
Juodupė fabriko pristatymas  

Juodupės miestelis lengvosios pramonės gamybos procesų tradicijas puoselėja nuo 1907 metų, kai 

jame buvo įkurtas vilnos tekstilės perdirbimo fabrikas. Juodupės tekstilės pramonėje dar klestėjimo 

laikais dirbo per 1000 žmonių, gaminiai buvo gabenami po visą Europą ir už Atlanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juodupės fabriko teritorija iš viršaus 

 

Juodupės gamykla labai svarbi Juodupės bendruomenės profesiniame ir visuomeniniame gyvenime. 

Miestas ir gretimas regionas turi konkurencingą ir kvalifikuotą darbo jėgą bei nori pritraukti 

investuotoją dėl miesto ir regiono gerovės. 

Fabriko teritorijos planas išdėstytas kitame puslapyje. Yra penki gamybiniai pastatai, 

transformatorinė, karšimo cechas, audimo cechas, įėjimo postas, vandens bokštas, vandens valymo 

stotis, siurblinė. Bendras visų pastatų plotas 17 086,06 kv. m. 

Pastatai yra ilgi ir platūs – tinkami linijinei gamybai ir sandėliavimui. Pastatai iš gelžbetonio ir plytų, 

statybos laikotarpis 1969-1980 m. 

Juodupės gamykloje yra visos pramonės gamybos procesams reikalingos komunikacijos. 

Atstumas iki Rygos uosto - 160 km (2:10h), Klaipėdos uosto - 340 km (4:30h). 

 

 

 

 

 





Juodupės fabrike yra daug įvairių tekstilės pramonės staklių: 

Name of property  Name of property 

Audimo staklės  Kirpimo mašina Texima 

Mini metimo mašina Mini Warp  Šiaušimo mašina Texima 

Velenų transportavimo įrenginys MOD  C2  Medžiagų stabilizavimo linija Texima 

Katilinės įranga  Pluošto džiovinimo mašina 

Špuliavimo mašinos  Suporintas pluošto dažymo aparatas THEN 

Sukimo mašinos   Karšimo aparatas  

Siuvimo mašinos  Pluošto džiovinimo mašina 

Brokavimo mašina   Maišymo-emulsavimo mašina 

Metimo mašina   Draskymo-emulsavimo mašina 

Audinių plėšymo mašinos   Kedenimo aparatas 

Plovimo-dažymo mašinos  Dažymo aparatas 

Vėlimo mašina   Karbonizavimo vonia 

Šepečiavimo – garinimo mašina  Nepertraukiamo veikimo dekatyras SuperottoRimar 

Kontroliavimo – matavimo mašina  Karšimo aparatai 

Dvejinimo – matavimo mašina  Šiaušimo mašina Texima 

Šlifavimo staklės  Centrifuga 210 kg volume 

Atsiuvimo mašina  Pluošto suspaudimo mašina 

Pluošto maišymo mašina  Kirpimo mašina Texima 

Karštuvo agregatas  Kutavimo mašina LAFER 

 

Juodupėje įrengta visiškai nauja katilinė (nuo 2017 m.). Katilinės techninės specifikacijos – 3t/h garo 

katilinė su sauso tipo ekonomaizeriu. Deginant mazutą susidaro garai, kurie galėtų būti naudojami 

kaip energijos šaltinis pramoniniuose procesuose, pavyzdžiui tekstilės gamyboje. Katilo nuotrauka 

pateikiama žemiau: 

 

 

Kaip jau prieš tai minėta – Juodupės fabrike yra  vandens valymo stotis, vandens bokštas, siurblinė 

– visa tai užtikrina ne tik sklandų vandens tiekimą, bet ir vandens valymo galimybes. 



Elektros galingumas – 630 kW galios dedamoji. 

Esame suinteresuoti bendradarbiauti įvairių rūšių veiklose: 

 Bendradarbiauti vystant bendrą veiklą fabrike; 

 Turto pardavimas; 

 Turto nuoma. 

 

Jei susidomėjote bendradarbiavimu, turite klausimų, susisiekite su mumis: 

Tel.:  + 370 67018601 

El. paštas: zs@zaliasisslenis.lt 


