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Pályázat leírása:  Társaságunk 1997-ben alakult meg csurgói székhellyel. Fı tevékenységünk 
a villanyszerelés, melynek keretében elsısorban villamos energia hálózatok kiépítésével, 
fejlesztésével és karbantartásával foglalkozunk. A fıtevékenységen kívül még nyílászárok 
gyártásával foglalkozik társaságunk. A két tevékenységnek köszönhetıen 14 fınek tudunk 
folyamatosan munkát biztosítani kistérségünkben. Jelen fejlesztési elképzelésünk a 
villanyszerelési tevékenységhez kapcsolódik. Társaságunk egyik gyenge pontja, hogy a 
villanyszerelési munkák nagy részének megrendelıje a területen mőködı áramszolgáltató, 
amely társaságtól nagyban függünk. A fı megrendelı által elvárt minıséget csak folyamatos 
fejlesztések során tudjuk biztosítani. A VILKOR Kft eddigi pontos és precíz munkájának 
köszönhetıen az elmúlt évek során a megrendelések száma folyamatosan emelkedett, ezáltal 
piaci pozíciónk megerısödött, melyet a továbbiakban is meg kívánunk ırizni. Jelentıs 
konkurenciával a térségben nem kell megküzdenünk. A villamoshálózatok kiépítése során 
rendszeresen nehéz munkaterületen kell feladatainkat ellátni. A jelenleg rendelkezésre álló 
eszközeink nem mindenben felelnek meg a kor gazdaságossági, és környezetvédelmi 
követelményeinek. Társaságunk gépparkja megérett a modernizációra. A projekt során egy 
kotró-rakodógépet, egy gumilánctalpas kotrógépet, valamint egy döngölı békát kívánunk 
beszerezni. A nagyteljesítményő kotró-rakodógéppel a villanyszereléshez kapcsolódó 
földmunkákat nagy területen tudjuk hatékonyan véghez vinni. A gép megfelel a hatályos 
Európai Uniós elıírásoknak mind a káros anyag kibocsátás, mind a zajszennyezés 
tekintetében. A gép egy 68,6 kW-os környezetbarát motorral, minden igényt kielégítı 
vezetıfülkével és közúti engedéllyel is rendelkezik. A lánctalpas kotrógép segítségével a JCB 
3CX kotró-rakodógép által elıkészített munkaterületen a kisebb földmunkákat tudjuk 
kivitelezni. Ezen gép kisebb földmunkákra, és a vezetékek elvezetéséhez kialakítandó árok 
ásására önállóan is alkalmas. A döngölıbéka alkalmazására a munkák befejezı szakaszában 
kerül sor. Az új eszközök segítségével munkatársaink munkakörülményei is jelentısen 
javulnak, hiszen a gépek a munkavédelem területén is jelentıs javulást eredményeznek. A 
VILKOR Kft a projekt során egy internetes honlap kialakítását is meg kívánja valósítani, 
hiszen a mai korban elengedhetetlen a világhálón való megjelenés. A honlapnak 
köszönhetıen az üzlettársakkal való kommunikáció könnyebbé és gyorsabbá válik, valamint 
új piacok is megnyílnak társaságunk elıtt. Az internetes megjelenés elırelépést 
eredményezhet mind a villanyszerelés, mind a nyílászáró gyártás és forgalmazás területén is. 
A projekt összességét tekintve egyértelmő célunk az eddigiekben megszokott kiváló 
minıségő munkánk további, esetlegesen modernebb kivitelezési technológiák 
megvalósításához való igazodás. A beruházás megvalósításával a VILKOR Kft. mőködésének 
hosszútávú fenntarthatósága válik biztosítottá 


