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Beruházás a Jász-Plasztik Kft-nél
A Jász-Plasztik Kft. Nagyrédén 1,9 Mrd Ft beruházással egy 9800 m2 alapterületű
üzemcsarnokot épít, amelyben PET palackok újrahasznosításával tojástartókat fognak
előállítani. A termékeket teljes mértékben exportálják. A gyár már az ősszel megkezdi
a termelést, kezdetben 30, később 100 új dolgozóval.
A jászberényi központú cégcsoport hőszigetelő elemeket, akkumulátorokat, festékeket, szigetelőanyagokat, háztartási tisztítószereket és fröccsöntött termékeket
gyárt, ezeken kívül profiljába tartozik az autóértékesítés és a logisztikai szolgáltatás.
Magyarországon 2400 főt foglalkoztat, Romániában és Szlovákiában lévő üzemeiben
további 2600 fő dolgozik. A cégcsoport árbevétele 2012-ben meghaladta a 60 Mrd Ftot és 6000 t alapanyagot dolgozott fel.
O. S.
www. mmonline.hu. 2013. 05.31.

B. Braun megduplázza termelését Gyöngyösön
A német B. Braun Medical gyógyászati termékeket gyártó vállalat 13 millió
EUR beruházással bővíti gyárát Gyöngyösön. Az üzemcsarnok 2900 m2-rel, a raktár
2200 m2-rel bővül, a tisztatér alapterülete eléri az 5300 m2-t. Kb. 800-féle egyszer
használatos gyógyászati eszközt állítanak elő, 98%-ban exportra. Vértároló tasakok,
dréncsövek, katéterek és infúziós készülékek alkotják a fő termékcsoportokat. A cégnél 2000 fő dolgozik, az újabb beruházással 100 fővel bővül a létszám.
A Braun 1991 óta van jelen Magyarországon, azóta 204 millió EUR-t ruházott
be. 2012-ben a teljes csoport árbevétele meghaladta az 5 milliárd EUR-t, a magyarországi gyáré 92 millió EUR volt.
O. S.
www. europeanplasticsnews.com, 2013.május 13.

PET recikláló üzem Lengyelországban
Az osztrák fröccsöntő cég, az Alpla 9 millió EUR beruházással PET recikláló
üzemet létesített Lodz gazdasági övezetében. A beruházás a már működő PRT
Radomsko céghez kapcsolódik, és a PET hulladékból jó minőségű csomagolóanyagokat, beleértve a PET palackokat, állít elő. A beruházással 30 új munkahely jön létre.
Az Alplának Lengyelországban 3 másik helyen is működik üzeme.
O. S.
www. europeanplasticsnews.com, 2013.április.19.
www.quattroplast.hu

A kalusi Karpatneftekhim újraindítása
A Kalusban (Ukrajna) működő műanyag alapanyaggyártó komplex 260 ezer t
etilén, 130 ezer t propilén, 107 ezer t PE-HD és 300 ezer t PVC kapacitással rendelkezik. A Lukoil konszernhez (Oroszország) tartozó gyárat 2012 szeptemberében adóviták miatt leállították. Ez év áprilisában az ukrán állam és a Lukoil egyezségre jutott,
aminek következtében a gyár újra termelni kezd augusztus 2-án.
O. S.
KI 225490-0; 2013.06.06.

Oroszország polipropilénpiaca
2012-ben Oroszországban 3,1%-kal kevesebb, 662 ezer t PP-t gyártottak. A
Stavrolen-nél több hónapig szünetelt a gyártás, kapacitásának csak 70%-át használta
ki. Mások növelték termelésüket, azonban ez sem kompenzálta ezt a kiesést.
Az import mennyisége 261 ezer t volt, 40%-kal több mint az előző évben. Főbb
importáló országok: Türkmenisztán, Korea, Németország. Csekély mennyiséget,
13600 tonnát exportáltak. A PP felhasználás összesen 910 t volt, amely 9%-kal nőtt.
2013-ban új gyár, a Polyom (Omszk) kezdte meg működését 180 ezer t kapacitással, amely 2014-ben 85 ezer t-val bővül.
A TobolskPolymer (Sibur érdekeltség) Tobolskban 500 ezer t kapacitású PP
gyárat indít 2013 nyarán. Az új gyárak – mindenekelőtt az egyszerű típusokból – fedezik majd a belföldi igényeket, sőt, mintegy 300 ezer t felesleg keletkezik. A megoldást
az export növekedése és az igényesebb típusok gyártása jelentheti. Ez utóbbira elsősorban a tobolski gyárban van lehetőség.
Egyébként világszerte több PP beruházást jelentettek be: Kínában, Indiában,
Szaud-Arábiában és az Arab Emirátusokban összesen 10 millió t kapacitás épül ki az
elkövetkezendő években, ami jelentős túlkínálathoz fog vezetni.
O. S.
KI 225476-0; 2013. 06.05.

Hőszigetelő polisztirollemezek gyártása Romániában
A román cement és vakolatgyártó Adeplast AG (Ploesti) 2011 óta folyamatosan
bővíti a hőszigetelő polisztirol (EPS) lemezek gyártását. Ebben az évben egy 700 ezer
m2 kapacitású üzem kezdte meg a termelést Nagyváradon. Középtávon 2,25 millió m2
kapacitást terveznek. Fő termékük a grafittal adalékolt, növelt hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező EPS lemez. Termékeik számos országba eljutnak: Moldávia, Ukrajna, Bulgária, Magyarország, Libanon, Jordánia stb. 2012-ben a cég árbevétele 41 millió EUR volt, nyereségük 3 millió EUR-t tett ki.
O. S.
KI 225446-0; 2013. 06.03.
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