Uroczyste zako?czenie modernizacji i rozbudowy polskiego zak?adu Safran

8 maja 2019, S?dziszów Ma?opolski
W Safran Transmission Systems Poland w S?dziszowie Ma?opolskim odby?o si? zako?czenie trzyletniego programu rozbudowy i
modernizacji zak?adu. W uroczysto?ci wzi?li udzia? Witold Dar?ak, Starosta Powiatu Ropczycko – S?dziszowskiego oraz Bogus?aw
Kmie?, Burmistrz S?dziszowa Ma?opolskiego. Nowe powierzchnie produkcyjne umo?liwiaj? dalszy rozwój zak?adu, a pracownicy
mog? korzysta? z wygodniejszych i bardziej funkcjonalnych pomieszcze? socjalnych oraz biurowych.
Pierwsz? inwestycj? w ramach kompleksowej modernizacji by?a budowa nowej hali produkcyjnej o powierzchni 1200 m kw dla
nowoczesnej linii obróbki kad?ubów i pokryw. Linia ta znacz?co podniesie zdolno?ci produkcyjne zak?adu, co pozwoli sprosta?
zamówieniom zwi?zanym z dynamicznie rozwijanym przez CFM International* programem produkcji supernowoczesnych silników
lotniczych LEAP, do których s?dziszowski zak?ad wytwarza cz??ci i komponenty.
Kolejnym etapem modernizacji by?o wyburzenie zabudowa? przylegaj?cych do jednej z hal i wybudowanie w tym miejscu
nowoczesnych, pomieszcze? m.in. dla Pionów Logistyki, Jako?ci i Dzia?u Technologicznego. Dobudowane te? zosta?y nowe szatnie
i jadalnie, wyremontowano parking i bramy.
W efekcie trwaj?cej od 2016 r. rozbudowy zak?ad zyska? 1750 m kw nowych powierzchni produkcyjnych, 1200 m kw nowych
powierzchni socjalnych (szatnie, ?azienki, jadalnie) oraz 640 m kw nowych biur.
„Modernizacja by?a niezb?dna, aby firma mog?a si? dalej rozwija?, zwi?ksza? produkcj? i lepiej organizowa? procesy produkcyjne.
Ciesz? si? te?, ?e uda?o si? znacz?co poprawi? komfort pracy i dostosowa? warunki do najwy?szych wymaga? BHP" – mówi Jan
Sawicki Prezes Safran Transmision Systems Poland.
*CFM International, joint venture 50/50 pomi?dzy Safran Aircraft Engines i GE

Safran jest mi?dzynarodow? grup? skupiaj?c? zaawansowane technologicznie firmy dzia?aj?ce w sektorze lotniczym, kosmicznym i obronnym.
Dzia?aj?c globalnie spó?ki Grupy Safran zatrudniaj? ponad 92 000 pracowników, warto?? sprzeda?y produktów Grupy w 2018 roku osi?gn??a1
poziom 21 miliardów euro. Safran jest notowany na gie?dzie Euronext Paris, wchodzi w sk?ad indeksów CAC40 i Euro Stoxx 5.0
Safran Transmission Systems jest wiod?cym na ?wiecie dostawc? systemów mechanicznego przekazywania mocy do samolotów cywilnych i
wojskowych. Firma dostarczy?a ju? ponad 40 000 przek?adni, co daje jej 60% udzia?ów w globalnym rynku ponadstumiejscowych samolotów
pasa?erskich.
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