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A DOLINA Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság 26,11 millió forint európai uniós támogatást nyert a
GINOP 1.2.1-16 mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázati
kiíráson a Széchényi 2020 keretében. Az 52 222 059 forintos összköltségű beruházás révén a vállalkozás a
pályázatban egy CNC lézervágó berendezés beszerzését valósította meg.
A VEKOP-2.1.7 konstrukció keretében támogatást nyert el a Dolina Kft egy kutatás-fejlesztési
tevékenységhez. A kutatás-fejlesztés eredménye egy új gépcsalád, „Ködsárkány”. A gép a szőlő és
gyümölcs ültetvények talaj menti fagy elleni védelmére szolgáló berendezés. A gép a tűzterében a
meggyújtott tüzelőanyagot elégeti és a keletkező hőt, füstöt és vízpárát az ültetvényben elteríti. A meleg
levegő a fagy ellen véd, míg a füst nem engedi „elszökni” a talaj melegét. A porlasztott víz továbbá
megnöveli a kifújt, füstös meleg levegő térfogatsúlyát, következésképpen az szétterjed az ültetvényeken,
akár egy ködpaplan.
A gép akkora sikert aratott a mezőgazdasági termelők körében, hogy megsokszorozódott a megrendelések
száma, emiatt szükségünk van egy olyan gépre, amellyel hatékonyan tudjuk kiszolgálni az igényeket. Emiatt
az eredetileg tervezett gép helyett egy CNC lézervágó berendezés beszerzését valósítanánk meg. 2017-es
évben a gép kifejlesztésére koncentrált, míg 2018-as évben az alapgép értékesítésére és
továbbfejlesztésére, 2019-ben eddig a komplett gépcsalád értékesítése volt a fókuszban. A Ködsárkány
akkor fejlesztés a cég életében, hogy ténylegesen minden munkavállaló, minden idejét a fejlesztésre és
értékesítésre fordította. Több országban is van megrendelésünk nagy mezőgazdasági termelőktől,
borászatoktól, ilyenek Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Oroszország. Emiatt több országban
is szabadalmi bejegyzés van folyamatban vagy már lezárult.
A lézervágó gép hatékonyabb, gyorsabb és pontosabb darabolást tesz lehetővé, amellyel alapanyagot, időt,
munkaerőt és így összességében pénzt tudunk megspórolni. A lézervágó géppel az alkatrészek méretre
vágása (palást, égőtér, pajzslemez, ventilátor ház) történik meg.
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