
Rešitve po meri v proizvodnji  
s Tork Workflow™ 
V podjetju Leoni so optimizirali svoj proces in zmanjšali odpadke

–  Za 18 % manj odpadka pri 
materialu – z 0,70 tone na 0,58 tone

–   1,5 ure nepotrebnega premikanja 
manj na izmeno 

– Za 18 % manj strupenih odpadkov

–  80 % odstotno zmanjšanje  
ogljičnega odtisa

 – Izboljšana higiena delovnega mesta 

– Varnejše in čistejše delovno okolje

–  Večje zadovoljstvo zaposlenih in strank

Leoni gleda rezultate s Tork
O podjetju Leoni
LEONI je globalni ponudnik izdelkov, rešitev in storitev 
za upravljanje z energijo in podatki v avtomobilskem 
sektorju ter drugih industrijah. Skupina podjetij ima 
približno 95.000 zaposlenih v 32 državah in je v letu 2018 
ustvarila konsolidirane prihodke od prodaje v vrednosti 
5,1 milijarde evrov.

Začetek
V podjetju Leoni so s Tork Workflow™ storitvijo ugotovili, 
da lahko s Tork rešitvami občutno zmanjšajo izgube in 
optimizirajo kapaciteto shranjevanja v nekaterih procesih. 
Po oceni vseh delovnih območij stranke smo skupaj 
z lokalno ekipo Leoni optimizirali njihov delovni proces 
s profesionalnimi Tork rešitvami. Naša naloga je bila najti 
stroškovno najbolj učinkovit način za čiščenje izdelkov 
v različnih fazah proizvodnega procesa na proizvodnem 
področju.

Kako je Tork pripomogel
»Zares smo zadovoljni z vsemi rešitvami blagovne 
znamke Tork®. Pomagale so nam ne samo zmanjšati 
odpadke, temveč tudi dvigniti učinkovitost na delovnem 
mestu v zadovoljstvo naših zaposlenih in strank«, 
pravi vodja oddelka za proizvode, Leoni Wiring Systems 
Arad (Romunija). »Z uporabo podajalnega sistema W3 
smo naredili še en korak dlje k bolj trajnostni in zeleni 
proizvodnji, ki nam pomaga občutno zmanjševati naš 
ogljični odtis.« 

»Blagovna znamka Tork dokazuje, da med brisanjem in 
čiščenjem ter produktivnostjo obstaja vzročna povezava, 
ki ima velik pomen v proizvodnji«, pravi Marius Pop, 
računovodja, Romunija, Essity.  »Pri podjetju Leoni se tega 
zavedajo, vendar to ne velja za vse proizvajalce. Ustrezne 
rešitve čiščenja namreč prihranijo čas, zmanjšujejo odpadke 
ter povečujejo zadovoljstvo zaposlenih in strank s pristopi 
vitke proizvodnje. Zelo smo ponosni na to sodelovanje in 
dodatne korake, ki smo jih naredili skupaj.« 



Tork,
in blagovna znamka 
družbe Essity

Tork rešitve
V podjetju Leoni so do nedavnega za vsa opravila uporabljali 
isto vrsto krp. Blagovna znamka Tork je to optimizirala s 
profesionalnimi sistemi podajalnikov, ki ponujajo profesionalne 
krpe z ustreznimi ekonomičnimi podajalniki.

 – Zmanjševanje izgub zaradi premikanja 
Pri mnogih industrijskih procesih je težko spremljati vse 
premike, ki jih morajo delavci med svojo izmeno opraviti, 
da pridejo do krp, ki jih potrebujejo. Zato smo v podjetju 
z blagovno znamko Tork preoblikovali proces brisanja in 
namestili sistem podajalnikov W3 na robotski premični roki, 
kjer so priporočene krpe dodatno označene z barvami. 
Tako je podjetje prihranilo 1,5 ure na izmeno, kar pomeni 
3700 evrov prihranka mesečno.

 – Zmanjšanje odpadnega inventarja  
Zaradi motenj v dobavni verigi je moralo podjetje shranjevati 
večje količine dragih krp. Zdaj jim lokalni dobavitelj blagovne 
znamke Tork tedensko dobavlja profesionalne krpe po meri. 
Posledično se je v podjetju sprostila večja količina prostora 
v skladišču. 

 – Zmanjšanje odpadkov zaradi okvar  
Blagovna znamka Tork je razvila sistem za preprečevanje 
pretirane porabe papirja. Uporaba Tork sistemov 
podajalnikov krpe ščiti pred zunanjimi vplivi ter s tem 
zmanjšuje tveganje za kontaminacijo.

Spoznajte Tork Workflow™ za proizvodnjo 
Odkrijte podrobnosti, ki lahko izboljšajo produktivnost. Čista proizvodna linija, ki obratuje brez prekinitev, je odvisna 
od tega, kakšno skrb posvečate podrobnostim. Ključnega pomena je, da ugotovite, kje so možne izboljšave. S Tork 
Workflow™ storitvijo boste dobili popolno poročilo s praktičnimi priporočili o tem, kako povečati produktivnost na 
delovnem mestu z uporabo Tork rešitev pri čiščenju.  


