében beszerzett 2db előszerelő automata és CNC 
szerszámgép is. Jelenleg is zajlik 2 új, a beruházás részét képező leszabó-sajtoló 
gép összeszerelése és beüzemelése. 
 
Időközben elindult a beruházás II. üteme is. Június közepén kezdődtek az új készáru 
raktár (3900 m²), illetve az 5 rámpás dokkoló bővítmény (700m²) építésének 
előkészületei. Jelenleg még a földmunkálatok zajlanak, az új készáru raktár 
épületének átadása és ezzel egyben az építkezés lezárása várhatóan decemberben 
lesz.  
Az új raktár felépülése után a jelenlegi raktár területe felszabadul a termelő terület 
számára. Az így megnövekedett tárolási kapacitás révén a jelenleg ellátott 13 Roto 
kereskedelmi központ mellett további kereskedelmi központok közvetlen áruval 
történő feltöltése válik lehetővé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


