Împachetează eficient economiile de energie!
Măsuri uzuale de eficiență energetică în industria tipografică și a hârtiei
Înlocuire și modernizare echipamente, utilaje,
linii de producție:

Sunteți interesat de
creșterea productivității?

• mașini industriale pentru tipărire
• echipamente pentru etichetare și marcare
• mașini pentru împachetat/ambalat
• echipamente pentru reciclare ambalaje
• mașini de termoformare
• maşini de plastifiat, laminat
• prese digitale
• mașini de broșat, capsat, gravat

Urma\i exemplul companiilor care au
investit pentru reducerea consumului
§i a facturilor la utilit[\i prin m[suri
de eficien\[ energetic[ §i au utilizat
facilit[\ile de finan\are UE BERD RoSEFF §i EEFF!

Bucureşti

Timişoara

Tipografia Everest 2001
- companie specializat[ în
prestarea de servicii de prepress
§i tipar offset - §i-a îmbun[t[\it
eficien\a energetic[ prin
înlocuirea a trei ma§ini: de
tip[rit, l[cuit §i uscare, cu o
nou[ ma§in[ de tip[rit offset
care va realiza toate cele trei
opera\iuni. Investi\ia, prin care Tipografia Everest 2001 §i-a m[rit
capacitatea de produc\ie, concomitent cu sc[derea consumului de
energie per pagin[ cu 45%, a fost finan\at[ printr-un credit EEFF de
aproximativ 830.000 Euro.

Art Match - companie ce are ca
activitate opera\iunile de printare
- a utilizat un credit RoSEFF
pentru a înlocui 6 echipamente de
printare de genera\ie veche cu un
echipament de printare de ultim[
genera\ie HP Scitex FB 7 600.
Pentru finan\area investi\iei de
592.000 Euro s-a utilizat un credit RoSEFF de aproximativ 470.000
Euro. Ca urmare a implement[rii investi\iei, consumul specific de
energie electric[ pe metru p[trat de materiale printate a sc[zut de
la 2,29 kWh la 0,36 kWh, ob\inându-se o economie de energie de
aproximativ 84%, iar capacitatea de produc\ie a crescut de 2,5 ori.

Vatra Dornei, Suceava

Bucureşti

Rio Bucovina - produc[tor
de ape minerale - §i-a redus
consumul de energie electric[
cu aproximativ 22% prin
înlocuirea unui generator de
ozon §i modernizarea liniei
de îmbuteliere de 5 litri prin
instalarea unei ma§ini de
suflat PET-uri §i a instala\iei de
ambalare §i paletizare. Investi\ia a fost finan\at[ printr-un credit
EEFF de 333.000 Euro.

Mega Press Holding tipografie important[ §i grup
media - a folosit un credit EEFF
în valoare de 2,45 milioane
Euro pentru a înlocui vechile
prese rotative cu o pres[ nou[
de dimensiuni mari, o investi\ie
care a adus economii de energie
de 59%.

Filipeştii de Pădure, Prahova

Adjud, Vrancea

Flexo Graphic - companie
specializat[ în tip[rirea
etichetelor §i ambalajelor
flexibile - a utilizat EEFF pentru
îmbun[t[\irea eficien\ei
energetice prin ad[ugarea unei
ma§ini noi de tipar în fluxul
tehnologic existent, diminuând
consumul specific de energie
electric[ de la 0,95 MWh/t materiale printate, la 0,62 MWh/t
materiale printate. Prin înlocuirea ma§inii de laminat, s-a redus
consumul specific de energie electric[ de la 0,38 MWh/t, la
0,11 MWh/t materiale laminate. Per total, investi\ia a condus
la economii specifice de energie de 40%. Întreaga investi\ie de
la Flexo Graphic a fost finan\at[ cu un credit EEFF de peste 1,9
milioane Euro.

Vrancart - produc[tor de hârtie §i-a redus consumul de energie
electric[ înlocuind trei echipamente
prin intermediul unui credit EEFF de
aproximativ 800.000 Euro. Instalarea
unui nou cazan de abur, înlocuirea
sistemului de ac\ionare electric[ la
presele sugare aferente ma§inii de
fabricat hârtie §i înlocuirea agregatului
de uscare de§euri cu poten\ial
energetic, au adus economii specifice
de energie de 30%. În plus, prin realizarea unui grad superior de
uscare a de§eurilor, s-a ob\inut o putere calorific[ mai mare a
combustibilului rezultat.

Suceava

Lereşti, Argeş

Ambro - parte a grupului
Rossmann §i un important
produc[tor de hârtie, carton
Amplast Co - produc[tor de
ondulat §i ambalaje din hârtie
ambalaje de unic[ folosin\[ din
din România - a folosit facilitatea
material plastic - a realizat o
EEFF de dou[ ori. Primul proiect
investi\ie de aproximativ 870.000
a constat în înlocuirea cazanului
Euro, finan\at[ dintr-un credit EEFF.
de abur existent §i a instala\iilor
Investi\ia a constat în înlocuirea a
aferente, proiect care a condus
cinci ma§ini de termoformare cu
la economii de energie de 27% §i o perioad[ mai mic[ de un an
dou[ ma§ini de capacitate mai mare. Reducerea consumului
de amortizare a investi\iei. Al doilea proiect a constat în înlocuirea
specific de energie a fost impresionant[ - 79%.
ma§inii de fabricare a pl[cilor de carton ondulat, proiect care a
condus la economii totale de energie de aproximativ 22%. Valoarea
total[ a investi\iilor a fost de 1,7 milioane Euro.

Despre RoSEFF şi EEFF
RoSEFF (Facilitate de finanțare a energiei durabile pentru IMM din România) şi
EEFF (Facilitate de finanțare pentru eficiență energetică) sunt dou[ programe de

finan\are ale Uniunii Europene (UE) §i ale B[ncii Europene pentru Reconstruc\ie §i Dezvoltare
(BERD), care sprijin[ companiile din sectorul privat pentru a investi în eficien\[ energetic[ §i
solu\ii de energie regenerabil[.
RoSEFF §i EEFF sunt alternative rapide la finan\[rile prin fondurile structurale, având avantajul
unui pachet complet de servicii: consultan\[, grant §i finan\are.

Caracteristici cheie:
• Consultanță tehnică gratuită (finanțată de UE), asigurată de Tractebel Engineering
• Grant UE de până la 15%
• Finanțare de până la 1 milion de euro (RoSEFF) sau 2,5 milioane de euro (EEFF)
Aplicați azi! Help Desk pentru RoSEFF și EEFF:
031 224 8104, seff@seff.ro și eeff@eeff.ro.

www.seff.ro

www.eeff.ro

Acest document a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Con\inutul acestuia este responsabilitatea exclusiv[
a consor\iului Tractebel Engineering §i nu poate fi în niciun fel considerat ca reflectând punctul de vedere al UE sau BERD.

