Aktuális

A B. Braun 30 milliárdos beruházással bővíti gyöngyösi telephelyét
Jelentős beruházást indít Gyöngyösön a
B. BRAUN MEDICAL MAGYARORSZÁG ORVOSTECHNOLÓGIAI KFT., a 31 milliárd forint értékű beruházással 407 új munkahely jön létre. A német vállalat Gyöngyösön az intravénás készülékek új gyártási
központját építi föl, ahol nem csupán
gyártás, de jelentős fejlesztési munka is zajlik, amit a cég a magyar egyetemekkel és
a térség oktatási intézményeivel fenntartott kiváló kapcsolatai tesznek lehetővé.
A közel 180 éves hagyományokkal
rendelkező, nemzetközi B. BRAUN csoport
a világ egyik vezető egészségügyi vállalkozása, mely 64 országban több mint
58 ezer munkatársat foglalkoztat. Árbevétele 2016-ban 6,471 milliárd euró volt.
Magyarországon a vállalatcsoportot a
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Polimerek

B. BRAUN MEDICAL KFT., a B. BRAUN AVITUM HUNGARY ZRT. és a B. BRAUN TRADING KFT. képviseli. A három cég hazánkban 2000 főt foglalkoztat és 40 milliárd forintos éves árbevételével a magyarországi egészségügyi piac egyik legnagyobb szereplője. A B. BRAUN Magyarországon az elmúlt 25 évben 60 milliárd forintot meghaladó beruházást hajtott végre.
A B. BRAUN MEDICAL több mint 1000
embert foglalkoztató gyöngyösi gyára a
térség egyik legnagyobb munkaadója,
amely 800-féle, egyszer használatos orvosi eszközt gyárt a nemzetközi és hazai
egészségügyi intézmények számára: elsősorban infúziós és transzfúziós szerelékek, katéterek, műtéti elszívó rendszerek

és egyéb speciális eszközök kerülnek ki
az üzemből. A 17 ezer négyzetméter
alapterületű gyáregység tisztaterében a
legkorszerűbb fröccsöntő, extruder és
automata gépekkel, valamint magas fokú precizitást igénylő kézi szereléssel folyik a munka. Évente 65 millió orvosi
eszköz kerül ki innen, de a gyártott termékek száma a tervezett beruházás következtében 120 millióra növekszik. Az
üzem 2011 és 2013 között kétszeresére
nőtt, 2015-re pedig kiépítették a fröcscsöntési technológiát, amelynek eredményeként a dialízis-szerelékek gyártási folyamata az orvosi tisztaságú műanyag
granulátum feldolgozásától az elkészült
termékek becsomagolásáig már teljes
egészében a gyárban valósul meg.
A B. BRAUN gyöngyösi fejlesztését a kormány 6,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segítette. A bejelentésen
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter kihangsúlyozta:
a sokáig Európa vezető erejének
tekintett német-francia együttműködés helyett egyre inkább a
visegrádi államok és Németország
gazdasági kapcsolatai határozzák
meg a kontinens fejlődését. Németország kereskedelmi forgalma
55 százalékkal magasabb a V4-ekkel, mint Franciaországgal, kétszeresen haladja meg a német-brit és
még ennél is nagyobb mértékben
a német-olasz kereskedelmi forgalmat.
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