A Bürkle-csoport is Debrecent
választotta
A német gépipari cég 2 millió eurós befektetéssel építi fel első Németországon kívüli európai gyárát
Debrecenben, a Határ úti Ipari Parkban. A vállalat présgépeket, lamináló rendszereket és autóipari
gépeket gyárt, új debreceni üzemében 40 munkahelyet teremtenek.
A XANGA csoport mintegy 3 millió euró volumenű befektetéssel egy újabb kulcsrakész termelőüzem
megvalósítását kezdte el a cégcsoport által fejlesztett és üzemeltetett Debreceni Regionális és
Innovációs Tudományos Technológiai Parkban. A létesítmény alapkövét Papp László, Debrecen
Megyei Jogú Város polgármestere Jürgen Schröerrel, a Robert Bürkle GmbH vezérigazgatójával és
Herdon Istvánnal, a XANGA csoport vezérigazgatójával közösen helyezte el 2019. január 15-én. Az
üzemben a német tulajdonú gépgyártó cég magyar leányvállalata, a Bürkle Hungary Kft. 2 millió euró
volumenű technológiai fejlesztés révén, 40 új munkahelyet teremtve 2019. szeptemberében kezdi
meg működését. A tervek szerint a következő években a foglalkoztatotti létszám növelése mellett az
üzem további két egységgel bővül majd.
A Robert Bürkle GmbH-t 1920-ban alapították, központja Freudenstadt városában található. A délnyugat németországi régióban a magas hozzáadott értékű technológiai ipar számos meghatározó
szereplője működik, ezek egyik képviselője a Bürkle. A cégcsoport főbb termékei présgépek, lamináló
rendszerek és felületkezelő gépek, melyeket elsősorban a fafeldolgozó iparban, az autóiparban, az
építőiparban, valamint a nyomtatott áramkörök és a különféle felhasználású plasztik kártyák gyártása
terén alkalmaznak.
A debreceni egység a Bürkle csoport negyedik gyártóüzeme lesz, melyben elsősorban felületkezelő,
valamint faipari technológiák előállításával kívánják kielégíteni a cégcsoport globális partnerei által
támasztott, folyamatosan növekvő piaci igényeket.
- Az új üzemünk működéséhez jól képzett, motivált munkaerőt keresünk. Biztosak vagyunk benne,
hogy Debrecenben ezt meg is találjuk, sok potenciális európai helyszín közül ezért is esett végső
döntésünk a cívisvárosra. A mostani beruházás egy hosszú távú fejlesztés első lépése, és
cégcsoportunk tovább fejlődése sikertörténetének a kezdete – hangsúlyozta beszédében Jürgen
Schröer, a Robert Bürkle GmbH vezérigazgatója.
Papp László polgármester az ünnepélyes alkalmon úgy fogalmazott: ahogy befejeztük a múlt évet,
úgy kezdjük 2019-et. Újabb német gépipari cég települ a Határ úti Ipari Parkba. A német Bürklecsoport 50 várost megvizsgálva döntött Debrecen mellett és itt építi fel Németországon kívüli első
európai gyárát.
- Fontos volt számukra a Debreceni Nemzetközi Repülőtér, a Debreceni Egyetem és a Debreceni
Szakképzési Centrum jelenléte. A fejlesztésben partnere a Xanga-csoport, amely az
alapinfrastruktúrát építi meg és újabb 30 hektárral bővíti a jelenleg 100 hektáros ipari parkot -

mondta Papp László polgármester.
A XANGA csoport a Határ úti tudományos technológia parkot út és nagy kapacitású közmű
infrastruktúra fejlesztésével további 30 hektárral bővíti, így a park területe meghaladja majd a 130
hektárt. A Bürkle új összeszerelő üzeme a fejlesztési területen megvalósuló első beruházás lesz, és az
elkövetkező években a XANGA csoport több tízezer négyzetméter kulcsrakész ipari és szolgáltató
létesítmény fejlesztésével kíván infrastruktúrát teremteni a jövőben Debrecenbe települő hazai és
külföldi vállalatok részére.
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