Producător de mase plastice investeşte în eficienţa energetică şi...
...îşi măreşte producţia şi respectiv siguranţa în funcţionare
O SOLUŢIE TEHNICĂ “SCOASĂ CA DIN CUTIE (DE PLASTIC)”

ELEMENTELE PRINCIPALE

Sterk Plast produce o gamă de peste 200 de obiecte de uz casnic din material plastic găleţi, castroane, ligheane, ghivece, coşuri, umeraşe, etc. — în fabrica sa din Medgidia.



Economiile de energie realizate prin aplicarea soluţiei tehnice — aproximativ
2.878 MWh/an

Cererea tot mai mare de produse Sterk Plast a determinat compania să găsească soluţii
de creştere a capacităţii de producţie în condiţii de eficienţă energetică.



Durata de recuperare a investiţiei - mai puţin de 2 ani



Economiile lunare depăşesc ratele lunare de rambursare a împrumutului, ceea ce
face ca investiţia să se recupereze din beneficiile generate ca urmare a implementării
proiectului



Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră — 1.646 tCO2e/an

Tractebel Engineering (GDF SUEZ) a elaborat documentaţia tehnică de susţinere a
oportunităţiilor de investiţie prin care se creşte eficienţa energetică, se măreşte capacitatea de producţie, se măreşte siguranţa în funcţionare şi scade nivelul de zgomot ambiental din fabric, respectiv:




Înlocuirea maşinilor de injecţie mase plastice
Înlocuirea maşinilor de extrudare-suflare mase plastice

Sterk Plast
şi-a îmbunătăţit
eficienţa energetică,
productivitatea şi
condiţiile de lucru,
prin realizarea unei
investiţii EEFF.
SOLUŢIA TEHNICĂ
Cele două maşini noi de injecţie mase plastice dispun de comandă automată, afişaj LCD
pentru controlul parametrilor, răcirea apei în circuit închis cu sistem de supraveghere,
sistem de alarmare pentru gresarea automată, încărcare şi uscare automată a materiilor
prime. Prin urmare, consumul de energie este mult mai mic decât cel al utilajelor care au
fost înlocuite.
FINANŢAREA INVESTIŢIEI
Sterk Plast a contractat un împrumut de 345.000 Euro de la Banca Transilvania prin
intermendiul UE/BERD Facilitate de Finanţare pentru Eficienţa Energetică şi a
beneficiat de un Grant UE de 15%, pentru finalizarea cu success a investiţiei.
Pentru mai multe informaţii despre sprijinul UE pentru investiţii în eficienţa energetică, vă rugăm sa vizitaţi www.eeff.ro sau să apelaţi numărul de telefon 031 224 8104.
Acest document a fost elaborat cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene

