
Skreddersydde løsninger for produksjon 
med Tork Workflow 
LEONI har optimert prosessene sine og redusert avfallet

-   18 % reduksjon av materialavfall, 
fra 0,7 tonn til 0,58 tonn

-  1,5 timer med unødvendig bevegelse 
spart per skift 

-   18 % mindre giftig avfall

-  80 % reduksjon i karbonavtrykket

 -  forbedret hygiene på arbeidsplassen 

-  tryggere og renere arbeidsmiljø

-  forbedret ansatt- og kundetilfredshet

LEONI ser resultater med Tork

Om LEONI
LEONI er en global leverandør av produkter, løsninger og tjenester 
for energi- og datastyring i bilindustrien og andre industrier. Det 
børsnoterte konsernet har rundt 95 000 ansatte i 32 land, og 
genererte et samlet salg på 5,1 milliarder euro i 2018.

Utgangspunkt
Hos LEONI har Tork Workflow™-tjenesten vist at Tork-løsninger 
i stor grad kan redusere tap og optimere lagringskapasitet 
for visse prosesser. Etter å ha vurdert alle arbeidsområdene, 
optimerte vi dem med profesjonelle hygieneløsninger i samarbeid 
med det lokale LEONI-teamet. Målet vårt var å finne den mest 
kostnadseffektive måten å rengjøre produkter på, i ulike faser av 
produksjonsprosessen i produksjonsområdet. 

Hvordan Tork har hjulpet
«Vi er svært fornøyde med alle løsningene fra Tork®. - De 
hjalp oss med å redusere avfall og øke effektiviteten på 
arbeidsplassen, og det har ført til økt tilfredshet blant både 
ansatte og kunder», sa produktseksjonslederen hos Leoni Wiring 
Systems Arad (Romania). «Ved å bruke dispensersystemet W3 får 
vi dessuten en mer bærekraftig og grønn produksjon som i stor 
grad hjelper oss med å redusere karbonavtrykket vårt.» 

«Tork kan koble tørking og rengjøring til effektivitet, som er 
viktig innenfor produksjon», sier Marius Pop, Account Manager, 
Romania, Essity. «LEONI vet dette, men ikke alle produsenter 
er klar over at gode rengjøringsløsninger bidrar til å spare tid, 
reduserer avfall og forbedrer tilfredsheten blant ansatte og kunder 
ved hjelp av en lean tilnærming. Vi er veldig stolte over dette 
samarbeidet og innsatsen vi har gjort sammen.»



Tork Solutions
Før brukte LEONI de samme klutene til alle oppgaver. Tork optimerte 
dette med profesjonelle dispensersystemer med tørkepapir og 
rengjøringskluter samt passende økonomiske dispensere.

 – Reduserer unødvendig bevegelse 
I mange industriprosesser kan det være vanskelig å ha oversikt 
over ekstra bevegelser som arbeiderne må gjøre i løpet av et 
skift på grunn av feilplasserte tørkepapir og rengjøringskluter. 
Med dette i tankene redesignet Tork tørkeprosessen, og 
installerte dispensersystemet W3 på en mobil robotarm med 
anbefalte tørkepapir og fargekodede kluter. Dette resulterte i 
1,5 timer spart per skift, som betyr 3700 euro spart per måned.

 – Frigjør lagerplass  
På grunn av avbrudd i forsyningskjeden, måtte selskapet ha 
store mengder dyre tørkepapir og rengjøringskluter på lager. 
Tork leverer nå skreddersydde, profesjonelle tørkepapir og 
rengjøringskluter på ukentlig basis fra en lokal leverandør. 
Dette har resultert i frigjøring av mye lagerplass. 

 – Hindrer overforbruk  
Tork utviklet et system for å forhindre overforbruk av papir. 
Bruk av Tork dispensersystemer beskytter også tørkepapir og 
rengjøringskluter fra det eksterne miljøet, og dermed reduseres 
risikoen for kontaminering.

Oppdag Tork Workflow for produksjon

Oppdag detaljene som kan forbedre produktiviteten og holde produksjonslinjen ren og i drift, ved å fokusere på detaljene. 
Nøkkelen ligger i å vite hvor det er rom for forbedringer. Tork Workflow gir deg skreddersydde anbefalinger om hvordan du kan 
forbedre effektiviteten på arbeidsplassen ved å bruke Tork-løsninger til rengjøring. 

Tork, 
an Essity brand


