Sajtóközlemény
Uniós támogatásból jelentős foglalkoztatási hatású komplex beruházást valósít meg a Poppe +
Potthoff Hungária Kft. az Ajkai Ipari Parkban.

A Poppe + Potthoff Hungária Kft. 999.964.941 Forint uniós támogatást nyert a
„Autóiparhoz kapcsolódó jelentő munkahelyteremtés eredményező kapacitásbővítő és
választékbővítő beruházás a POPPE + POTTHOFF HUNGÁRIA Kft.-nél Ajkán” című
pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházás összköltsége 3.961.889.019
Forint és a kapcsolódó munkahelyteremtés 50 fő.
A Poppe + Potthoff az autóipar számára minőségi, saját fejlesztésű közös nyomócsöves
alrendszereket és magas nyomású dízel befecskendező szerelvénycsöveket szállít. Az elektronikus
vezérlésű magas nyomású dízel befecskendező rendszerek (közös nyomócső vagy Common Rail)
területén a P + P beszállító több neves autógyártónál (Daimler, Renault, BMW, Audi, VW) és azok
beszállítóinál (Delphi). Közösen került kifejlesztésre rendszerkomponens Common Rail és
befecskendező szerelvénycső.
Az évtizedes, dízelmotorokhoz készült magas nyomású csövek és befecskendező szerelvénycsövek
fejlesztésében és gyártásában szerzett tapasztalat képezi e termékcsalád gyártásának alapját. A P +
P garancia olyan közös nyomócsöves megoldások folyamatos továbbfejlesztésére, amelyek főként a
következő évek nyomáskövetelményeit biztosítják majd. A jelenlegi P + P design a kialakításban
rugalmasságot, alacsony költséget és rövid fejlesztési időtartamokat nyújt.
Társaságunk az Ajkai Ipari Parkban működő Poppe + Potthoff Hungária Kft. a P+P csoport 9 éve
működő üzeme, ahol elhivatott munkatársak gyártják az prémium kategória közös nyomócsöves
rendszereit és csőkomponenseit. Gyárunkban 0-ppm előírás mellett zajlik a gyártás Ajkán 2003 óta egy korszerű 16000 m2-es ingatlanon-, a legigényesebb műszaki színvonalon. Folyamat-biztos és
automatizált gyártási lépésekben érzékeny mérő-, tesztelő és ellenőrzőmechanizmusok biztosítják
műszakilag specializált munkatársak felügyelete alatt a nagynyomású csövek magas színvonalú
precizitását. A gyártás sikere szempontjából ezen felül döntő minden gyártási folyamat
környezetorientált jellege.
A jövőbeni vevői elvárások, a növekvő piaci igények kielégítése céljából indítja be a P+P csoport az
új jelentős kapacitásbővítést eredményező ajkai beruházásait. A sikeres termék- és
gyártásfejlesztéseknek köszönhetően a P+P Kft. jelentős és jó nevű autógyártók és beszállítóik
beszállítójává fejlődött.
A Poppe + Potthoff Hungária Kft. a német P + P cégcsoport tagjaként egy családi vállalkozásból az
európai közös nyomócső (Common rail) piac meghatározó szereplője lett. A P + P cégcsoport tagjai
szerte Európában megtalálhatóak gyártóegységek és fejlesztő részlegek formájában.
A Poppe+Potthoff Hungária Kft. 50 fős munkahelyteremtést eredményező beruházásával bővíti Ajkán
meglévő high-tech megmunkáló kapacitásainkat. Az összességében 4 mrdFt költséget meghaladó
fejlesztés lehetőséget biztosít a gyártókapacitások és a termékválaszték jelentős bővítésére. A
fejlesztés, amely alapvetően eszközbeszerzést beszerzést jelent meghaladja a 3,8 mrdFt értéket. A
beruházás összes elszámolható költsége 162,1 mFt bér és járulék, valamint 3.801,2 mFt
eszközbeszerzést tartalmaz.
A cégünkről és a fejlesztésekről bővebb információt a http://www.poppe-potthoff.com oldalon
olvashatnak.
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