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Világsiker lehet a kassai feltalálók kifliautomatája

2015. szeptember 16., szerda 17:00 | Szerkesztőség

Az automata kezelése egyszerű, gombnyomásra becsomagolva adja ki a kifliket ⋌(A szerző felvétele)
A szerző felvétele

Egyelőre csak két gép készült, de nemsokára a sorozatgyártás is elkezdődhet.

Kassa/Saca

Pár héttel ezelőtt helyezték üzembe az egyik sacai szupermarketben a világ első kifliautomatáját. A szerkezet a hét elején már le is szerelték,
mert a prototípust egy üzletlánc veszi meg, és nemsokára beindulhat a sorozatgyártás.

„A prototípust ingyen adtuk kölcsön a szupermarketnek, hogy a vásárlók kipróbálhassák a kifliautomatát. A gép népszerű lett, a szupermarket
bevétele rohamosan megnőtt, mert mindenki ki akarta volna próbálni a berendezést. Sajnáljuk, hogy csak ilyen rövid ideig tudtuk kölcsönadni,
de az egyik üzletlánc komolyan érdeklődött a találmányunk iránt, szeretnék venni” – közölte lapunkkal Marek Vician, a PatentPending vállalat
tulajdonosa, az automata egyik feltalálója. A kifliautomata, amelynek ötlete Vician és üzlettársa, Petráš Ladislav fejéből pattant ki, egyedi
találmány az egész világon. Több ezer órát dolgoztak a tervezésen és a prototípus kivitelezésén. „Öt éven át dolgoztunk az automatán. Ha
minden a tervek szerint alakul, nemsokára megkezdhetjük a sorozatgyártást” – tette hozzá Vician, aki azt is elmondta, hogy a prototípus ára 14
000 euró, de a sorozatgyártás megkezdése után már sokkal olcsóbb lesz. „Szerintem pár éven belül minden élelmiszerüzletben ilyen automaták
lesznek, és nemcsak itthon, hanem a világ más országaiban is tervezzük a gépek terjesztését. Óriási szerepük lesz, már csak azért is, mert a
higiéniai előírások szigorúak, a betartatásuk pedig ezekkel a gépekkel megoldható” – zárta Marek Vician.
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