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aktualności branżowe

Jeśli producent ma mocną pozycję na ryn-
ku, a jego wyroby cieszą się dużym zain-
teresowaniem klientów – a tak jest w wy-

padku firmy Feerum, jednego z największych 
krajowych dostawców suszarni oraz kom-
pleksowych rozwiązań w zakresie magazy-
nowania ziarna zbóż i innych nasion – natu-
ralną koleją rzeczy jest rozwój jego zaplecza 
technicznego. Ostatnio stan posiadania gieł-
dowej spółki z Chojnowa na Dolnym Śląsku 
powiększył się o wzniesioną w jej siedzibie 
nową halę produkcyjno-magazynową, której 
uroczyste otwarcie odbyło się 26 czerwca br., 
w obecności władz wojewódzkich, gminnych 
i miejskich oraz zaproszonych klientów i part-
nerów handlowych.

	Pod	innowacyjną	produkcję

Koszt inwestycji, łącznie z wyposażeniem 
nowej hali o powierzchni 8,2 tys. m², wy-
niesie 19 mln zł, z czego 9,5 mln zł ma być 
pokryte z dotacji unijnych. Dotychczas spół-
ka zainwestowała już 17 mln zł, w tym 8,51 
mln zł z dotacji. Hala umożliwi wdrożenie do 
produkcji nowoczesnej suszarni z odzyskiem 
ciepła, w której zastosowano opatentowane 

rozwiązania firmy Feerum. – Od początku 
naszej działalności stawiamy na innowacyjne 
rozwiązania, które zapewniają nam przewa-
gę konkurencyjną. Mamy na swoim koncie 
patenty oraz zgłoszenia patentowe, pracuje-
my nad kolejnymi, które będą wyróżniały na-
sze produkty na rynku. W hali zainstalowa-
liśmy jedne z najnowocześniejszych maszyn 
w kraju, które zostały przygotowane przez 
belgijską firmę LVD specjalnie na nasze zle-
cenie i dostosowane do naszych wymagań. 

Negocjujemy już zakup kolejnych zrobotyzo-
wanych gniazd produkcyjnych, dzięki którym 
będziemy mogli rozwijać się jeszcze szybciej 
i w krótszym czasie uzyskać pozycję istotne-
go gracza na rynku europejskim – powiedział 
Daniel Janusz, prezes spółki Feerum.

Nowa hala nie kończy planów rozwojo-
wych dolnośląskiej firmy, której w czerwcu br. 
przyznano kolejne zezwolenie na działalność 
w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Dzięki temu Feerum zamierza do końca roku 
2018 zrealizować kolejne inwestycje na kwo-
tę 20 mln zł.

	Hala	z	patronatem

Otwarcie miało uroczystą oprawę, z prze-
mowami znamienitych gości, tradycyjnym 
przecinaniem wstęgi i poświęceniem obiek-
tu. Kulminacyjnym momentem było odsłonię-
cie pamiątkowej tablicy i nadanie nowej hali 
imienia inż. Wojciecha Janusza, ojca prezesa 
Feerum. 

Po części oficjalnej prezes Janusz osobiście 
oprowadził gości po nowym obiekcie, przy-
pominając najważniejsze aspekty związane 
ze wznoszeniem i wyposażaniem inwestycji. 
Nie zabrakło również smacznego poczęstun-
ku, eleganckich upominków i dobrej muzyki 
w wykonaniu zespołu jazzowego, która umi-
lała gościom czas. 
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