Prinzhorn group

A Prinzhorn Csoport Magyarországon
– Megbízhatóság és folyamatos fejlődés
Az ausztriai székhelyű Prinzhorn Csoportot 1990
óta lépcsőzetesen három különálló vállalat képviseli Magyarországon, melyek a „hulladékból
értékteremtés” mellett elkötelezve együttesen
teszik lehetővé a teljes körűen integrált értékláncban történő termelést.
A Prinzhorn Csoport és annak magyar vállalatai
a magyar környezetipar fontos részét alkotják.
A hazai papírgyártásban való mintegy 85%-os
részesedésével a Prinzhorn Csoport gyakorlatilag a teljes magyar papíripart képviseli, mint:

a legjelentősebb magyarországi papírhulladék
gyűjtő (Duparec Kft.), papírgyártó (Hamburger
Hungária Kft.) és a hullámpapírlemez alapú
csomagolóeszközök
legnagyobb
gyártója
(Dunapack Kft.).
A Prinzhorn Csoport valamennyi termelőüzemében jelentős beruházásokat végez ökológiai lábnyomának csökkentésére és magas környezetvédelmi sztenderdjeinek továbbfejlesztésére. Az
energiahatékonyság terén végzett beruházások
és a csoport által a megújuló energiaforrások
alkalmazására irányuló törekvés célja a fenntartható termelés biztosítása és az üzemek önellátó
képességének fokozása. Ezen törekvés továbbvitelének bizonyítékául szolgának a magyarországi vállalataiban zajló jelentős beruházások.
Jelenleg egy mintegy 150 millió euró értékű
beruházást hajt végre a dunaújvárosi termelőüzemben (Hamburger Hungária Kft.), melynek
célja egy biomassza üzemű integrált erőmű
kiépítése (főként a régióból származó biomas�sza, valamint a papírgyártás során keletkező
hulladék felhasználásával) a dunaújvárosi létesítmény költséghatékony energiaellátásának
biztosítására. Az új erőmű hő és energia biztosítása által fokozni fogja a hozzáadott értéket, továbbá jelentős mértékben növelni fogja a
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megújuló energiaforrások felhasználásának arányát Magyarországon. A saját erőmű biztosítja a
papírgyártás során keletkező hulladékok értékes
hasznosítását, a kapcsolt hő- és villamos energia termelés révén pedig kiemelkedően magas
hatásfokot ér el. A kiválasztott csúcstechnológia
lehetővé teszi a tüzelőanyagok széles választékának a használatát (papírgyári hulladék,
biogáz, biomassza, szén) és képessé teszi az
erőművet arra, hogy a különféle tüzelőanyagok
bevetését azok mindenkori rendelkezésre állásához igazítsák.

tív fejlesztése. A nyomda- és papíripari gépek
beszerzése és azok technológiai sorba
illesztése azzal a céllal valósult meg, hogy a
fejlesztett technológiával minél nagyobb mértékben legyenek képesek újrahasznosított papír
használatára, a nyomatminőség javítása, illetve
szinten tartása mellett.
A Duparec Kft. Magyarország egyik legjelentősebb papírhulladék gyűjtő vállalata, a csepeli telephelyén 2016. év első feléig egységes
üzemi struktúra kialakítására kerül sor. A
jelenleg működő papírüzem mellé egy új csarnok
épül, melyben helyet kap egy új bálázó és egy új
válogatósor is. Az átadást és üzembe helyezést
követően a jelenlegi papírüzemben a termelés
leáll és folyamatosan átadja helyét a műanyag
feldolgozásnak kiváltva a régi, félig nyitott üzemcsarnokot. Az új műanyag üzembe kerül egy új
bálázó valamint egy új, hatékony válogatósor is.
A technológiát korszerű munkagépek és modern
rakodógépek támogatják, mellyel a Duparec Kft.
magasabb minőségű szolgáltatást tud nyújtani
partnereinek.

Az erőműben az energiatermelés hatásfoka
kiemelkedően magas: 75%-os, amely a kedvező
tüzelőanyag-összetétellel együtt jelentősen, legalább 35%-kal csökkenti a papírgyár működéséhez szükséges szén-dioxid kibocsátást.
Az üzemszerű termelés kezdete: 2015 decembere. Az erőmű a beüzemelés után közvetlenül
mintegy 60, közvetetten további 150 főnek biztosít munkahelyet.
A csoport hullámpapír alapú csomagolóeszköz
gyártással foglalkozó vállalata, a Dunapack Kft.
idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Az eddig eltelt negyed század eredménye közel
5,5 millió négyzetméter csomagoló anyag és
133 ezer fajta termék.
Mivel a termékek egyik legfontosabb promóciós
eszköze maga a csomagolás, a vállalat is ennek
megfelelően segíti partnerei munkáját. Évrőlévre új megjelenési formákat tervez, új lehetőségeket kínál, melyekkel ügyfeleik nemcsak új
termékeket vezethetnek be, de régi termékeiket
is megújíthatják tovább növelve ezzel a termék
értékét. Legújabb beruházásai tekintetében,
nemrég fejeződött be a Dunapack nyíregyházi
gyárának közel 1,7 milliárd forint értékű innova-
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Fotó: ???

A fejlesztésekkel a cég célja, hogy megnyissa
kapuit újabb Partnerek, közszolgáltatók, iskolák,
ipari cégek, csomagolótermék gyártók, nyomdák és hulladékkereskedők felé valamint ezáltal
támogassa a hazai környezetipar fejlődését.
Magyarország jelenleg az egyetlen olyan ország,
ahol a csoport mindhárom ipari tevékenységével
piacvezető szinten van jelen. Az évi 130 milliárd
forintos forgalmat lebonyolító magyar vállalatai

az elmúlt 20 évben mintegy 600 millió eurót fektettek be hazánkban. A csoport erőfeszítéseinek
köszönhetően Magyarországon a papír csomagolóanyag 95%-ának újrahasznosítását sikerült
elérni, mellyel a csoport jelentős mértékben járul
hozzá Magyarország részéről az EU újrahasznosítási célkitűzéseinek eléréséhez.
?Aláírás?

Prinzhorn Csoport: Vezető európai szereplő az újrahasznosítás,
a papírgyártás és az innovatív csomagolási megoldások terén
A Prinzhorn Csoport az újrahasznosító-, papír-, és csomagolóipar egyik vezető európai szereplője és a közép- és kelet-európai régió piacvezetője. Három operatív divízióból tevődik össze,
melyek tevékenységén keresztül teljes körűen integrált értékláncot hoz létre: Hamburger Recycling Group (hulladékpapír-gyűjtés és -kereskedelem), Hamburger Containerboard (hullámalappapír-gyártás) és Dunapack Packaging (hullámpapírlemez alapú csomagolási megoldások).
A vállalatcsoport 13 ország 56 termelőüzemében összesen 5335 alkalmazottat foglalkoztat. Évi 1 millió
tonna begyűjtött papírhulladékkal, 2 millió tonna – újrahasznosított papír alapú – hullámalappapír gyártói
kapacitással és 1,6 milliárd négyzetméter hullámpapírlemez alapú csomagolóanyag gyártásával,
valamint mintegy 1,2 milliárd euró éves forgalommal a Prinzhorn Csoport Európa harmadik legnagyobb vállalata az ágazatban.
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