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Látványos fejlesztéseket valósított meg 2018-ban is a Nolato

Folyamatos a fejlődés és a tökéletesítés
2018-ban is eredményes évet zárt a Nolato Magyarország, amely sikereit munkatársai magas minőségben végzett munkájának köszönheti. A mosonmagyaróvári cég a kiváló gazdasági eredményt úgy
érte el, hogy közben az év során több jelentős fejlesztést hajtott végre. Munkába állítottak egy teljes
új gyártócsarnokot, aminek felfutása a következő években várható, folytatódott a vállalat gépparkjának cseréje és bővítése, és a dolgozók megbecsülésének jegyében új étkezdét, gépkocsi parkolót
és személybejárót építettek.
Az elmúlt év legnagyobb beruházása az a 2400 m2-es új gyártócsarnok és épületszárny volt, melyet
teljesen önerőből 6 millió euró értékben épített fel a Nolato, és amibe további 4 millió euróért vásárolt
a cég a piacon kapható legmodernebb fröccsöntő gépeket. Az itt elhelyezésre kerülő újabb gépek beszerzése és a gyártás beüzemelése után a Nolato készen áll arra, hogy meglévő vevői igényei szerint
tovább bővülhessen a gyártás és a jelentkező új igényeknek is eleget tudjanak tenni. A fejlesztéssel a
cég 20 új munkahelyet is teremtett.
Minden téren folyamatos növekedés jellemzi a Nolato Magyarországot. Az elmúlt hat évben a harmadik, a gyár történetében pedig már az ötödik nagyszabású bővítés volt a tavalyi. A kivitelezést szinte
teljesen helyi vállalkozások végezték. Az eredmény egy tudatosan és ergonomikusan megtervezett,
modern gyártócsarnok lett, ahol a termelés kontrollált környezetben, ellenőrzött hőmérséklet és pártartalom, valamint pormentes légkezelés mellett zajlik. Automata alapanyag ellátó rendszer, energiatakarékos hűtők és készülékek, Led világítás, felügyeleti rendszerrel ellátott gépházak, a tetőn elhelyezett technológiai hűtők és klimatizált öltözők, irodák és étkező jellemzi az új épületet.
Minden szempontból ez volt a Nolato Magyarország eddigi legátgondoltabb beruházása, melynek során a cég valamennyi korábbi beruházási tapasztalatát felhasználták. Ez abban is jelentkezett, hogy a
gyártócsarnok méreteit a korábbi tapasztalatok szerint úgy határozták meg, hogy maximálisan kihasználhassák a gépek számára rendelkezésre álló gyártó felületet és előre megtervezték, hogyan tudják
később bevinni az újabb gépeket. Új és helytakarékos megoldás, hogy a hűtőket az épület tetején helyezték el és olyan kombinált hűtőket választottak, melyek télen a hideg külső levegőt használják fel,
így 15-20 % villamos energia megtakarítást tesznek lehetővé. A csarnokban alkalmazott Led világítás
jelentős energia megtakarítást jelent.
Ezek a környezettudatos szempontok kötik össze az új csarnok építését a Nolato új komposztálási programjával, melyet szintén tavaly indított be a cég, és aminek keretében a mosonmagyaróvári vállalkozások közül elsőként alkalmazta a vállalat a mosonmagyaróvári fejlesztésű Compastor technológiát a
telephelyén keletkező zöld- és szerves hulladékok komposztálására. A szerves hulladékok helyben történő komposzttá alakításával és újrahasznosításával költségkímélő megoldással óvja és védi környezetünket a Nolato: a szerves hulladékokból – elsősorban a lekaszált fűből és az összegyűjtött gallyakból
és falevelekből - a költséges elszállítás és ártalmatlanítás helyett környezetbarát és hatékony techno-
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lógiával helyben állítanak elő vegyszermentes, egészséges táptalajt, amit a telephely növényeinek táplálására, gondozására használnak fel. A jövőben a komposzt halmokban fogja végezni az étkezdében
keletkező szerves hulladék is, a Nolato munkatársai ezzel is sokat tehetnek környezetünk védelméért.
A további fejlesztések között új, kövezett dolgozói parkolót alakított ki a cég, hogy a megnövekedett
létszám mellett is kényelmesen elférjenek dolgozóinak járművei, a megnövekedett méretű épületen
pedig új személybejáratot alakítottak ki, hogy a munkatársak könnyebben jussanak el a munkahelyükre
az egyre nagyobb épületben.
Kiemelkedő eredmény, hogy a társaság a nehéz munkaerő piaci helyzetben is mintegy 50 fővel tudta
növelni a létszámát, amire a folyamatosan növekvő termeléshez, és a vevők magasabb szintű kiszolgáláshoz szükség is volt. A megnövekedett létszám miatt jelentős beruházással új, modern éttermet épített fel és adott át 2018 végén a cég, és új irodák, HR centrum és egyéb szociális létesítmények kialakítását is megkezdte a Nolato. Nagy öröm, hogy a létszám növekedése mellett tovább nőtt a cég törzsgárda dolgozóinak létszáma is, egyre többen vannak, akik évtizedek óta dolgoznak Mosonmagyaróvár
egyik legjobb cégénél. Nagyon sikeres a Nolato dolgozói ajánlási programja is, munkatársai már régóta
ajánlják a cégek ismerőseiknek, akik nem bánják meg, hogy a Nolato-t választják munkahelyüknek.
A Nolato Magyarország célja, hogy az ország 200 legnagyobb cége között tartsák számon, a saját területén pedig a régióban megkerülhetetlen partner, munkatársainak pedig kiszámítható, stabil és megbízható munkahelye legyen – mondta el Dr. Meleg Norbert vezérigazgató-helyettes.

