MŰANYAGOK PIACI HELYZETE
Hírek Közép-Kelet-Európából
Bővítések a csehországi Prostéjovban
Az autóalkatrészeket gyártó spanyol Maier csoport további kapacitásbővítéseket
tervez csehországi leányvállalatában, a Maier CZ sro prostéjov-i gyárában. Prostéjov
229 km-re keletre van a cseh fővárostól, Prágától az olomouci kerületben. Ez az üzem
2015-ben 19,6 millió EUR-ral (29,3%-kal) növelte eladásait az egy évvel korábbihoz
képest, nettó eredménye mintegy 1,2 millió EUR-t tett ki, amely 13,2%-kal múlta felül
az egy évvel korábbit. A gyár 2006-ban kezdte meg működését, és azóta a Maier csoport mintegy 6 millió EUR-t fektetett be. Jelenleg a gyárnak 209 alkalmazottja van.
A beruházás összegét a Maier csoport nem hozta nyilvánosságra. A szükséges
engedélyek beszerzése után a projekt várhatóan 2018-ban megvalósul.
Az üzem autófelnik és fröccsöntött műanyag autóbelső elemek, műszerfalborítások, ajtófogantyúk széles választékát gyártja a BMW, az Audi, a Mercedes-Benz és a
Skoda megrendelésére.
A Maier csoport – a Mondragon befektetési társaság tagja – 2300 főt foglalkoztat. A cseh gyáron kívül működnek leányvállalatai az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban és Indiában. Több tucat autógyárnak és autóipari beszállítónak termelnek évtizedek óta.
J. P.
Adamowski, J.: Maier to expand Czech factory and improves sales
www.plasticsnewseurope.com, 2016. szeptember 22.

Korszerű felfújható gumicsónakok Csehországból
A csehországi Breclavban működő Gumotex műanyagipari cég 5,2 millió EUR
befektetést tervez egy felfújható gumicsónakokat gyártó új gépsor beszerzésére.
A Gumotex 1962-től foglalkozik felfújható gumicsónakok gyártásával. Ezek készítéséhez a folyamatos fejlesztések eredményeképpen a Nitrilon elnevezésű kompozitrendszert használják fel, amely erősítő poliészterszövetet tartalmaz, külső szintetikus gumiborítással, a belső réteg pedig természetes eredetű gumi. A víztaszító külső
réteg PUR bevonat. A Nitrilon extra merevséget és jobb teljesítményt nyújt a csónakok
számára, ellenáll a kopásnak és az UV sugárzásnak, ezáltal tartósabb és hosszabb ideig
használható. Különlegességük, hogy a csónakokat mintegy kétszeres abroncsnyomásra
lehet felfújni a legtöbb más felfújható csónakhoz képest. A csónakokkal vadvizeken és
nyugodt vizeken is lehet evezni.
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A Gumotex a csónakokon kívül sátrakat, ágybetéteket és matracokat is gyárt.
Speciális felhasználásra (katasztrófavédelmi, árvízi és műszaki mentési feladatokra) is
vannak termékeik.
Az 1950-ben alapított 1400 főt foglalkoztató Gumotex tevékenysége ezeken kívül is rendkívül sokrétű. Autóipari üzletága több tucat autó-, busz- és teherautógyár
beszállítója. Gyártanak szellőzőrácsokat és egyéb alkatrészeket. PUR habokból készülnek az ülések, fejtámlák, napellenzők, markolatok, autóbelső borítások és sebességváltó markolatok. Foglalkoznak még célgépek, ipari logisztikai berendezések és
automatizálási rendszerek fejlesztésével és gyártásával is.
A cég létesítményei ISO 9001, TS 16949 és ISO 14001 minősítéssel rendelkeznek. A Gumotex termékeinek több mint kétharmadát exportálja az USA-ba és az EU
különböző tagállamaiba.
J. P.
Adamowski, J.: Czech Gumotex to invest €5.2m in new production line
www.plasticsnewseurope.com, 2016. szeptember 19.
www.gumotex.com

