
Riešenia na mieru vo výrobnom odvetví 
s Tork Workflow™ 
Spoločnosť Leoni optimalizovala svoje postupy a znížila mieru odpadu

O spoločnosti Leoni
LEONI je globálny dodávateľ produktov, riešení a služieb 
pre správu energií a údajov v automobilovom odvetví a v 
ostatných druhoch priemyslu. Skupina spoločností na trhu 
má približne 95 000 zamestnancov v 32 krajinách a vytvorila 
spoločne zisk v hodnote 5,1 miliardy EUR v roku 2018.

Začiatok
V spoločnosti Leoni ukázala služba Tork Workflow™, že 
riešenia Tork dokážu značne znížiť stratu a optimalizovať 
kapacitu skladu pre určité procesy. Všetky pracovné 
priestory sme najskôr vyhodnotili, a následne sme ich 
optimalizovali s miestnym tímom spoločnosti Leoni a 
Tork profesionálnymi riešeniami. Našou úlohou bolo 
nájsť finančne najefektívnejší spôsob čistenia produktov 
v rôznych fázach výrobného procesu vo výrobnej oblasti. 

Ako značka Tork pomáha
„S riešeniami, ktoré nám poskytla značka Tork®, sme 
skutočne spokojní. Pomohli nám nielen znížiť odpad, 
ale aj zvýšiť efektivitu na pracovisku a dosiahnuť 
spokojnosť zamestnancov aj zákazníkov,“ povedal 
manažér produktového oddelenia v spoločnosti Leoni 
Wiring Systems Arad (Rumunsko). „Použitím systémov 
zásobníkov W3 sme urobili ešte viac, aby sme dosiahli 
udržateľnejšie a zelenšie výrobné postupy, vďaka čomu 
značne znižujeme našu uhlíkovú stopu.“ 

„To, čo môže značka Tork urobiť je, že prepojí utieranie 
a čistenie s efektivitou prevádzky, čo je vo výrobnom 
odvetví veľmi dôležité,“ povedal Marius Pop, manažér 
správy zákazníkov, Rumunsko, Essity. „Spoločnosť Leoni to 
vie, ale nie všetci výrobcovia si to uvedomujú, že správne 
čistiace riešenia šetria čas, znižujú mieru odpadu a zvyšujú 
spokojnosť zamestnancov a zákazníkov v rámci úsporných 
opatrení. Na túto spoluprácu sme veľmi hrdí, rovnako ako 
na osobitné úsilie, ktoré sme spolu vyvinuli.“ 

–  18 % zníženie miery odpadu z 
materiálov z 0,7 tony na 0,58 tony

–   1,5 hodiny zbytočného pohybu 
ušetreného počas jednej zmeny 

– 18 % zníženie toxického odpadu

– 80 % zníženie uhlíkovej stopy

 – zvýšená hygiena na pracovisku 

–  bezpečnejšie a čistejšie pracovné 
prostredie

–  vyššia spokojnosť zamestnancov a 
zákazníkov 

Výsledky spolupráce 
spoločnosti Leoni so 
značkou Tork



Tork riešenia
Predtým používali v spoločnosti Leoni jednu utierku na všetky 
úlohy. Značka Tork to optimalizovala pomocou profesionálnych 
systémov zásobníkov a poskytla profesionálne utierky s 
vhodnými hospodárnymi zásobníkmi.

 – Zníženie zbytočného pohybu 
Pri mnohých výrobných postupoch je náročné monitorovať 
extra pohyb pracovníkov počas zmeny spôsobený 
nesprávnym umiestnením utierok. Po tom, čo sme si to v 
značke Tork uvedomili, zmenili sme postup pri utieraní a 
nainštalovali systémy zásobníkov W3 na mobilné rameno 
robota a znásobili sme efektivitu farebným odlíšením 
odporúčaných utierok. Výsledkom bolo, že sme ušetrili 1,5 
hodiny v každej zmene, čo znamenalo 3 700 ušetrených eur 
za mesiac.

 – Zníženie miery odpadu v inventári  
Z dôvodu častých prerušení dodávok musela spoločnosť 
naskladňovať veľké množstvá drahých utierok. Teraz 
značka Tork dodáva prispôsobené profesionálne utierky 
každý týždeň prostredníctvom miestneho dodávateľa. 
Výsledkom je značné uvoľnenie skladových kapacít. 

 – Minimalizácia odpadu pri nesprávnom používaní  
Značka Tork vyvinula systém, ktorý bráni nadmernému 
používaniu papierových produktov. Používanie Tork 
systémov zásobníkov chráni utierky pred vonkajším 
prostredím, čím znižuje riziko kontaminácie.

Zistite viac o Tork Workflow™ pre výrobné prostredie

Zistite viac o podrobnostiach, ktoré môžu zvýšiť produktivitu. Udržiavanie čistej výrobnej linky a neprerušenej výroby 
je podmienené starostlivosťou o detaily. Kľúčom je vedieť, kde je potrebné zlepšenie. Tork Workflow™ vám poskytne 
plnohodnotnú správu s ľahko aplikovateľnými odporúčaniami, ako zvýšiť efektivitu na pracovisku vďaka používaniu Tork 
riešení pri čistení. 

Tork,
značka spoločnosti Essity


