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FAMUR2 – uroczyste otwarcie zakładu

Grupa FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zakończyła budowę fabryki FAMUR2 w Katowicach.
Aktualnie trwają prace zmierzające do uruchomienia produkcji – planowanego na
początek marca. Obszar objęty inwestycją
znajduje się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Łączne wydatki inwestycyjne związane z projektem
przekroczą 140 mln zł. Spółka otrzymała
dofinansowanie na realizację inwestycji ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 4.4 oraz 1.4 – 4.1 Innowacyjna Gospodarka. Kwota dotacji wynosi
42,3 mln zł.

FAMUR2 jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych sektora maszyn górniczych nie tylko w Polsce,
ale też na świecie. W fabryce produkowane będą m.in. urządzenia nowej generacji
do podziemnej eksploatacji węgla, a także
napędy dużej mocy i ciężkie przekładnie
przemysłowe.
„Jesteśmy dumni z wyników naszej ciężkiej 8 letniej pracy. Dzięki restrukturyzacji
Grupy, spółka ma silną pozycję na rynku globalnym. Rozwiązania technologiczne, które
obecnie mamy do dyspozycji – w tym FAMUR2 – dają nam przewagę minimum 4 lat
względem poziomu zaawansowania innych
polskich firm z branży. W rezultacie naszymi
bezpośrednimi konkurentami są wyłącznie
spółki światowe” – powiedział Waldemar
Łaski, prezes zarządu FAMUR SA.
Nowy zakład Grupy FAMUR składa
się z hal produkcyjnych, budynku zaplecza
technologiczno-administracyjnego oraz zagospodarowanego terenu wraz z instalacjami
zewnętrznymi. Wyposażony został w pełne
ciągi technologiczne, obejmujące cały cykl
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produkcyjny – od wejścia materiału aż do
wyrobu końcowego. Umożliwi to Grupie
FAMUR wprowadzenie do oferty maszyn
i urządzeń o jeszcze lepszych własnościach
i wyższych parametrach technicznych, co
przełoży się na ich bezawaryjność i większe
bezpieczeństwo górników. Zharmonizowany
ciąg produkcyjny to niższe koszty dla firmy
i lepsza kontrola nad jakością produktów.
„Cała infrastruktura produkcyjna została już zakupiona i zainstalowana w fabryce.
Zakład FAMUR2 został wyposażony w maszyny uznanych światowych producentów,
w tym unikatowe w skali Europy Środkowej i Wschodniej urządzenia Gleasona oraz
Mori Seiki. Innowacyjne maszyny i urządzenia wytwarzane w nowym zakładzie będą
w dużej mierze przeznaczone na eksport.
Jesteśmy przekonani, że rozszerzona, nowoczesna oferta przyczyni się do zwiększenia
konkurencyjności Grupy FAMUR na świecie” – mówi Ryszard Bednarz, wiceprezes
zarządu FAMUR S.A
FAMUR2 będzie najnowocześniejszym
i największym w polskim przemyśle maszynowym zakładem produkującym zespoły
napędowe. W fabryce produkowane będą
m.in. maszyny nowej generacji do podziemnej eksploatacji węgla, a także napędy dużej
mocy i ciężkie przekładnie przemysłowe.
Zakład wyposażony jest w pełne ciągi technologiczne, pozwalające na realizację całego
procesu produkcyjnego, od wejścia materiału aż po finalny wyrób. Uruchomienie
nowego zakładu pozwoli na wprowadzenie
do oferty Grupy FAMUR maszyn i urządzeń o jeszcze lepszych właściwościach
i wyższych parametrach technicznych, co
znacznie wpłynie na ich bezawaryjność
i tym samym bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią.
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Nowoczesność dla górnictwa

Ryszard Bednarz (po lewej) do Zygmunta Łukaszczyka, wojewody śląskiego: Jesteśmy przekonani,
że rozszerzona, nowoczesna oferta przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Grupy FAMUR na
świecie
Rozwiązania technologiczne zastosowane w FAMUR2 dają Grupie przewagę
minimum 4 lat względem poziomu zaawansowania innych polskich firm z branży.
W rezultacie, Grupa umocni pozycję w ścisłej czołówce światowych producentów. Innowacyjne maszyny produkowane w nowym
zakładzie będą w dużej mierze przeznaczone
na eksport. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę fakt, że rynki zagraniczne
mają znacznie większy potencjał wzrostu
niż rynek polski. Zakład został zaprojektowany z myślą o minimalizacji oddziaływania na środowisko. Stosuje się rozwiązania
pozwalające na zmniejszenie emisji hałasu
i zanieczyszczeń do powietrza.

W nowym zakładzie zatrudnienie znalazło 112 osób. Część nowych pracowników
została pozyskana w ramach rekrutacji wewnętrznej firmy.
Nowy zakład umożliwia produkcję
jednego z najnowszych rozwiązań Grupy
FAMUR – kompleksu ścianowego do niskich pokładów węgla. Jest to innowacyjne
na skalę światową rozwiązanie pozwalające wydobywać węgiel z trudno dostępnych pokładów. Stanowi on alternatywę dla
metody strugowej, a także daje możliwość
eksploatacji niskich pokładów, zalegających
w warunkach górniczych niedostępnych
dla struga.
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