MŰANYAGOK PIACI HELYZETE
Piaci hírek innen-onnan
Az Avantium és a BASF közös vállalatot alapított furándikarbonsav
és poli(etilén-furanoát) gyártására
Az Avantium (Amsterdam, Hollandia) és a BASF (Ludwigshafen, Németország)
Synvina néven közös vállalatot alapított Amsterdamban megújuló forrásból (növényi
eredetű fruktózból) származó furándikarbonsav (FDCS) és ennek felhasználásával egy
új polimer, poli(etilén-furanoát) (PEF) gyártására. A BASF antwerpeni telephelyén
(Belgium) egy 50 000 t/év kapacitású FDCS gyártóüzemet építenek, amelyben az
Avantium korábban kidolgozott, de azóta továbbfejlesztett technológiáját fogják alkalmazni. Ezen a telephelyen PEF poliésztert is fognak előállítani. Ezzel a beruházással a Synvina a világ vezető FDCS és PEF gyártójává válik. A későbbiekben a gyártástechnológia licencét is meg lehet majd vásárolni.
A PEF-et elsősorban gázzáró palackok és élelmiszerek csomagolására szolgáló
eszközök gyártására ajánlják, de pl. szőnyeggyártásra alkalmas szálak is készíthetők
belőle. A polimerizációs eljárás továbbfejlesztése után fóliákat is szeretnének fújni
PEF-ből.
A közös vállalatnak nagy ívű tervei vannak az FDCS más irányú felhasználásával
is. Ezt a vegyi anyagot „alvó óriásnak” tekintik, amelyet ugyan már az 1950-es években is elő tudták állítani, de eddig nem ismerték fel a belőle adódó lehetőségeket. A
Synvina azt reméli, hogy köztes termékek és további polimerek szintetizálásával ennek
a monomernek a jelentősége erősen meg fog növekedni.
P. K-né
www.basf.com
www.avantium.com

Az RPC megduplázza fröccsöntő kapacitását szlovákiai gyárában
A vezető európai csomagolóanyag-gyártó RPC Group 4,2 millió eurót fordít a
Velký Meder (Nagymegyer, Dél-Nyugat-Szlovákia Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás) városában található fröccsöntő üzemének bővítésére.
A létesítmény az RPC Group Bramlage (központja Lohne, Németország) üzletágának részeként a merev falú műanyag csomagolószerek gyártására specializálódott.
Hatalmas választékban gyártanak kozmetikai, egészségügyi, gyógyszeripari, háztartási
és élelmiszeripari tubusokat, tégelyeket és dobozokat. Az új 2700 m2-es üzemcsarnok
építésével kívánják megduplázni a gyártási területet és új fröccsöntő, valamint csomagológépekkel bővítik azt. Az RPC Group Bramlage 2007-ben vásárolta meg a szlová-
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kiai létesítményt a DM Plast-tól. Ide került az a 40 fröccsöntő gép is, amelyeket a bezárt hollandiai ravensteini üzemből hoztak át.
A legújabb kelet-európai projekt lehetővé teszi a RPC Group Bramlage üzletág
piaci részesedésének további növelését a különleges egyedi és tömeges csomagolószerek ágazatában.
Az RPC Group plc 1991-ben alakult több kisebb csomagolóipari cég egyesítésével. Központja az Egyesült Királyságban van, Rushden városban (Northamptonshire). A világ számos országában működnek gyáraik és fejlesztő-központjaik. A megrendelőik között vannak a legismertebb márkák: Mars, Nestlé, L’Oréal, Unilever,
Procter and Gamble, Kraft és a Nívea.
J. P.
www.plasticsnewseurope.com 2017.április 19.

