
Op maat gemaakte oplossingen in productie 
met Tork Workflow™ 
Leoni heeft zijn proces geoptimaliseerd en afval verminderd

-  18% vermindering van materiaalafval – 
van 0,7 ton naar 0,58 ton

-  1,5 uur verspilde bewegingen bespaard 
per dienst 

- 18% minder giftig afval

-  80% verlaging van de CO2-voetafdruk

 - Verbeterde hygiëne op de werkplek 

- Veiligere en schonere werkomgeving

-  Verbeterde medewerkers- en 
klanttevredenheid 

Leoni ziet resultaten met Tork

Over Leoni
LEONI is een wereldwijde leverancier van producten, 
oplossingen en diensten voor energie- en databeheer in de 
automobielsector en andere industrieën. De beursgenoteerde 
groep bedrijven heeft ongeveer 95.000 medewerkers in 32 
landen en genereerde in 2018 een geconsolideerde omzet van 
EUR 5,1 miljard.

Startpunt
Bij Leoni heeft Tork Workflow™ laten zien dat Tork 
Solutions verliezen aanzienlijk kunnen verminderen en 
de opslagcapaciteit voor bepaalde processen kunnen 
optimaliseren. Na evaluatie van de volledige werkplek, hebben 
we deze samen met het lokale Leoni-team en professionele 
Tork-oplossingen geoptimaliseerd. Het was onze missie om de 
meest kostenefficiënte manier te vinden om producten in het 
productiegebied te reinigen tijdens verschillende fases van het 
productieproces.

De bijdrage die Tork heeft geleverd
“We zijn zeer tevreden over de oplossingen van Tork®. 
Ze hebben ons niet alleen geholpen met het verminderen 
van afval, maar ook met de efficiëntie op de werkplek. 
Dit heeft geleid tot tevreden werknemers en klanten”, zei de 
productiemanager van Leoni Wiring Systems Arad (Roemenië). 
“Met de invoering van het W3-dispensersysteem, hebben we 
ook een extra stap genomen richting een duurzamer en groener 
productieproces dat onze CO2-voetafdruk aanzienlijk verlaagt.” 

“Wat Tork kan doen is poetsen en reinigen verbinden aan 
de productie-efficiëntie, wat zeer belangrijk is binnen 
productieomgevingen”, zei Marius Pop, Account Manager, 
Roemenië, Essity. “Leoni weet dit, maar niet alle fabrikanten 
zijn zich ervan bewust dat goede schoonmaakoplossingen 
tijd besparen, afval verminderen en de tevredenheid van 
medewerkers en klanten vergroten met een gestroomlijnde 
aanpak. We zijn zeer trots op deze samenwerking en de extra 
stappen die we samen hebben genomen.” 



Tork Solutions
Voorheen gebruikte Leoni dezelfde reinigingsdoek voor alle taken. 
Tork optimaliseerde dit met professionele dispensersystemen en 
leverde professionele reinigingsdoeken met geschikte economische 
dispensers.

 – Vermindering van verspilling in bewegingen 
Bij veel productieprocessen kan het lastig zijn om de extra 
bewegingen te volgen die medewerkers tijdens hun dienst 
maken door verkeerd geplaatste reinigingsdoeken. Tork zag dit 
en heeft het afneemproces opnieuw ontworpen door het W3-
dispensersysteem op de mobiele robotarm te installeren en de 
aanbevolen reinigingsdoeken te voorzien van kleurcodering. 
Hierdoor besparen we 1,5 uur per dienst, wat per maand een 
besparing betekent van EUR 3700.

 – Vermindering van inventarisverspilling  
In verband met verstoringen in de toeleveringsketen moest het 
bedrijf grote aantallen dure reinigingsdoeken op voorraad houden. 
Tork levert nu wekelijks de op maat gemaakte professionele 
reinigingsdoeken via een lokale leverancier. Hierdoor is er een 
aanzienlijke hoeveelheid aan opslagruimte vrijgekomen. 

 – Minimalisering van verspilling door defecten  
Tork heeft een systeem ontwikkeld om overmatig papiergebruik 
te voorkomen. Door de Tork-dispensersystemen te gebruiken, 
worden de reinigingsdoeken ook beschermd tegen externe 
factoren en dit verlaagt het risico op besmetting.

Ontdek Tork Workflow™ voor productieomgevingen

Ontdek de details die productiviteit kunnen verbeteren. De productielijn schoon en draaiende houden wordt bepaald 
door aandacht voor detail. Het belangrijkste is om te weten waar te verbeteren. Tork Workflow™ geeft u een volledig 
rapport met aanbevelingen over hoe u de efficiëntie op de werkplek bevordert door Tork Solutions te gebruiken voor het 
schoonmaakproces. 


