Soluții fantastice în sectorul de plastice!
Măsuri uzuale de eficiență energetică în industria materialelor plastice
Înlocuire de echipamente și utilaje:
• Înlocuire de echipamente specifice
– extrudere, granulatoare, mori de măcinat
– maşini de injecţie, suflat, termoformare
– linii de reciclare deșeuri mase plastice
– mașini de vulcanizat, sudură mase plastice
– linie de amestecare
– prese pneumatice
– imprimante flexografice
– compresoare

Sunteți interesat de
creșterea productivității?
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!

Târgu Mureș, Mureș

Titu, Dâmboviţa

Indra Import-Export produc[tor de folii din polietilen[,
folii termocontractabile, pungi
§i altele, a investit folosind atât
EEFF, cât §i RoSEFF. A utilizat
EEFF de dou[ ori, de fiecare dat[
înlocuind un extruder, investi\ii
care au contribuit la reducerea
consumului de energie: ini\ial cu
42%, al doilea proiect conducând la o reducere suplimentar[ de
28%. Prin RoSEFF au fost finan\ate dou[ m[suri: un nou sistem de
r[cire pentru un extruder a permis o cre§tere a produc\iei cu 60%
concomitent cu o reducere a consumului specific de energie de
30%, iar înlocuirea ansamblului §nec-cilindru de la un alt extruder
a dublat capacitatea de produc\ie. Valoarea total[ a investi\iilor
dep[§e§te 1 milion Euro.

Nicprem Impex - unul din
cei mai importan\i furnizori de
componente pentru industria
frigorific[ din România. A utilizat
ambele facilit[\i de finan\are,
realizând investi\ii de 2,1 milioane
Euro. Cu ajutorul unui credit
EEFF de 1,35 milioane Euro,
firma a înlocuit §ase ma§ini vechi de injec\ie a plasticului cu cinci
robo\i controla\i prin comand[ numeric[ §i cinci benzi rulante.
Prin RoSEFF, compania a înlocuit §apte ma§ini de injec\ie, datând
din perioada 1988 -1999, cu §apte ma§ini noi de injec\ie marca
Wittmann-Battenfeld §i §ase robo\i CNC Wittmann. Investi\ia, care
a fost finan\at[ folosind un credit RoSEFF de aproximativ 750.000
Euro, a crescut capacitatea de produc\ie cu 14%.

Lereşti, Argeş

Târgu Jiu, Gorj

Amplast Co - produc[tor de
Crilelmar - produc[tor de articole
din mase plastice - a utilizat un
ambalaje de unic[ folosin\[ din
credit EEFF pentru înlocuirea unei
material plastic - a realizat o
ma§ini de injec\ie mase plastice din
investi\ie de aproximativ 870.000
linia de produc\ie cu o ma§in[ nou[.
Euro, finan\at[ dintr-un credit EEFF.
De§i capacitatea de produc\ie a
Investi\ia a constat în înlocuirea a
crescut cu 78%, consumul de
cinci ma§ini de termoformare cu
energie electric[ s-a redus cu 41%,
dou[ ma§ini de capacitate mai mare. Reducerea consumului
iar consumul specific de energie electric[ cu 67%. Investi\ia a fost
specific de energie a fost impresionant[ - 79%.
finan\at[ printr-un împrumut în valoare de 116.000 Euro.

Buzău

Craiova, Dolj

MTA - produc[tor de polistiren, a
utilizat facilitatea EEFF pentru a
înlocui dou[ pre-expandoare ce
produc granule de polistiren, cu un
model nou, eficient din punct de
vedere energetic. Investi\ia, care se
recupereaz[ în termen de patru ani,
contribuie la cre§terea capacit[\ii
de produc\ie a MTA cu peste 50%
§i la reducerea consumului pe
unitatea de produc\ie cu 29%.
Achizi\ionarea echipamentului, care
a costat 60.000 de Euro, a fost
finan\at[ cu ajutorul unui credit EEFF, în valoare de 50.000 de
euro, primindu-se de asemenea un grant UE de 15%.

Moviplast este un produc[tor de
ambalaje din polietilen[ imprimate
§i neimprimate cum ar fi folii,
pungi, saci, saco§e sau saci
pentru gunoi menajer. Compania a
investit într-un proiect de eficien\[
energetic[ care a constat în
înlocuirea a dou[ extrudere vechi
din anii 1980 §i 1993 cu alte dou[ extrudere second hand mai noi
decât cele existente, dar modernizate în 2001 §i, respectiv, în 2005.
Implementarea investi\iei aduce economii de energie pe unitatea de
produs de aproximativ 41%; investi\ia a fost sus\inut[ de un credit
RoSEFF de aproximativ 84.000 Euro.

Vaslui

Medgidia, Constanţa
Bico Industries - companie ce
produce polistiren pentru izolarea
termic[ a construc\iilor - a utilizat
un credit EEFF în valoare de
950.000 Euro pentru modernizarea
liniei de produc\ie a polistirenului
expandat ignifugat §i reabilitarea
termic[ a halei, ob\inând economii
de energie de 35%.

Sterk Plast - produc[tor de mase
plastice destinate consumului
casnic - a utilizat un credit EEFF de
345.000 Euro pentru achizi\ionarea
unor prese de format moderne §i
sofisticate. Ca urmare a acestei
investi\ii s-au ob\inut economii de
energie de 49%.

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.