A Constantia Flexibles bezárja romániai gyárát
A Constantia Flexibles Group bejelentette, hogy 2017 végére bezárja élelmiszercsomagolásokat gyártó bukaresti üzemét. A leállítással 90 munkahely szűnik meg.
A bécsi központú Constantia Flexibles Group európai termelésének újragondolásával indokolta a romániai gyár bezárását. Ugyanakkor a snackféleségek és édességek
csomagolószereinek gyártását a cégcsoport más üzemeiben, Kleszczów-ban (Lengyelország), Ankarában (Törökország) és Weiden-ben (Németország) fogják folytatni továbbra is. A Constantia Flexibles Group, Food Europe Division üzletága nyolc országban összesen tizenkét termelőegységben folytatja a tej, a hús és az édességek fóliaalapú csomagolóanyagainak gyártását.
A Constantia Flexibles Group jelenleg is családi tulajdonban van. A németországi (1825-ös alapítású Haendler & Natermann) és osztrák (1912-es alapítású Constantia
Teich) gyökerekkel rendelkező cég mára Európa második, a világ negyedik legnagyobb csomagolószer-gyártójává nőtte ki magát. Mintegy 10 000 főt foglalkoztatnak
24 ország 55 üzemében. 2016-ban árbevételük meghaladta a 2 milliárd EUR-t.
J. P.
www.plasticsnewseurope.com 2017.április 18.

Fejlesztések Magyarország egyetlen babatermékgyárában
A MAM-Hungária Kft. gyártócsarnokkal, raktárral és irodával bővíti
vaskeresztesi (Vas megye) üzemét, amivel még az idén 25%-os termelési kapacitásnövekedést akar elérni.
A 2015-ben kezdődött és jelenleg is zajló, 2,56 Mrd forint értékű beruházással új,
mintegy 2000 m2 területű gyártócsarnokot építenek, amelyhez több mint 4000 m2 raktár, 1400 m2 iroda és kiszolgálóhelyiségek is kapcsolódnak. A gyár épített alapterülete
ezekkel több mint a duplájára növekszik, meghaladja majd a 13 400 m2 -t.
A kétszáz főnek munkát adó üzemben évente mintegy 80 millió cumit és cumisüveget gyártanak, a bővítésnek köszönhetően az idén ez már 92 millió fölé emelkedhet. 2018-tól pedig, miután a beruházás teljesen befejeződik, kapacitásuk évi 100–105
www.quattroplast.hu

millió darab cumi és cumisüveg lesz. Ezen kívül főként műanyag és gumi alapanyagú
babaápolási termékek, ivópoharak, csipeszek, rágókák és fogkefék gyártásával foglalkoznak.
A dolgozói létszám emelését egyelőre nem tervezik. A kapacitás növelését további automatizálással és technológiai korszerűsítéssel kívánják elérni.
A MAM-Hungária Kft. Magyarország egyetlen babatermékeket előállító gyára.
Termékeiket Európában és a világ minden táján értékesítik. Több mint tíz országban
piacvezetőnek számítanak gyermekcumi kategóriában.
A MAM-Hungária Kft. 1991-ben nyolc fővel kezdte meg működését. 1995-ben
1,5 millió EUR beruházást követően már 160-an dolgoztak az üzemben. 2007 júniusában átadták az új, 1000 m2 alapterületű üzemüket, a dolgozók létszáma ekkor már
meghaladta a kétszázat. A vállalat árbevétele az idén várhatóan meghaladja a 45 millió
EUR-t.
A MAM társaságot 1976-ban Bécsben alapította az osztrák Peter Röhrig. Jelenleg mintegy 600 alkalmazottjuk van világszerte. Az alapító számos szabadalom, találmány és szakmai díj birtokosa.
J. P.
MTI 2017.06.03.
www.mambaby.com/hu

