„KÖRNYEZETKÍMÉLŐ GŐZFEJLESZTŐ TECHNOLÓGIA BEVEZETÉSE A SILVESTRIS ÉS SZILAS
KFT.-NÉL"
A Silvestris & Szilas Gyógynövényfeldolgozó Kft. szarvasgedei telephelyén 1 db TF 950 automata
gőzkazánt vásárolt meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 30 millió forintos vissza nem
térítendő támogatás segítségével.
SILVESTRIS & SZILAS Kft. egy 1991-ben alapított, jelenleg 69 főt foglalkoztató, kerepesi székhelyű,
2053’08 Illóolajgyártás fő tevékenységi körrel rendelkező társaság. társaság a jelenlegi projekt megvalósítási
helyszínéül fióktelephelyét választotta ki, mely természetben a 3051 Szarvasgede, 042/78 hrsz. szám alatt
található.
A társaság elérni kívánt célja, olyan új gyártási technológia kialakítása, melynek köszönhetően, vízgőz
segítségével tud megfelelő hőmérsékletet és párolgáshőt biztosítani az illóolajok és gyógynövénykivonatok
előállításához. A gyártási technológia bevezetésének célja, a Társaság termelési kapacitásának bővítése,
beszállítói kompetenciáinak erősítése, ezáltal versenyképességének javítása.
Ennek keretében a vállalkozás beszerzett egy TF 950 automata gőzkazánt, amely alkalmas a gyártásban
szükséges vízgőz előállítására és a rendszerbe kapcsolására. A beszerzett gyorsgőz fejlesztő kazán
megtáplálása környezettudatos módon biomasszával történik, mivel az alkalmazott gyártási technológiák
jelentős mennyiségű fölösleges hulladék anyagot termelnek, amely így visszaforgatható a saját gyártási
folyamatába. A társaság környezet tudatos gondolkodásának alapja a fenntarthatóság, amelyet
nagymértékben támogat az új technológia beszerzése, hiszen a feldolgozásra bekerülő gyógynövényeket
teljes egészében hasznosítani tudja, a hulladék elégetésével.
A pályázat keretében beszerzett berendezés korszerű, az európai minőségi követelményeknek megfelelő
berendezés.
A fejlesztés során beszerzett gépet azonnal hasznosításba vette a társaság, ezért a fejlesztés befejezését
követően, azonnal integrálódott a vállalkozás napi működésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti
háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények fenntartásához.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a 30 millió forint európai uniós támogatás
segítségével.
A projektről bővebb információt a www.silvestris-essentialoils.com oldalon olvashatnak.
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