Producător de hârtie şi carton ondulat, modernizează procesul de producţie…
…prin intermediul UE/BERD Facilitate de Finanţare pentru Eficienţă Energetică
SOLUŢII DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PENTRU COMPANII ENERGOFAGE
AMBRO Suceava este unul dintre cei mai importanţi producători de hârtie, carton ondulat
şi ambalaje din România. Cum fabricarea hârtiei este o industrie cu un consum de energie
însemnat, compania este mereu în căutarea soluţiilor tehnice de economisire a energiei.
TRACTEBEL ENGINEERING (GDF SUEZ) a demonstrat că înlocuirea unui cazan de
abur şi a unei maşini de fabricat plăci de carton ondulat ar putea aduce economii de
energie şi costuri semnificative.

ELEMENTELE PRINCIPALE
AMBRO a utilizat EEFF de două ori:
— A investit şi a obţinut economii de energie
— …şi a revenit pentru mai mult!
Economii:
— 26% economie de energie pentru prima investiţie (cazan de abur)

SOLUŢIA TEHNICĂ

— 22% reducere consumului specific pentru a doua investiţie (maşina de

Un cazan de abur vechi a fost înlocuit cu unul nou, model LOOS Universal ZFR pentru
a produce abur tehnologic la 188 °C şi 12 bar. Economii obţinute de 32 275 MWh/an
O maşină veche de fabricat plăci de carton ondulat, a fost înlocuită cu o maşină de
capacitate mai mare care funcţionează în condiţii de temperatură şi umiditate date.
Consumul specific de energie scade de la 1,05 la 0,82 kWh/kg de carton.

fabricat plăci de carton ondulat)
Investiţia totală: 1.72 milioane Euro

AMBRO a utilizat EEFF
pentru a-şi creşte
capacitatea de
producţie şi în acelaşi
timp a-şi reduce
costurile cu energia
IMPACTUL INVESTIŢIEI ASUPRA BENEFICIARULUI
Investiţiile în tehnologii şi tehnici de eficienţă energetică ajută compania sa rămână
competitivă pe piaţa, o dată cu creşterea producţiei de la 15,4 la 23,5 mii tone/an.
ASPECTE FINANCIARE
AMBRO a beneficiat de consultanţă tehnică gratuită şi de Grant-uri UE de 258.000 Euro
contractând credite de 1.72 milioane Euro de la BRD Groupe Société Générale prin
UE/BERD Facilitate de Finanţare pentru Eficienţă Energetică.
Pentru mai multe informaţii despre sprijinul UE pentru investiţii în eficienţa energetică, vă rugăm sa vizitaţi www.eeff.ro sau să apelaţi numărul de telefon 031 224 8104.
Acest document a fost elaborat cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene.

