В развитието на машинния парк и хората

„ТМ Технолоджи“ АД е Русенска фирма известна основно в с производство на
едрогабаритни метални конструкции в 3 основни направления – корабостроене, възобновяема
енергия и подвижен ЖП състав.
За корабостроенето фирмата работи по проекти за секции на круизни кораби , фин бокс,
перки за фин бокс, пера , дюзи , фундаменти за главен двигател, фундаменти за дизел генератори
и всякакви други фундаменти в машинно отделение (engine room), както и голяма гама от насищане
– фланци, гърловини (outfittings) и други.

Разполага с оборудвани стендове с достатъчна площ за изработка на 6 секции едновременно
и изработва нови с цел достигане на по-голям капацитет секции.

Това стимулира ТМ Технолоджи, да закупи през 2019 оборудване на стойност 1 млн. евро
по специална поръчка.
Машините, с които фирмата обогати парка си са абкант с работна дължина 8 метра и със
сила 800 тона, който е уникален за Балканския полуостров и комбинирана машина за газокислородно и плазмено рязане с 3D чупеща се глава, с работна площ 4000 х 12000мm и максимална
дебелина на рязане на метали до 300мм.

През тази година ТМ-Технолоджи продължи да инвестира в оборудване, отново по
специална поръчка, като закупи абкант за по-малки детайли и ново поколение 6kW фиброоптичен
лазер с работна площ 2000 х 6000мм и максимална дебелина на рязане на метали до 25мм.
Стойността на капиталовложението е 500 хил. евро.
Направените инвестиции са изцяло с капитал на фирмата, не по европейски програми.
ТМ Технолоджи има стремеж да изпълни пълен цикъл от производствени процеси в
собствения си завод, с минимална зависимост от подизпълнители, като по този начин
мениджмънта и работната сила на русенския машиностроител гарантира качество и срок на
изработка на своите клиенти. В тази връзка, се планират още инвестиции свързани с механична
обработка и боядисване, които ще увеличат капацитета на фирмата докато стандарта по качество
на портфолиото се повишава успоредно с максималните габарити на произвежданите изделия.
Оборудването не е единственото важно в уравнението на успеха. Инженерният състав и
специалистите във фирмата са висококвалифицирани, с амбиция за реализиране на нови проекти
и със стремеж за постоянно учене и подобрение в текущите такива.
Новите дългосрочни отношения с гиганти в машиностроенето и корабостроенето са повод
за привличане и обучение на още кадри.
Затова се създаде обучителен център за развиване качествата и познанията на служителите
в сграда на метри от самия завод.
Мениджмънтът има цел да създаде база с квалифицирани хора, с желание за работа и
развитие и увеличаване двойно персонала си в следващите 24 месеца.
Когато ТМ Технолоджи започна да произвежда корабни конструкции през 2019,
организацията се превърна в първата русенска фирма с такова начинание от 20 години насам.

