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Sefydlwyd Allied Aerosystems ym 1998 i brofi a 
graddnodi cynnyrch peirianneg sy’n cael eu defnyddio’n 
bennaf yn y sector awyrofod. Roedd cefnogaeth 
Llywodraeth Cymru, ac arian yr Undeb Ewropeaidd 
yn gefn iddo, wedi galluogi’r cwmni o Drefforest i 
fuddsoddi’n strategol mewn peiriannau newydd a, 
thrwy hynny, dreiddio i farchnadoedd newydd, agor 
ffatri newydd yn Ffynnon Taf a chyflogi rhagor o staff. 

Gyda chefnogaeth Llywodraeth 
Cymru, llwyddodd Allied 
Aerosystems i fuddsoddi mewn 
system brofi fecanyddol 60 
tunnell fetrig Electrofecanyddol. 
Mae’r peiriannau’n ddigon hyblyg 
i allu cynnal nifer o wahanol 
brofion ac ar nifer o wahanol 
ddeunyddiau, yn aml ar gyfer 
profi metelau ac aloion cryf iawn, 
strwythurau awyrofod a 
cherbydau a chynnyrch 
peirianneg eraill. 

Dim ond tair tunnell mae’r rig ei 
hunan yn ei bwyso ond mae’n 
gallu cynhyrchu cymaint â 60 
tunnell o bwysau er mwyn profi’r 
gwahanol gynnyrch hyd eithaf eu 
gallu i wrthsefyll. Mae 60 tunnell 
fetrig yn gymaint â phwysau tri 
fws deulawr neu ddau gerbyd 
trên. 

Mae’r rig hefyd yn gallu profi a 
graddnodi deunyddiau mwy 
cymhleth sy’n dod yn fwy fwy 
cyffredin yn y sector. 

Roedd rheolwyr Allied 
Aerosystems eisiau buddsodd 
mewn rig brofi 60 tunnell ers 
peth amser ond roedd y pris yn 
fwgan. Ond, gyda chefnogaeth 
Llywodraeth Cymru, roedden 
nhw’n gallu buddsoddi’n 
strategol yn y rig ac ysgwyddo 

llai o’r baich ariannol na thrwy 
fuddsoddi ar eu pen eu hunain. 

Mae’r buddsoddiad wedi 
galluogi’r cwmni i wynebu’r 
dyfodol â hyder. Mae’r rig yn un 
mor dda fel na fydd angen ei 
gwella am flynyddoedd maith. 

Mae’r buddsoddiad yn golygu 
hefyd fod Allied Aerosystems yn 
gallu gwneud ei holl waith yn ei 
ffatri yn Ffynnon Taf yn hytrach 
na gorfod defnyddio 
isgontractwyr drud, sydd, ynddo’i 
hun, wedi cynyddu gallu’r cwmni 
i wneud elw. 

Roedd yn rhaid cael adeilad mwy 
i ddal y rig newydd, doedd yr hen 
adeilad yn Nhrefforest ddim yn 
ddigon mawr, a chafwyd adeilad 
newydd yn Ffynnon Taf ar ei 
gyfer. 

Mae’r rig wedi galluogi’r cwmni 
hefyd i fentro â’i offer i 
farchnadoedd newydd, yn 
enwedig y sector profi. Ac ar ben 

hynny, ers y buddsoddiad, mae 
Allied Aerosystems wedi gallu 
cyflogi dau aelod o staff newydd, 
llawn amser. 

Phillip Ashurst, Managing Meddai 
Phillip Ashurst, Rheolwr 
Gyfarwyddwr Allied Aerosystems: 
“Heb gefnogaeth Llywodraeth 
Cymru, fydden ni ddim wedi gallu 
buddsoddi yn yr offer newydd 
sydd wedi’n galluogi i ymestyn 
ein gwaith gryn dipyn. Gyda’r rig 
brofi newydd, gallwn ni wneud y 
gwaith yn well na neb arall yng 
Nghymru ar hyn o bryd, sydd, yn 
naturiol, yn fantais enfawr”. 

I wybod rhagor am gyllid a chymorth 
gan Lywodraeth Cymru:
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