
Soluții personalizate pentru producție 
cu Tork Workflow™ 
Leoni și-a optimizat procesul și a redus risipa

-  18% reducere a risipei de materiale, 
de la 0,7 tone la 0,58 tone

-   1,5 ore de pierderi de mișcare 
economisite per tură 

- 18% mai puține deșeuri toxice

- 80% reducere a amprentei de carbon

 - Igienă îmbunătățită la locul de muncă 

- Mediu de lucru mai sigur și mai curat

-  Grad mai mare de satisfacție al 
angajaților și clienților 

Leoni vede rezultate cu Tork
Despre Leoni
LEONI este un furnizor global de produse, soluții și servicii 
pentru gestionarea energiei și datelor în sectorul auto și 
în alte industrii. Grupul de companii cotate la bursă are 
aproximativ 95.000 de angajați, în 32 de țări, și a generat vânzări 
consolidate de aproximativ 5,1 de miliarde de euro în 2018.

Punctul de plecare
La Leoni, serviciul Tork Workflow™ a demonstrat faptul că 
soluțiile Tork pot reduce semnificativ pierderile și optimizează 
capacitatea de depozitare pentru anumite procese. După 
evaluarea tuturor zonelor cu spații de lucru, le optimizăm 
alături de echipa locală Leoni și cu ajutorul soluțiilor 
profesionale Tork. Obiectivul nostru a fost să descoperim cea 
mai rentabilă modalitate de obținere a unor produse curate în 
diferite etape ale procesului de producție, în zona de producție. 

Cum a ajutat Tork
„Suntem foarte mulțumiți de toate soluțiile oferite de 
Tork®. Ne-au ajutat nu numai să reducem risipa, ci și să 
îmbunătățim eficiența la locul de muncă, cu satisfacția atât 
a angajaților, cât și a clienților noștri,” a spus Managerul 
departamentului Secțiune Produs, Leoni Wiring Systems Arad 
(România). „Prin implementarea sistemului de dozare W3, 
am mers mai departe și pentru obținerea unei producții mai 
sustenabile și mai ecologice, care să ne ajute să ne reducem 
semnificativ amprenta de carbon.” 

„Tork poate conecta ștergerea și curățarea pentru 
a eficientiza producția, un lucru foarte important în 
domeniul nostru,” a spus Marius Pop, Account Manager, 
România, Essity. „Spre deosebire de unii producători, Leoni 
știe că soluțiile de curățare adecvate economisesc timp, reduc 
risipa și îmbunătățesc nivelul de satisfacție al angajaților și 
clienților, prin abordări tip „lean”. Ne mândrim cu această 
colaborare și eforturile suplimentare pe care le-am făcut 
împreună.” 



Tork, 
și marca Essity

Soluții Tork
Înainte, angajații Leoni foloseau aceeași lavetă pentru toate 
sarcinile. Tork a optimizat acest lucru cu ajutorul sistemelor 
profesionale de dozare și a furnizat șervețele umede profesionale 
cu dozatoare economice corespunzătoare.

 – Reducerea pierderilor de mișcare 
În multe procese industriale, mișcările suplimentare pe 
care lucrătorii trebuie să le efectueze în timpul lucrului din 
cauza lavetelor aflate în locuri necorespunzătoare sunt dificil 
de monitorizat. Observând acest lucru, Tork a reproiectat 
procesul de ștergere și a instalat un sistem de dozare W3 pe 
brațul mobil al robotului, prevăzut cu un sistem de codificare 
a culorilor pentru lavetele recomandate. În urma acestui 
lucru, am economisit 1,5 ore per tură și, astfel, am obținut 
economii de 3.700 de euro per lună.

 – Reducerea risipei cu stocuri  
Din cauza întreruperilor din lanțul de aprovizionare, compania 
a fost nevoită să păstreze cantități mari de lavete scumpe. 
În prezent, Tork livrează lavetele profesionale personalizate în 
fiecare săptămână, de la un furnizor local. Drept urmare, se 
eliberează o capacitate de depozitare semnificativă. 

 – Minimizarea risipei cu rebuturi  
Tork a creat un sistem pentru prevenirea utilizării excesive 
de hârtie. Utilizarea sistemelor de dozare Tork duce și la 
protejarea lavetelor de mediul extern și, astfel, la reducerea 
riscului de contaminare.

Descoperiți Tork Workflow™ pentru Producție
Descoperiți detaliile ce pot îmbunătăți productivitatea. Menținerea curățeniei și funcționării liniei de producție este 
determinată de atenția la detalii. Cheia este să știți unde sunt necesare îmbunătățirile. Tork Workflow™ vă va furniza 
un raport complet, cu recomandări practice pentru îmbunătățirea eficienței la locul de muncă prin utilizarea soluțiilor 
Tork pentru curățare. 


