
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Závod společnosti Progroup na výrobu 
vlnité lepenky v Ellesmere Port dosáhl 
světového rekordu 
 

Ellesmere Port, 16. července 2021. Společnost Progroup z Landau ve spolkové 

zemi Falcko (Německo) je jedním z předních evropských výrobců vlnité lepenky a 

surového papíru na její výrobu. Ve městě Ellesmere Port ve Velké Británii 

provozuje rodinná společnost od roku 2019 závod na výrobu formátů vlnité 

lepenky PW12, který patří k nejefektivnějším a nejvýkonnějším závodům v celém 

odvětví. Nyní dosáhl tento závod na výrobu formátů vlnité lepenky světového 

rekordu. S výkonem 572 064 metrů čtverečních za 8 hodin je v současnosti 

světovou jedničkou.   

 

„Tým dosáhl se svým nejmodernějším strojem vynikajícího výkonu. Světový rekord je 

nejen důkazem strategie společnosti Progroup, která pravidelně investuje do 

udržitelných a nejmodernějších technologií. Ukazuje to také, jak dobře spolupracují 

kolegové z PW12. Zcela ve smyslu našeho motta ,One Group. One Goal. One Team.‘“, 

říká Philipp Kosloh, Chief Operation Officer a člen představenstva společnosti 

Progroup. 

 

Silný partner pro bezpečnou budoucnost  

Linka PW12 je vybavena zařízením od společnosti BHS Corrugated Společnost ve 

vedoucí pozici na trhu poskytovatele technologií pro zařízení na výrobu vlnité lepenky, 

je dlouholetým a ceněným partnerem společnosti Progroup. Obě rodinné společnosti 

spojuje snaha o posun procesu inovací – pro silnou a bezpečnou budoucnost. 

„Společně se skupinou Progroup neustále pracujeme na optimalizaci strojů na výrobu 

vlnité lepenky, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Světový rekord linky PW12 

nás proto obzvlášť těší. Ukazuje se, že naše společné úsilí je odměněno úspěchem,“ 

zdůrazňuje Lars Engel, jednatel společnosti BHS Corrugated, spolupráci na 

rovnocenné úrovni.  

 

Nejmodernější technologie pro maximální účinnost 

S pracovní šířkou 3,35 m dokáže závod na výrobu vlnité lepenky v Ellesmere Port 

vyrobit více než 200 000 tun vlnité lepenky ročně. Řada nově vyvinutých technologií 

zaručuje vysokou a konstantní pracovní rychlost 400 metrů za minutu. Tato rychlost je 

umožněna pomocí vysoce automatizovaného systému řízení celého závodu. To 

zahrnuje také dopravníkové technologie a interní logistiku. Plně automatický přepravní 

systém PW12 na míru přispívá k maximální efektivitě při zpracování a skladování 

formátů vlnité lepenky.  
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Například nejmodernější regálový sklad se 14 500 skladovacími místy je provozován 

téměř autonomně pomocí čtyř automatických skladovacích a vychystávacích strojů. 

Aktuální informace z provozu dostávají zaměstnanci naživo do wearables, podobným 

chytrým hodinkám – buď zpracované v grafické podobě nebo pomocí headsetu. 

Kontrola kvality je rovněž automatizována pomocí tzv. „Board dimension control“ 

systému od společnosti BHS. Tento systém provádí kontrolu rozměrů a zajišťuje 

stoprocentně spolehlivou kvalitu formátů vlnité lepenky. 
 

Dlouhodobý příběh úspěchu pokračuje 

Linka PW12 je důležitou součástí růstové strategie společnosti Progroup, kterou bude 

společnost důsledně prosazovat i v budoucnu. „Trh s vlnitou lepenkou je na vzestupu. 

Trendem nejsou jen udržitelné obalové materiály, změnilo se také nákupní chování, 

které se stále více přesouvá na platformy elektronického obchodu“, říká zakladatel a 

předseda představenstva společnosti Progroup Jürgen Heindl. „Díky naší dlouhodobé 

strategii máme velmi dobrou pozici k tomu, abychom mohli našim zákazníkům i v 

budoucnu nabízet obvyklou vysokou spolehlivost dodávek a kvalitu výrobků.“  

 

Podle jeho slov se již například začalo s plánováním výstavby továrny v regionu kolem 

francouzského Douvrinu, a to v duchu projektu obnovy stávajících kapacit. Nadto se v 

Německu a Itálii nacházejí ve fázi realizace další projekty podpory růstu. Mezi lety 2022 

a 2024 budou proto uvedeny do provozu celkově čtyři další závody na výrobu formátů 

vlnité lepenky a růst společnosti Progroup se tím na těchto trzích dále podpoří. 

 

 

O společnosti Progroup 

Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falci, je předním výrobcem 

vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení 

v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii 

růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití 

inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost 

Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně 

patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické 

centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl 

podnik v roce 2020 obratu cca 881 mil. eur. 

 

Kontakt na tiskové oddělení  

Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace 

E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag 

Mobil: 0173-3680649 

 


