
15/04/2020 Slovensko už má aj vlastné výroby respirátorov i štítov. Rozbiehajú ich dve martinské fabriky nemeckých investorov – Denník E

https://e.dennikn.sk/1844276/slovensko-uz-ma-aj-vlastne-vyroby-respiratorov-i-stitov-rozbiehaju-ich-dve-martinske-fabriky-nemeckych-investorov/?ref=list 1/6

7.4. 17:03

Slovensko už má aj vlastné výroby
respirátorov i štítov. Rozbiehajú ich dve
martinské fabriky nemeckých investorov
Ivan Haluza

Foto N – Tomáš Benedikovič

Viacero slovenských firiem sa počas posledných týždňov preorientovalo na

výrobu ochranných rúšok či dezinfekcií. V Martine sa teraz dve fabriky

nemeckých investorov púšťajú aj do výroby vyššej rady ochranných pomôcok –

respirátorov a štítov.

Jeden z najväčších svetových výrobcov vstrekovacích lisov na výrobu plastových

dielcov KraussMaffei svoju martinskú fabriku od budúceho týždňa načas odstaví. No

jedna úplne nová výroba tam bude bežať aj naďalej. Pôjde o produkciu ochranných
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štítov, aké vidíme v televízii nosiť zdravotníkov či ľudí prezentujúcich znakovú reč na

vládnych tlačovkách.

Ďalšia martinská fabrika s nemeckým kapitálom sa koncom tohto mesiaca chystá

rozbehnúť aj výrobu respirátorov FFP3. Práve takéto najúčinnejšie respirátory teraz

slovenským zdravotníkom najviac chýbajú.

Martinskí Nemci rozbehnú respirátory

Respirátory chce začať v Martine vyrábať dcérska fabrika firmy Volz Filters nemeckej

rodiny Volz. Ide o popredného európskeho výrobcu filtrov pre rôzne priemyselné

zamerania, no teraz sa zameria aj na medicínske respirátory FFP3.

Výroba má byť masová. Volz Filters na Slovensku má vyrábať až desiatky tisíc

respirátorov denne. Pre porovnanie, Slovensko  doteraz získalo najväčšiu dodávku

respirátorov FFP3 od firmy Lacorp, ktorá nám ich predala 100 tisíc kusov.

Slovenská vláda s Volz Filters komunikuje, preto sa dá čakať, že vláda od nej nakúpi

časť produkcie jej respirátorov.

Nové štíty aj na nové širšie využitie

Martinský KraussMaffei Technologies už momentálne vyrába 7-tisíc kusov

ochranných štítov denne. Od predveľkonočného štvrtka však už chce byť podnik na

dennej produkcii 20 tisíc kusov a neskôr to môže byť ešte viac.

„V prípade potreby vieme ísť až na 60 tisíc štítov denne,“ povedal pre Denník E konateľ

martinskej dcéry Nemcov Martin Štěpánek. 

Firma rokuje o dodávkach už aj s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, ktorý

po novom zastrešuje aj nákupy Správy štátnych hmotných rezerv. Štát si na skúšku

chce objednať od KraussMaffei prvú tisícku štítov, no neskôr môžu byť objednávky

ešte oveľa širšie.

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%8At%ECp%E1nek&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=1
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Podnik hovorí, že ak bude treba, vie štítmi pokryť celoslovenský záujem.

Štíty podľa firmy pritom nemusia mať využitie iba v zdravotníctve či na prezentáciách,

ako je napríklad vládna tlačovka. „Pokojne by ich mohli nosiť ľudia z verejnej správy,

ktorí prichádzajú viac do styku s inými ľuďmi, napríklad policajti, úradníci alebo

pracovníci pôšt. Takisto ich môžu pri istom zjemnení opatrení využívať pre svoj

personál aj supermarkety alebo výrobné fabriky,“ hovorí konateľ Štěpánek.

Už teraz si štíty firmy objednávajú niektoré distribučné centrá i siete predajní. A 20

tisíc kusov si objednali aj e-shopy.

Na výrobu ochranných štítov nahovorila KraussMaffei menšia tuzemská firma i2-

industrial, ktorá rozbehla ich produkciu už skôr na 3D tlačiarňach.

