
Skræddersyede løsninger til produktionsvirksomheder 
med Tork Workflow™ 
Leoni har optimeret sine processer og mindsket spild

-  18% reduktion af materialespild – 
fra 0,7 tons til 0,58 tons

-  1,5 timer sparet i bevægelser 
pr holdskifte 

- 18% mindre giftigt affald

- 80% reduktion i CO2-aftryk

 - Bedre hygiejne på arbejdspladsen 

- Renere og mere sikkert arbejdsmiljø

-  Højere medarbejder- og kundetilfredshed 

Leoni opnår gode resultater  
med Tork

Om Leoni
LEONI er en global leverandør af produkter, løsninger og 
services til energi- og data administration i bilindustrien og 
andre brancher. Den børsnoterede gruppe af virksomheder har 
ca. 95.000 ansatte i 32 lande og en omsætning på 5,1 mia. 
euro i 2018.

Udgangspunkt
Hos Leoni, har Tork Workflow™ servicen vist, at Tork løsninger 
kan mindske spild betydeligt og optimere lagerkapaciteten 
for visse processer. Efter en gennemgang af alle kundens 
arbejdspladser har vi i samarbejde med de lokale Leoni 
teams optimeret med professionelle løsninger fra Tork. Vores 
mission var at finde den mest effektive måde at rengøre 
produkterne i de forskellige faser at fremstillingsprocessen 
i produktionsområderne. 

Sådan har Tork hjulpet
“Vi er meget tilfredse med alle de løsninger, vi har fået 
fra Tork®. De hjalp os ikke alene med at reducere spildet, 
men også med at øge effektiviteten på arbejdspladsen 
og skabe højere tilfredshed hos både medarbejdere 
og kunder,” fortæller Arad, produktchef hos Leoni Wiring 
Systems (Rumænien). “Med implementeringen af W3 
dispensersystemet, tog vi desuden et kæmpe skridt frem mod 
en mere bæredygtig og grønnere produktion og et betydeligt 
lavere CO2-aftryk.” 

“Det, Tork gør, er at skabe en forbindelse mellem aftørring 
& renholdelse og effektivitet i produktionsapparatet, hvilket 
naturligvis er meget vigtigt for en produktionsvirksomhed,” 
siger Marius Pop, Account Manager, Essity Rumænien. “Hos 
Leoni ved de det, men ikke alle virksomheder er bevidste 
om, at gode rengøringsløsninger med deres LEAN-tilgang 
sparer tid, mindsker spild og øger både medarbejder- og 
kundetilfredsheden. Vi er meget stolte af dette samarbejde 
og de store skridt, vi har taget i fællesskab.” 



Tork, 
et Essity brand

Tork Solutions
Tidligere plejede Leoni at bruge den samme aftørringsklud til 
alle opgaver. Det har Tork nu optimeret med professionelle 
dispensersystemer og professionelle aftørringsprodukter, der 
sikrer bedre økonomi.

 – Mindre spild af bevægelser 
I mange industrielle processer kan det være svært at 
registrere de ekstra bevægelser, som medarbejderne er nødt 
til at foretage i løbet af arbejdsdagen pga. forkert placerede 
aftørringsprodukter. Tork fik omlagt aftørringsprocesserne og 
installeret W3 dispensere på den mobile robotarm og indførte 
desuden farvekodede klude til de forskellige opgaver. Dermed 
sparede vi halvanden time per holdskifte, der kunne opgøres 
til 3.700 euro om måneden.

 – Mindre spild af opbevaringsplads  
Pga. ustabile forsyningskæder har virksomheden tidligere været 
nødt til at have store mængder af dyre aftørringsprodukter på 
lager. Nu leverer Tork de skræddersyede aftørringsløsninger 
hver uge fra en lokal distributør, hvilket har frigjort betydelig 
opbevaringskapacitet. 

 – Minimering af spild pga. defekter  
Tork har udviklet et system, der forebygger overforbrug af 
papir. Disse Tork dispensersystemer beskytter desuden 
aftørringsprodukterne mod påvirkning fra omgivelserne, 
hvilket mindsker risikoen for kontaminering.

Se mere om Tork Workflow™ til produktionsvirksomheder

Lær mere om de små detaljer, der kan forbedre produktiviteten. Vedligeholdelse af produktionslinjerne, som er så vigtig 
for at undgå nedetid, kan optimeres med den rette indsats. Med Tork Workflow™ får du en komplet rapport med konkrete 
anbefalinger til, hvordan du kan øge arbejdspladsens effektivitet med Tork løsninger til renholdelse. 