Bővítések Romániában
A német tulajdonú autóipari gyártó, az SC Rolem SRL több mint 15 millió EUR
értékű bővítést jelentett be Romániában. Két új gyártósort kívánnak létrehozni Codleaban, Brassóhoz közel, mintegy 170 km-re Bukaresttől.
Az SC Rolem SRL-t a német autóalkatrészeket gyártó HIB Trim Part Solutions
Bruchsal GmbH Co. (Bruchsal, Baden-Württemberg tartomány) alapította 1992-ben.
Ez volt az első multinacionális autóipari vállalat, amely belépett a román piacra. A
codleai üzem alapterülete 35 000 m2 és 1300 alkalmazottja van. Szépen megmunkált
műszerfalakat, borításokat készítenek PE, PUR és PMMA felhasználásával. A luxusés prémiumkategóriás autókhoz belső faburkolatokat is gyártanak. Megrendelőik között van: az Audi, BMW, Maybach, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Volkswagen.
2016-tól szállítanak alkatrészeket az Audi A4, BMW 3 és a BMW X1 autókhoz.
J. P.
Adamowski, J.: German car parts producer to build two Romanian plants
www.plasticsnewseurope.com, 2016. szeptember 16.

Új üzemcsarnokot vásárolt a román Prodplast
A román műanyag-feldolgozó Prodplast SC megvásárolt egy új üzemcsarnokot
Bukarest Buftea negyedében. A beruházás összegét nem hozták nyilvánosságra, de az
üzlet becslések szerint akár a 2 millió EUR-t is elérheti. A tervek szerint a Prodplast
teljes termelési tevékenységét az új létesítménybe telepíti át. Az átköltözést az új,
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17 000 ezer négyzetméteres üzemcsarnokba várhatóan 2017 augusztusára fejezik be. A
termelés addig fokozatosan fog beindulni.
A Prodplast PVC-ből és PE-ből fröccsöntéssel és extrudálással állítja elő a termékeik széles választékát. Készülnek kábelek, csövek, valamint ipari és mezőgazdasági csomagolásokhoz fóliák. A vásárlóik között szerepel a román olajipari cég, a
Rompetrol és a híres Tuborg sörgyár.
A Prodplastot 1957-ben alapították és jelenleg 100%-ban magántulajdonban van.
A világ négy kontinensének 25 országába szállítanak. 2016 első hat hónapjában 6,8
millió EUR forgalmat értek el, amely 22,5%-kal haladta meg az előző év hasonló időszakának eredményeit.
J. P.
Adamowski, J.: Romania's Prodplast acquires new production hall
plasticsnewseurope.com, 2016. október 31

Romániában bővít a Gold Plast
A Gold Plast (központja Milánó, Olaszország) 600 főre emelte a Topoloveniben
(Románia központi részén 20 km-re Pitestitől) található műanyag-feldolgozó üzemének létszámát. További beruházásokat is terveznek műanyag-fröccsöntéső kapacitásuk
bővítése érdekében.
A Gold Plast már 2006-óta jelen van a román piacon. Az olasz cég az elmúlt három évben, több mint 4 millió EUR-t fektetett be Topoloveniben. Tíz évvel ezelőtt,
amikor Gold Plast elindította a termelést, mindössze 10 fröccsöntő géppel és 35 dolgozóval rendelkeztek. Mára 600 főre bővültek, és 72 műanyag fröccsöntő gépük egy
4500 négyzetméteres csarnokot foglal el. A gyártott termékpaletta magában foglalja a
műanyag csészéket, poharakat, tálcákat és evőeszközöket. Éves kapacitásuk közel 800
millió darab műanyag termék.
Összesen 39 országba szállítanak világszerte, köztük Olaszországba, az Egyesült
Királyságba, Franciaországba, Svájcba, Hollandiába, Bulgáriába, Magyarországra,
Oroszországba és a Cseh Köztársaságba. Megrendelőik között számos ismert márka
van, pl. a Pepsi, Heineken, Nestlé, Campari, Baileys, Jack Daniels.
J. P.
Adamowski, J.: Italy's Gold Plast to invest in Romanian plant
www.plasticsnewseurope.com, 2016. szeptember 15.

