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W dniu 3 czerwca Ingersoll Rand, światowy lider w tworzeniu komfortowych, zrównoważonych i
efektywnych środowisk, otworzył nowoczesny zakład produkcji, wstępnego montażu i
dystrybucji systemów kontroli klimatu Trane i Thermo King położony w mieście Ovčáry-Kolín w
Republice Czeskiej. Nowy zakład przejmie zadania działającej od 1992 roku fabryki położonej
pod Kolínem i będzie kontynuował wytwarzanie produktów Thermo King i Trane.

  

      

  

  

Zakład produkuje zespoły klimatyzacyjne Thermo King do autobusów i pojazdów szynowych dla
klientów z całego świata. W zakładzie tym produkowane są też zespoły wodne Trane oraz małe
i średnie agregaty chłodnicze do komercyjnych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
(HVAC).
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    „Ingersoll Rand to nieodłączny element miasta Kolín od ponad dwudziestu lat. Dzięki nowemuzakładowi będziemy nadal mogli powiększać obszar naszych działań w tym regionie” —powiedział Jeff Greene, wiceprezes ds. zintegrowanego łańcucha dostaw Ingersoll Rand.„Cenimy dziedzictwo i stosunki partnerskie w społeczności, pośród której żyjemy i pracujemy.Wsparcie lokalnych władz i silne więzi wśród społeczności to najważniejsze czynniki, którepozwoliły odnieść sukces naszej firmie. Firma Ingersoll Rand jest dumna z faktu, że możeprzyczynić się do rozwoju społeczności miasta Ovčáry-Kolín oraz poziomu życia mieszkańców idziałalności mieszczących się tam instytucji”.    Obecnie działalność Ingersoll Rand na terenie Republiki Czeskiej skupia się na zakładachprodukcyjnych w miejscowościach Kolín i Uničov oraz na CentrumInżyniersko-Technologicznym w Pradze-Hostivicach.    

    O zakładzieWzniesiony na terenie o powierzchni 90 000 metrów kwadratowych zakład w miejscowościOvčáry-Kolín to 25 000 metrów kwadratowych obszarów produkcji i magazynowania oraz 3400metrów kwadratowych powierzchni biurowych, obejmujących też stołówkę i pokój pomocymedycznej. Dodatkowe 5000 metrów kwadratowych pozostawiono dla dalszej rozbudowy.  Nowy obiekt odzwierciedla zaangażowanie Ingersoll Rand w budowanie zrównoważonychzakładów produkcyjnych i ograniczanie ich śladów ekologicznych. Nowy zakład to szeregfunkcjonalności związanych ze zrównoważonym rozwojem, pozwalających zoptymalizowaćwydajność energetyczną, zużycie wody i utylizację odpadów, gwarantując jednocześnie komfortzatrudnionym.  Oszczędność energii osiągnięta będzie dzięki zastosowaniu ulepszonej izolacji,zaawansowanych elewacji budynków i różnorakich środków do kontroli klimatu, w tym okien zpodwójnymi szybami, automatycznie sterowanych systemów zasłaniania światła oraz systemówdo rozładunku w izolowanych warunkach.  Ponadto ponad 40% obszaru zakładu obsadzono miejscowymi gatunkami drzew. W obrębiezakładu dostępne są dodatkowe udogodnienia związane ze zrównoważeniem rozwoju, jakpreferowane miejsca parkingowe dla pojazdów o niskim poziomie emisji i wydajnymwykorzystaniu paliwa, zbiornik retencyjny dla wody deszczowej używanej do toalet, co pozwalaograniczać zużycie wody pitnej, oraz system do podgrzewania wody promieniami słonecznymi.    www.ingersollrand.com  
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http://www.ingersollrand.com

