SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ UNIKÁTNÍ VÝROBNÍ LINKY V
NYMBURCE
-nová unikátní technologie v ČR
Dne 17. října 2006 proběhlo v hlavním areálu společnosti BUILDING SP v Nymburce
slavnostní
otevření
nové
výrobní
linky
betonových
prefabrikátů
a
výrobny
transportbetonu.
Této pro společnost zlomové události se zúčastnil například finský velvyslanec Mr. Jorma Inki,
obchodní rada finského obchodního zastoupení FINPRO Mr. Jari Makkonen, obchodně technický
ředitel svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Václav Kulhánek či starosta města Nymburk pan
Ladislav Kutík a pochopitelně zástupci firem, které se na tomto projektu podílely. Slavnostní pásku
v pravé poledne přestřihl starosta Ladislav Kutík a finský host Mr. Jorma Inki. Hosté pak měli
možnost prohlédnout si novou výrobní halu a být u spuštění výrobní linky MecMetal MEC-FC-140,
jejíž jedinečnost spočívá v plně elektrickém vibrolisu finské společnosti Mecmetal Oy. Pohoštění se
odehrávalo v duchu “Staročeského jarmarku“ a servírovaly se například halušky, klobásy či
bramborový salát. Hosty po celé odpoledne zahřívala nejen medovina, ale i slunečné počasí. Výrobní
linku společně otevřely BUILDING SP i TBG.
A v čem spočívá jedinečnost této nové technologie? Umožňuje výrobu kvalitnějších produktů,
ekonomičtější výrobní proces z hlediska spotřeby energie, minimální prostoje a méně údržby.
Veškeré výrobní parametry a seřízení strojů je uloženo a kontrolováno počítačovým systémem.
Automatizace výroby je spolehlivější, jelikož teplota a vlhkost neovlivňují produkci a veškeré
pohyby strojů jsou řízeny nezávisle na lidském faktoru. Výrobní linka je vybavena mimořádným
systémem rychlé výměny formy a automatizací receptur a parametrů výroby.
Za rozhodnutím společnosti dále se nezabývat výrobou vstupní suroviny stála potřeba spolupráce
s provozovatelem betonáren. Stala se jím společnost TBG Čechy a Morava, a.s. (člen skupiny
HeidelbergCement Group), která zajistila výstavbu betonárny a tím i dodávku betonu do výrobní
linky BUILDING SP. Investice do celého výrobního závodu přesáhla 61 mil. Kč, přičemž 70% činil
podíl na technologii BUILDING SP a 30% byl podíl betonárny TBG.
Údaje o nové výrobní lince:
Název objektu: Plně automatizovaná výrobní linka betonových prefabrikátů
Investor: BUILDING SP, spol. s r.o.
Realizátor: BUILDING SP, spol. s r.o. (subdodávky Zeman-Pem s.r.o., MecMetal Oy a další…)
Zastavěná plocha: 1250 m2
Počet pracovníků: 4-5
Zahájení a ukončení projekce a konstrukce: 09/2005 – 05/2006
Zahájení a ukončení výstavby: 05/2006 – 07/2006
Kontakt:
BUILDING SP, spol. s r.o.
Dopravní 2098
CZ-28802 Nymburk
T: +420 325 519068
F: +420 325 513433
M: +420 724 900 900
E: sekretariat@building.cz
http://www.TVARNICE.cz
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