A Bürkle új debreceni gyára is elérte
a legmagasabb pontját
Olyan jól halad a fejlesztés, hogy a tervek szerint már augusztus elejére teljesen elkészül az épület.
Mint arról a Dehir.hu korábban beszámolt, új összeszerelő üzemet építtet a német gépgyártó Bürkle
cégcsoport a Határ úton, a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Parkban. A
beruházás fontos mérföldkövéhez ért, ugyanis az épület eljutott legmagasabb pontjához, így ebből az
alkalomból bokrétaavató ünnepséget tartottak a beruházás helyszínén. A Bürkle negyedik
összeszerelő üzeme lesz a debreceni, ahol elsősorban felületkezelő, valamint faipari technológiák
előállításával foglalkoznak majd. Az ipari park üzemeltetője, a Xanga Cégcsoport 3 millió eurós
befektetéssel alakítja ki a működési feltételeket, a Bürkle pedig 2 millió eurót, azaz 640 millió forintot
fordít a technológiai fejlesztésekre. A tervek szerint augusztus elejére elkészülhet az épület,
szeptember elején pedig negyven alkalmazottal elindul a gépgyártás az új üzemben. Az eseményen
az is elhangzott, hogy a Xanga csoport nagy kapacitású út- és infrastruktúra fejlesztés révén harminc
hektárral bővíti a Határ úti tudományos technológiai parkot, így a terület nagysága meghaladja majd
a 130 hektárt. Ezzel egy 100-150 ezer négyzetméteres iparcsarnok kialakítására is lehetőség lesz.
- Az elmúlt 10-15 évben több mint 50 alkalommal voltunk hasonló szituációban. A város iparfejlesztési
stratégiáját követjük, azaz fejlesztünk, gyártócsarnokokat építünk, és azokat hosszú távon bérbe
adjuk. Szeptemberben elkezdi a Bürkle a termelést, hamarosan pedig újabb fejlesztésekről is lehet
majd beszélni a területen - mondta Herdon István, a Xanga vezérigazgatója.
Papp László, Debrecen polgármestere az ünnepségen kiemelte: fontos esemény ez a mostani, mert a
város egyik legmeghatározóbb ipari parkjában a továbbfejlődést szimbolizálja. - Nem mindig volt ilyen
sikeres a város gazdasága, akkor a Xanga és a park munkálkodott a helyi gazdaság megerősödésén,
most pedig már arról lehet beszélni, hogy további fejlesztéseket terveznek ide. A Bürkle is meg van
elégedve a vállalatokat kiszolgáló helyi körülményekkel, ezért a város is szeretne ehhez még
hozzátenni. Az önkormányzat ide tervezi a Kishegyesi út kapacitásbővítését, és szeretnénk
hozzájárulni a még jobb megközelíthetőséghez úgy, hogy egy autópálya becsatlakozási lehetőséget
alakítunk ki a Kishegyesi út irányából - közölte a polgármester. Hangsúlyozta, a 2018-as év arról volt
híres, hogy Debrecen Magyarországon a legkedveltebb befektetési helyszín volt, a működő tőke
egyharmada Debrecent választotta. A Bürkle döntése is igazolja a debreceni gazdaság sikerességét.

Jürgen Schröer, a Robert Bürkle GmbH vezérigazgatója közölte, az infrastrukturális fejlesztéssel
párhuzamosan, az eredeti ütemterv szerint halad a munkaerő toborzás és a kiválasztás is. - Jelentős
érdeklődést tapasztalunk a meghirdetett álláshelyeink iránt. A honlapunkon bárki elérheti a nyitott
pozícióinkat. Az építkezéshez hasonlóan a képzési és betanítási programunk is rohamléptékben halad
a németországi központban. Azok a munkatársak, akiket már felvettünk, magasan képzett
szakemberek, többségük felsőfokú képesítéssel, jelentős részük technikusi végzettséggel
rendelkezik - hangsúlyozta a vezérigazgató.
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