1,4 Mrd forintos beruházás Kiskunfélegyházán
A Kunplast-Karsai Zrt. 1,39 Mrd forint értékű kapacitásbővítő beruházást hajt végre a kiskunfélegyházi (Bács-Kiskun megye) üzemében, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 692 millió forint vissza nem térítendő állami támogatással segít.
A beruházás eredményeként a mai kor követelményeinek megfelelő üzemcsarnokot építenek. Itt fogják üzembe helyezni az új, robotizált fröccsöntő gépeket, és korszerűsítik szerszámüzemüket is. A fejlesztés révén további 20 fővel bővül a vállalat
dolgozóinak száma.
A Kunplast-Karsai különféle műszaki műanyagokból gyárt alkatrészeket elsősorban autóipari felhasználásra; leginkább a Mercedes, a Suzuki, a Ford és a Volvo részére. Fröccsöntenek elektromos és elektronikus alkatrészeket is.
A hőre keményedő üzemben jellemzően különleges igénybevételnek kitett villamos szerelési dobozokat – közismert néven a Rose termékcsaládot – gyártják üvegszál-erősítésű poliésztergyantából (SMC) préseléssel. Villamos kapcsolókhoz, mérőórákhoz különféle műanyag alkatrészeket, alaplapokat és fedeleket állítanak elő.
A vállalat hőre lágyuló műanyag-feldolgozó ágazata elsősorban az autóipar és a
villamosipar igényeit elégíti ki. A jelentős mennyiségben feldolgozott műszaki műanyagok mellett PP és PE anyagokból gyártanak alacsonyabb mechanikai követelményeket igénylő alkatrészeket.
Hidraulikus és elektromos hajtású fröccsöntő gépeik 25–2200 tonna záróerejűek.
Összesen több mint 300 műanyaggyártó gépet üzemeltetnek. A gépek nagy része automatizált, manipulátorokkal van ellátva.
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A Kunplast-Karsai Zrt. szerszámüzeme műanyag-feldolgozó szerszámok gyártására specializálódott, korszerű CNC központi megmunkáló és marógéppel felszerelve.
A Kunplast-Karsai Zrt. nettó árbevétele 2016-ban 2,829 Mrd forint, míg 2015ben 2,594 Mrd forint volt. Az árbevétel nagyobb része belföldi értékesítésből származik. A vállalat adózott eredménye 2015-ben 210 millió forint 2016-ban az adózás előtti
eredménye 347 millió forint volt.
A 1988-ban alakult Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. 8 tagvállalattal rendelkezik.
J. P.
www.plasticsnewseurope.com 2017. május 15.

Debrecenben bővít a Tu-Plast Tubusgyártó Kft.
A műanyag csomagolóanyag-gyártó Tu-Plast Tubusgyártó Kft. új gyártósor beüzemelésével növeli termelési kapacitását a növekvő igények kielégítésére érdekében.
Az új gyártósor beindításával véget ér az elmúlt hónapokban tapasztalt kapacitáshiány.
A Tu-Plast Tubusgyártó Kft. a svájci családi tulajdonban lévő csomagolóipari
cégcsoport, a Hoffmann Neopac AG része. A Hoffmann Neopac AG-nek debreceni
üzeme mellett még két svájci gyára van, Thunban és Oberdiessbachban.
A Tu-Plast Tubusgyártó Kft. a közép-európai régióban vezető PE mono és Koex
tubusgyártó cég. 1–300 ml űrtartalmú tubusaik alkalmasak kozmetikai, gyógyszeripari
és háztartási készítmények csomagolására. Az új gyártósort további 65 millió PE és
koextrudált termék előállítására tervezik. A választék kiterjed a hagyományos egyrétegű tubusok és tégelyeken kívül a korszerű többrétegű (koextrudált) termékekig. A
koextrudált termékcsalád a szigetelőrétegnek köszönhetően biztosítja tartalmának maximális védelmét. Előnyei: gáz- és aromazáró, vegyszerálló, diffúziógátló.
A műanyag kozmetikai és higiéniai tubusok krémek, testápolók, tusfürdők, hajápolók, make-up, napozószerek, kéz- és lábápolók esztétikus és gazdaságos csomagolására
alkalmasak. Különböző dekorációs megoldásokkal, innovációkkal, széles kupakválasztékkal a luxuskiviteltől az egyszerűbb megjelenésig megrendelhetők.
A gyógyszeripari tubusokkal szemben a minőségi elvárások magasabbak, mint a
kozmetikában. Nyomatellenőrző kamerarendszer, magas alapanyag-minőség, ellenőrzött gyártási környezet és megfelelőség számos európai szabványnak (REACH, ISO,
Pharmacopea, Élelmiszeripari minősítés) biztosítja a vevők elégedettségét és védi a
csomagolt terméket. Kínálatukban széles kupakválaszték találhat vegyipari tubusokhoz
autóápolás, ragasztók, tömítések, tisztítószerek és festékek számára.
A Tu-Plast Tubusgyártó Kft. már jelentős összeget fektetett be Debrecenben az
elmúlt években. 2015 júniusában adták át a 6000 m2-es csarnokot. Az árbevétel 96%-a
exportból származik.
J. P.
www.tuplast.hu
www.plasticsnewseurope.com 2017. március 27.
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