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SAJTÓKÖZLEMÉNY  

 

BUSELLATO EASY JET 7.10 – B CNC TÍPUSÚ FELSŐMARÓ GÉP BESZERZÉSE A TRENDO-BÚTOR 

KFT-NÉL 

 

 

A TRENDO-BUTOR Kft. sikeresen pályázott a „Mikro-kis- és középvállalkozások termelési kapacitá-

sainak bővítése” című pályázati kiíráson. A támogatás keretében a jelenleg is működő üzemének 

gépparkját 1 db BUSELLATO EASY JET 7.10 – B CNC típusú felsőmaró gép beszerzésével bővítette. 

A beszerzett eszköz lehetőséget biztosít a minőségi munkavégzés további javítását, megteremti a 

piaci pozíció erősítésének feltételeit. A projekt összköltsége nettó 29,21 millió forint, melyből 13,14 

millió forint vissza nem térítendő összeget nyert a Gazdasági Társaság  

 

A Trendo-Bútor Kft. egyedi, illetve kisszériás bútorok tervezésével és gyártásával foglalkozik. A vállalkozás 

az évek során történt folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, mára egy korszerű, CNC vezérlésű gépek-

kel felszerelt, jelentős gyártókapacitással rendelkező üzemmé vált. A kapacitás lehetővé teszi, hogy bér-

munkát is végezzenek. a lapszabászat, az él megmunkálás, él zárás és a CNC megmunkálás területén, 

amely a pályázat közvetlen célja is volt. 

A bútorgyártás technológiai folyamatában jelenleg is megtalálhatóak a kor nem legmodernebb felsőmaró-

gépei, amelyek a gyártási folyamatban mindig a szűk keresztmetszetet jelentették. Ezért az új megvásáro-

landó 3 D-s vezérlésű CNC felsőmaró, mint a kor legmodernebb technológiai eleme, a gyártási folyamatból 

kikerülő berendezések helyére fog bekerülni, feloldva ezzel a termelési lánc gyenge pontját. Összességé-

ben a gyártási folyamatban lévő technológiai elem kerül új, modern berendezéssel kicserélésre 

A Széchenyi 2020 program keretében, 13,14 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás 

segítségével beszerzett gép: BUSELLATO EASY JET 7.10 - B CNC felsőmaró gép. Ez a gép vázkonfigurá-

ció, így jelentős hely és méretbeli megtakarítást tesz lehetővé, és növeli a gép funkcionalitását, teljesítmé-

nyét. A gép a munkakörülményeket a tervezés alatt egy háromdimenziós számítógépes rendszerrel szimu-

lálja, melynek köszönhetően azonosíthatóak a struktúra legmegterheltebb pontjai. A fejlesztés eredménye-

ként a cég versenyképessége nő és magasabb minőségi szolgáltatást tud nyújtani a régi és új ügyfelei 

számára.  

 
 
További információ kérhető: 
 
Trendo Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím: 8929 Pölöske, Béla major 0196/1 hrsz. 
E-mail: balazs@trendo-butor.hu  
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