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UFI Filters otwiera pierwszy zakład produkcji systemów zarządzania 
termicznego w Europie i podwaja swoje zdolności produkcyjne 
wymienników ciepła 

 
 zaawansowany technicznie zakład produkcyjny w Opolu (Polska) podwaja zdolności 

produkcyjne wymienników ciepła firmy UFI 

 całkowita wartość inwestycji wynosi 42 milionów zł (10 milionów euro); 250 nowych miejsc 

pracy zostanie stworzonych w ciągu 5 lat 

 strategia usług OEM oparta jest na lokalnej produkcji dla lokalnych odbiorców (tzw. „local-to-

local”) i odpowiada na przyszłe potrzeby w zakresie układów napędowych 

Opole, 14 grudnia 2018 r. – UFI Filters, światowy lider technologii filtracji i zarządzania 

termicznego, inauguruje działalność nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Opolu, w Polsce. 

Dzięki niemu firma będzie mogła podwoić swoje światowe moce produkcyjne w obszarze 

wymienników ciepła do 2023 roku. 

W ramach strategii UFI polegającej na wytwarzaniu oryginalnych części wyposażenia (OE) w 

sąsiedztwie producentów samochodów, nowa fabryka poszerza działalność firmy w dziedzinie 

zarządzania termicznego na terenie całej Europy. Zakład, zajmujący początkowo 6 tys. m² 

powierzchni i zapewniający wydajność produkcji na poziomie miliona części rocznie, do 2023 roku 

zostanie rozbudowany do 12 tys. m² i potroi moce produkcyjne. W pełni zintegrowane, 

zaawansowane procesy technologiczne umożliwią produkcję chłodnic oleju silnikowego, oleju 

przekładniowego i innych rodzajów chłodnic wodnych, a także szerszej gamy produktów, w tym 

wymienników ciepła do pojazdów hybrydowych i elektrycznych. 

Opolska fabryka gwarantuje regionowi znaczne korzyści gospodarcze, łączna wartość inwestycji 

wyniesie 42 mln zł (ok. 10 mln euro) i przyniesie 250 nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 

pięciu lat. Zakład jest pierwszą fabryką UFI zajmującą się produkcją wymienników ciepła 

zlokalizowaną poza Chinami. Jej dogodna lokalizacja w pobliżu fabryki filtrów UFI w Ostrawie 

(Czechy) pozwoli na szybką wymianę usług w czasie krótszym niż dwie godziny. 

Giorgio Girondi, UFI Filters Group Chairman, potwierdza: „W ostatnich latach wymienniki ciepła 

do silników, skrzyń biegów i inne chłodnice wodne były dla firmy UFI ważnym obszarem wzrostu 

produkcji oryginalnego wyposażenia oraz znaczącym uzupełnieniem naszej działalności w 

dziedzinie technologii filtracji. Staramy się jeszcze skuteczniej obsługiwać naszych klientów na 

poziomie lokalnym. Dzięki otwarciu tego kluczowego zakładu w Polsce możemy zaspokoić 

potrzeby wszystkich głównych producentów samochodów w Europie i skrócić czas dostawy.” 



 
 

Zaawansowane technologicznie, oryginalne wymienniki ciepła, które UFI będzie produkować w 

nowym zakładzie w Opolu, są przeznaczone na szereg rynków, w tym dla samochodów osobowych 

i ciężarowych, ciągników i sprzętu budowlanego (drogowego i terenowego), jak i dla pojazdów 

hybrydowych, w pełni elektrycznych oraz wyposażonych w ogniwa paliwowe, przygotowanych z 

myślą o przyszłych napędach i e-mobilności. Dzięki najnowocześniejszym procesom 

produkcyjnym w nowej fabryce wszystkie systemy zarządzania termicznego firmy UFI będą służyły 

jako najwyższej jakości wymienniki ciepła do silników, skrzyń biegów, chłodnic paliwa i układów 

kierowniczych. Niedawno do oferty firmy UFI dodano również schładzacze i chłodnice baterii. 

Ponadto, aby wzmocnić specjalizację UFI w dziedzinie innowacyjnych, lutowanych próżniowo, 

chłodzonych wodą aluminiowych wymienników ciepła nowy zakład wyposażono w najnowsze 

technologie lutowania i testowania próżniowego, które zapewniają optymalną czystość, 

wytrzymałość i niezawodność produktów. 