A román Teraplast növelte értékesítését 2016-ban
A műanyag termékeket gyártó romániai Teraplast SA árbevétele 2016 első kilenc
hónapjában 68,9 millió EUR volt, amely 10%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. Ugyanebben az időszakban nettó nyeresége 8,2 millió EUR volt,
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amely jelentős, 30%-os emelkedés a közzétett adatok szerint. A kedvező számok ellenére a cég eredményeire negatív hatást fejtett ki, hogy lassultak a beruházások az infrastrukturális szektorban. Például az erdélyi autópálya-építéseket felfüggesztették.
A Teraplast – Románia legnagyobb PVC feldolgozója – elődjét 1896-ban alapította Walter Schuster szász mesterember Bistrita-ban, ahol a mai gyár és központ működik. A cég termékpalettája a PVC-ből készült hőszigetelések, burkolatok, nyílászárók, ablakok és ajtók. Csövek, vízvezetékek, kábelek széles választékát is gyártják. A
Teraplast szerepel a Bukaresti Értéktőzsdén.
J. P.
Adamowski, J.: Romania's Teraplast eyes higher sales this year
www.plasticsnewseurope.com, 2016. november 23.

Romániában terjeszkedik a Mecaplast
A Mecaplast csoport (1955-alapították Monaco-ban) 2016. novemberében megvásárolta a Diaplast SRL 3000 négyzetméter alapterületű műanyag fröccsöntő üzemét
(Mioveni, Arges megye). Mioveni 15 km-re található Pitesti várostól északra és 1996ig a Colibasi nevet viselte. Azért esett a választás a Diaplastra, mert az autóipari beszállításhoz jelentős tapasztalatok és géppark áll a rendelkezésükre, valamint a városban van a Dacia Autógyár is.
A Mecaplast 2017 elejétől itt kívánja gyártani a Dacia Duster autók tetőcsomagtartó kereteit. Kezdetben a Mecaplast öt meglévő fröccsöntő gépet (Battenfeld 100–
525 TM, Battenfeld Plus 35, Arburg 420C, Arburg 470C, Sandretto 420) és egy
KraussMaffei extrudert használ. A későbbiekben további 10 fröccsöntő gépet kívánnak
beszerezni a 300 és 1100 tonna záróerő közötti tartományban. A létesítményben 100
főnek adnak munkát és 17–20 millió EUR bevételt remélnek már 2020-ban.
A Mecaplastnak üzemei vannak Mexikóban, az USA-ban, Franciaországban,
Spanyolországban és Csehországban.
J. P.
Downer, St.: Mecaplast expanding in Europe
plasticsnewseurope.com, 2016. november 9.

A Multivac új üzemének alapkőletétele Bulgáriában
A Multivac németországi csomagológép-gyártó 2016 szeptemberében ünnepélyes külsőségek közepette kezdte meg a bulgáriai üzemének építési munkálatait. A
Multivac (központja: Wolfertschwenden Bajorország) 19 millió EUR befektetéssel
tervezi megépíteni és felszerelni a 20 000 négyzetméteres gépalkatrészgyárát a bulgáriai Bozhurishte ipari övezetben, közel a fővároshoz, Szófiához. Az első szakasz befejezése 2017 szeptemberében várható, míg a teljes fejlesztést 2019-ben kell lezárni.
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A Multivac bolgár leányvállalatának már van egy irodája Szófiában. A beruházás
része lesz egy fő gyártóépület, ahol korszerű technológiával állítják elő a hőformázó
csomagológépek alkatrészeit. A Multivac kisméretű hőformázó csomagológépei lehetővé teszik a csomagolás egyedi beállítását és sokféle kialakításban is rendelhető. Így
biztosítják az igényeknek legmegfelelőbb csomagolás kialakítását. Az új üzem lehetővé teszi a Multivac számára, hogy kiváló minőségű alkatrészek készüljenek a csomagológépekhez és a megszokott színvonalú szolgáltatást nyújtsanak az ügyfeleik részére. Egy modern raktár, logisztikai központ, valamint informatikai, beszerzési és képzési központ és adminisztrációs épület is kapcsolódik a beruházáshoz, amivel összesen
153 munkahely jön létre. A távlati tervekben kutatási és fejlesztési részleg is szerepel.
A Multivac céget 1961-ben alapította Sepp Haggenmüller a garázsában. Ezt a
cég hamar kinőtte, az évek során folyamatosan fejlődött és növekedett. Mára 1600
dolgozójuk van és az összesen 63 000 négyzetméteres alapterületű üzemcsarnokaik
2016-ban még egy 5400 négyzetméteres raktárbázissal is bővült.
J. P.
Machinery supplier Multivac breaks ground for €19m Bulgarian plant
www.plasticsnewseurope.com, 2016. október 3.