„Spolu s naším partnerom sme si povedali, prečo to robiť v malom na 3D tlačiarňach,

keď to môžeme robiť u nás v oveľa väčších množstvách. Počas týždňa sme u nás

vytvorili novú technológiu na ochranné štíty,“ hovorí konateľ slovenského

KraussMaffei. Výrobu zabezpečuje jeho firma, predaj štítov má na starosti i2-industial.
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Foto – KraussMaffei Technologies

Pomoc krajine i inšpirácia na nový biznis

Konateľ KraussMaffei hovorí, že na výrobu štítov prešli najmä preto, aby pomohli

Slovensku s nedostatkom ochranných pomôcok.

Výpadky v nosnej výrobe vstrekolisov nahrádza nová produkcia len vo veľmi malej

miere. „Sme firma so skoro 600 zamestnancami, ale štíty u nás dávajú prácu len asi

šiestim či siedmim ľuďom. Robíme to hlavne pre Slovensko a nie, nezachraňujeme si

tým vlastný biznis,“ povedal konateľ s tým, že jeho firma sa snaží v regióne Turca

skoordinovať aj s inými firmami, čo majú záujem o pomáhanie pri boji s vírusom.

Zároveň pripustil, že po tejto novej aktivite sa jeho podnik výrazne viac ako doteraz

zameria aj na vývoj vstrekolisov na dielce a výrobky pre zdravotnícky a medicínsky

https://a-static.projektn.sk/2020/04/e0204632-b1fb-402d-8f19-b75c0646288a.jpg
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sektor. Tie boli doteraz pre podnik vedľa automobilového a elektrotechnického biznisu

okrajové.

„Najnovšie uvažujeme, že by sme tu na Slovensku vytvorili nové technologické

centrum pre medicínsky sektor. Už sme s vládou rokovali aj o tom, či by nás v tejto

aktivite vedela podporiť,“ hovorí manažér martinskej dcéry KraussMaffei.

Čínsky vlastník za chrbtom

Mnoho firiem, ktorým sa ešte podarilo udržať výrobu, má problém s nedostatkom

surovín. Koronavírus výrazne komplikuje logistické toky. Martinský KraussMaffei má

však všetkých vstupov na výrobu štítov dostatok i keď je to preň úplne nová výroba.

Pomáha aj to, že nemecká materská firma je už niekoľko rokov v rukách veľkého

čínskeho štátneho holdingu ChemChina.

„Tým, že sme čínska firma, tak na globálnych trhoch si teraz vieme zadovážiť aj taký

materiál, čo na Slovensku bežne nezískate. Čínsky vlastník, ktorý zamestnáva vyše 130

tisíc ľudí, nám na svetových trhoch veľmi pomáha,“ hovorí manažér podniku.

KraussMaffei je jedna z najväčších fabrík Turca

Tak KraussMaffei ako aj Volz Filters pôsobia na Slovensku už dlhšie. Slovenská

dcéra KraussMaffei sa už predvlani dostali so svojimi tržbami až na vyše 90

miliónov eur. Tržby slovenského Volz Filters, ktorý zamestnáva 250 ľudí,

predvlani činili bezmála 16 miliónov eur.

Martinská dcéra KraussMaffei patrí k vôbec najväčším fabrikám turčianskeho

regiónu. Nemecká spoločnosť prišla na Slovensku už v roku 2003 ešte pod

názvom Forum Components a o dva roky začala s výrobou rozvádzačov. V roku

2008 sa premenovala na KraussMaffei Technologies. V rovnakom období rozšírila

svoje aktivity na Slovensku, keď v Žiline založila aj inžinierske centrum. V ňom sa

venuje vývojovým aktivitám a zákazkovej konštrukcii pre celú skupinu

KraussMaffei.
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Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte prosím na editori@dennikn.sk .

mailto:editori@dennikn.sk?Subject=Reakcia%20%2F%20upozornenie%20od%20%C4%8Ditate%C4%BEov&Body=%0A%0A----------------%0A%C4%8Eakujeme%20V%C3%A1m%20za%20nezmazanie%20tohto%20textu.%20Obsahuje%20linku%20d%C3%B4le%C5%BEit%C3%BA%20pre%20identifik%C3%A1ciu%20zdroja%20pripomienky%3A%20https%3A%2F%2Fdennikn.sk%2F1844276%2Fslovensko-uz-ma-aj-vlastne-vyroby-respiratorov-i-stitov-rozbiehaju-ich-dve-martinske-fabriky-nemeckych-investorov%2F