Od momentu rozpoczęcia w 2012 roku działalności w sektorze wymienników ciepła, firma UFI stała 

się liderem rozwijania i produkcji systemów zarządzania termicznego. Dzięki zespołowi techniczno-

rozwojowemu we Włoszech, firma wiedzie prym w dziedzinie technologii zarządzania termicznego 

i integracji systemów, łącząc wymienniki ciepła z dodatkowymi, zintegrowanymi funkcjami, takimi 

jak zawory termostatyczne, przeciwzwrotne i redukujące ciśnienie, filtry wstępne chłodziwa, 

czujniki i zintegrowane płyty adaptera. 

„Jako ekspert w dziedzinie innowacji i integracji systemów, firma UFI nieustannie wprowadza na 

rynek nowe systemy zarządzania termicznego, które mogą zarówno chłodzić jak i ogrzewać 

dowolne płyny samochodowe” – wyjaśnia Giorgio Girondi. – „Łącząc tę fachową wiedzę z 

dodatkowymi mocami produkcyjnymi dostępnymi obecnie w Opolu, możemy przewidywać 

zarówno zmieniające się wymagania związane z wymiennikami ciepła dla przyszłych układów 

napędowych, jak i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie w Europie.” 

„W kolejnych latach rozpoczniemy też w Opolu produkcję filtrów, aby spełnić rosnące potrzeby 

naszych klientów” – kontynuuje prezes Girondi. Zakład w Opolu będzie również pełnić funkcję 

magazynu dla rynku części zamiennych i wkrótce, zgodnie z europejskimi planami, stanie się 

centralnym ośrodkiem firmy, umacniając pozycję Grupy jako kluczowego gracza na rynku. 

  



 
 

O firmie UFI Filters spa: 
Założona w 1971 roku, firma UFI Filters jest światowym liderem w zakresie technologii filtracji  
i zarządzania termicznego. Obsługuje wiele sektorów – począwszy od motoryzacyjnego, lotniczego  
i morskiego, po specjalistyczne przemysłowe i niestandardowe zastosowania hydrauliczne. Znane  
z innowacyjnego charakteru produkty i wiedza UFI widoczne są niemal we wszystkich rodzajach 
pojazdów, od Ferrari i innych czołowych zespołów F1, po statek kosmiczny europejskiej misji ExoMars. 
UFI dostarcza szeroką gamę filtrów powietrza, oleju, paliwa, kabinowych, hydraulicznych i płynów 
chłodzących, jak również systemów termalnych dla sektora motoryzacyjnego, spełniając potrzeby niemal 
wszystkich marek samochodowych i motocykli oraz pojazdów użytkowych, ciężarowych i rolniczych. Na 
rynku wyposażenia oryginalnego jest głównym dostawcą systemów filtracyjnych. Każda gama filtrów 
spośród dwóch marek firmy dostępnych na rynku aftermarket – UFI i Sofima – pokrywa 96% 
europejskiego parku samochodowego. 
Jako jedna z pierwszych włoskich firm, która dostrzegła możliwości rozwoju na Dalekim Wschodzie, UFI 
ma dziś 16 zakładów przemysłowych i zatrudnia ponad 4000 osób w 16 krajach. Posiada 167 patentów, 
a w Centrach Innowacji i Rozwoju zatrudnionych jest 120-stu wyspecjalizowanych techników. Między 
2009 a 2017 rokiem firma UFI osiągnęła podwójne cyfrowe wskaźniki wzrostu sprzedaży (CAGR). Jako 
przedsiębiorstwo ukierunkowane na badania, ponad 5% swoich przychodów inwestuje w R&D. 
 
 
Więcej informacji: Dział ds. kontaktów z klientami UFI Aftermarket: marketing@it.ufifilters.com 
 Dział ds. kontaktów z mediami UFI Aftermarket: bmb-consult 
 Dagmar Klein / Jacek Skolimowski – Tel.: + 49 89 89 50159-0 
 E-Mail: d.klein@bmb-consult.com / j.skolimowski@bmb-consult.com 
 
 
Dołączone zdjęcia: - Giorgio Girondi, UFI Filters Group Chairman 
 - UFI Filters, zakład produkcyjny w Opolu, Polska 
 - UFI Filters, chłodnica do pojazdów hybrydowych i elektrycznych 
 - UFI Filters, płytka chłodząca do Porsche Cayenne Hybrid 
 - UFI Filters, chłodnica oleju silnikowego  
 - UFI Filters, chłodnica skrzyni biegów 