A horvát AD Plastik gyártási szerződést kötött a Renault-val
A horvátországi műanyag-feldolgozó AD Plastik 16,5 millió EUR értékű két évre
szóló üzletet kötött Renault Clio gépkocsialkatrészek gyártására. A szerződés értelmében az AD Plastik végzi a festett első és hátsó lökhárítók, valamint egyéb részegységek fröccsöntését, festését és összeszerelését. A Renault Clio autók a szomszédos
Revozban (Szlovénia egyetlen autógyárában) készülnek.
A cég 2016 októberében a Volkswagen csoporttal is kötött egy 2,5 millió EUR
értékű beszállítói szerződést. A Volkswagen Golf Variant, Golf Sportsvan, Touran és a
Tiguan autókhoz is gyártanak alkatrészeket szintén 2017-től.
Az AD Plastik központi gyárában, Solinban különböző anyagokból (EPDM gumi, TPE és PUR) készülnek az autók belső és külső elemei. Ezeken kívül foglalkoznak
PET csomagolások, sportlétesítmények PP üléseinek, valamint PVC termékek gyártásával.
Az AD Plastik 1992-ben alakult és számos érdekeltsége van Szerbiában, Szlovéniában, Romániában és Oroszországban, valamint közös vállalata Franciaországban. A
cég a legnagyobb autógyárak (Renault-Nissan, BMW, Fiat and Mitsubishi) beszállítója.
J. P.
Adamowski, J.: Croatia's AD Plastik obtains €16.5m Renault deal
www.plasticsnewseurope.com, 2016. november 15
Adamowski, J: Croatia's AD Plastik secures €2.5m deal from Volkswagen
www.plasticsnewseurope.com, 2016. október 5.
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A lengyel Gekoplast bővíti a PP termékek gyártását
A lengyelországi műanyag panel-, lemez- és burkolatgyártó Gekoplast SA emelni tervezi a kapacitását a termékeik iránti megnövekedett külföldi kereslet miatt.
2016. január és szeptember között a Gekoplast befektetett közel 1.6 millió EUR-t
azzal a céllal, hogy bővítse termelési kapacitását. 2016 végéig további 3,4 millió EUR
értékű beruházást terveznek. A legtöbb új ügyfelük külföldi. Az export aránya az értékesítésben jelenleg 60%, ami még lehet nagyobb is.
A Gekoplast (az elődjét 1874-ben alapították) mintegy 18 000 tonna különböző
műanyag terméket állít elő évente Krupski Mlyn-ben, Lengyelország déli részén. Műanyag panelek készülnek PP, ABS, ABS/PMMA, PMMA, GPPS, PS-HI, PE-HD és
PE-LD felhasználásával. Gekoplast-ot jegyzik a Varsói Értéktőzsdén (WSE).
J. P.
Adamowski, J.: Poland's Gekoplast to expand PP layer pad output
www.plasticsnewseurope.com, 2016. november 23.

