Благодарение на ползотворната координация с
Изпълнителна агенция ФАР към Министерство на
икономиката и енергетиката по изпълнението на про
екта, закупеното оборудване е въведено в експлоа
тация и нашите клиенти могат да се възползват от
възможностите, които подобрената ни производстве
на база предлага.
През м. ноември 2006 фирма „Мик
ромотор” подписа договор за изпъл
нение на проект по Схема „Конкурент
носпособност”, част от програма „По
вишаване конкурентноспособността
на българските предприятия” на Ми
нистерство на икономиката и енерге
тиката и Европейската комисия. Из
пълнението на този проект даде въз
можност за закупуване на модерната
специализирана CNC струг-фреза и
това е нов съществен принос в пови
шаване продуктивността и качеството
на производството във фирмата, как
то и в увеличаване на производстве
ния капацитет.

„Микромотор“ ООД натрупа голям опит в разработ
ката и производството на безчеткови микромотори в
последните 18 години, като скоростта на някои от мо
делите ни достига до 60 000 об/мин., а по обем, тегло
и прегряване се равняват на най-добрите модели в
света, поради което търсенето на нашите микромо
тори е голямо.
Закупуването на предвидената в проекта CNC
машина ни позволява да увеличим многократно
продажбите на нашите безчеткови стоматологични
микромотори. Подобренията в нашето производство
ще направят възможно в най-скоро време реално да
говорим за нашия дял в световния обем на пазара.

Със закупуването на машината CNC струг-фреза, се реализират след
ните заложени в програмата цели:
• намаляване себестойността на из
делията;
• постигане на еднакво добър вид
на детайлите.
• повишаване на производител
ността на труда.
Така изделията на «Микромотор»
ООД стават по-конкутентноспособни
и по-търсени на пазара.
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