A nyírbátori ipari parkban építi fel új üzemét a német Rosenberger
A német családi tulajdonban lévő Rosenberger Magyarország Kft. 2016. december elején 3,1 milliárd forintért hathektáros telket vásárolt a nyírbátori ipari parkban. A
6000 négyzetméter nagyságú, újonnan felépítendő üzemcsarnokban járműelektronikai
alkatrészeket gyártanak majd. A hozzákapcsolódó 1000–1000 négyzetméteres raktár,
illetve iroda és szociális helyiségek a tervek szerint 2017 júliusra készülnek el. Az
üzem építését a magyar állam 858 millió forinttal támogatta. A Rosenberger a műanyagok széles termékskálájából, többek között PE-ből és poli(butilén-tereftalát)-ból
(PBT) állít elő kábeleket, kábelkötegeket és csatlakozókat autóipari felhasználásra.
Nyírbátorban már hét multinacionális cég működik, amelyek ötezer embernek
adnak munkát. A következő években várhatóan mintegy kétezerrel nőhet az iparban
foglalkoztatottak száma, mert már bejelentette beruházását a dán Coloplast, illetve bővítését a német Diehl Aircabin és az angol-holland Unilever is.
A Rosenbergert 1958-ban alapították, központja Fridolfingben, Bajorországban
van.
J. P.
Adamowski, J.: Germany's Rosenberger to launch Hungarian plant
www.plasticsnewseurope.com, 2016. december 16.
www.autopro.hu

Coloplast beruházás Tatabányán
Az orvosi eszközöket és gyógyászati kiegészítőket gyártó dán Coloplast 20 millió EUR beruházással egy újabb 20 000 m2-es gyáregységet adott át Tatabányán. A
Humblebaek (Dánia) székhelyű Coloplast másik magyarországi gyára Nyírbátorban
www.quattroplast.hu

található. A két üzem összesen több, mint 3000 főt foglalkoztat, és 2015-ben 277 millió EUR árbevételt értek el. A munkatársainak kétharmada nő. A beruházással bővítik
a gyártási kapacitást, a tisztatér-technológiát és a laboratóriumokat.
A Coloplast – amely az egyik legfelelősebb és leginnovatívabb cég a világon –
több mint 130 országban értékesíti termékeit és szolgáltatásait, amelyek megkönnyítik
az intim egészségügyi ellátást igénylő emberek életét. A két magyarországi gyárban is
hatalmas választékban állítanak elő sztómazacskókat, katétereket, húgyhólyagproblémák kezelésére szolgáló gyógyászati segédeszközöket és kiegészítőket. Számos urológiai, andrológiai és ginekológiai panaszok megoldására, valamint műtét utáni sebkezelésre és bőrápolásra szolgáló termékeik is vannak. Az életkor előrehaladtával egyre
gyakoribb vizeletinkontinencia kezelésére szolgáló eszközeik világhírűek.
A Coloplast Tatabányán és Nyírbátorban 14 éve van jelen. A mostani tatabányai
beruházást egy észak-amerikai vetélytárssal szemben sikerült Magyarországra hozni.
Az itt gyártott termékeket 99%-ban exportálják. Tatabányán további beruházás keretében 25 000 m2-es logisztikai központ építését is tervezik 2017 nyári munkakezdéssel.
A Coloplastot 1954-ben alapította Elisee Sorensen dán ápolónő, aki súlyos betegségben szenvedő húgán akart segíteni. Mára a cég világszerte több mint 10 000 munkatársa van és működik még gyára Franciaországban, az Egyesült-Államokban, Kínában és Dániában is.
Dánia jelenleg a legnagyobb skandináv befektető Magyarországon. 171 dán cég
van jelen az országban; ezek több mint 10 500 munkavállalót foglalkoztatnak. A legismertebb és a legnagyobb köztük a híres LEGO.
J. P.
Higgs, R.: Medical device maker Coloplast launches €20m Hungary expansion
www.plasticsnewseurope.com, 2016 szeptember 2.

Autóipari beruházás Helvécián
2016 júliusában elkészült az Antolin Hungary Kft. több mint 5,5 milliárd forintos
beruházással épített gyártócsarnoka a Kecskeméthez közeli Helvécián.
A gépjárművek beltéri kialakításával foglalkozó spanyol Grupo Antolin csoporthoz tartozó cég 5,656 milliárd forint összköltségű komplex fejlesztését az Európai
Unió és a magyar állam 967,9 millió forinttal támogatta. Az Antolin Hungary Kft. jelenleg a Mercedes több modellje számára szállít szőnyegeket, csomagtartó-elemeket és
ajtóborításokat.
A vállalkozást 2010-ben Magna Automotive Hungary Kft. néven alapították,
majd 2015-ben átkerült a spanyol Grupo Antolin tulajdonába. 2012-ben 5,6 milliárd
forintos beruházással készült el a Magna Automotive Hungary Kft. üzeme Helvécián,
amelyhez a cég közel egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Új
Széchenyi Terv keretében. A Mercedes-Benz gyár stratégiai beszállító partnereként
szőnyeget, illetve csomagtartó-burkolatot készítettek, 2013-tól ajtópaneleket is szállí-
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tottak a kecskeméti autógyárba, valamint partnerüknek, a német Intier Automotive
Eyblnek. A vállalat 2015-ben már jelentős árbevételt realizált kínai exportból is.
Az új gyártócsarnokot a Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatásával,
zöldmezős beruházás keretében építették fel. Az épületekre mintegy 7 millió EUR-t, a
berendezések és gépek beszerzésére 20 millió EUR-t fordítottak, emellett informatikai
fejlesztések is megvalósultak. A helvéciai cég 68 új munkahely létrehozására tett vállalást pályázatában. A cégcsoport a projekt zárásakor már mintegy 600 alkalmazottat
foglalkoztatott.
Az Antolin Hungary Kft. értékesítésének nettó árbevétele 2015-ben 108 millió
EUR volt. Exportból 72 millió EUR-t, míg belföldi értékesítésből mintegy 36 millió
EUR-t realizált. A belföldi értékesítés kizárólag a Mercedes-Benz gyárba irányul, az
elmúlt évben ez 30%-kal növekedett. A vállalat adózott eredménye 2015-ben több
mint 6 millió EUR volt. A spanyol Grupo Antolin a gépjárművek beltéri kialakításával
foglalkozó szállítók listáján a harmadik, tetőkárpitok gyártásában pedig világelső.
A Magna kanadai autóipari óriáscég beltéri üzletágát 2015-ben 525 millió dollárért megvette a spanyol Grupo Antolin autóipari beszállító. A spanyolok így a Magna
helvéciai és esztergomi kárpitgyárát is megszerezték. A Grupo Antolin a térségünkben
Pozsonyban, Zsolnán, Szebenben és Wroclawban üzemeltet gyárat.
A Grupo Antolin csoportot Avelino Antolin López spanyol iparos mesterember
alapította 1950-ben. Mára a több tízezer főt foglalkoztató vállalat a világ 26 országában van jelen, és még mindig az alapító családjának a tulajdona.
J. P.
www.autopro.hu/MTI, 2016. július 06.

Elindult a technikusok képzésének harmadik üteme az Apollo Tyresnél
Különleges képzésben vettek részt az Apollo Tyres magyar üzemének technikus
munkatársai, amelynek végén abroncsgyártó OKJ-s végzettséget szerezhettek. Az elméleti képzést követően a résztvevők 10 hetes szakmai gyakorlaton vehetnek részt,
méghozzá Indiában és Hollandiában, az Apollo Tyres ottani gyáraiban. A tréning célja,
hogy a technikusok magabiztos szaktudással indíthassák majd el a gyöngyöshalászi
gyár első gépeit.
A 475 millió EUR beruházással létrehozott gyöngyöshalászi gyárban 2017-ben
kezdődik el a gumiabroncsok gyártása. Évente több mint 6 millió abroncs készül az
üzemben, személy- és teherjárművekhez. Az indiai vállalat zöldmezős beruházása 975
új munkahelyet hoz létre.
J. P.
plastmonitor.hu, 2016. július 02
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