
Skräddarsydda industrilösningar med 
Tork Workflow™ 
Leoni har optimerat driften och minskat mängden avfall

–  18% mindre materialsvinn – 
från 0,7 till 0,58 ton

–   1,5 timme mindre onödiga rörelser 
per arbetspass 

– 18% mindre giftigt avfall

– 80% lägre koldioxidavtryck

–  Förbättrade hygienrutiner på 
arbetsplatsen 

– Renare och säkrare arbetsmiljöer

–  Nöjdare medarbetare och kunder 

Leoni uppnår resultat med Tork

Om Leoni
Leoni tillhandahåller produkter, lösningar och tjänster för 
energi- och datahantering inom fordonsindustrin och andra 
branscher över hela världen. Den börsnoterade koncernen 
har omkring 95 000 medarbetare i 32 länder och hade en 
omsättning på 5,1 miljarder euro under 2018.

Utgångspunkt
Användningen av tjänsten Tork Workflow™ på Leoni har 
visat att det går att minska svinnet markant och optimera 
kapaciteten för vissa processer med hjälp av lösningar från 
Tork. Vi utvärderade hela arbetsplatsen och optimerade den 
sedan med professionella lösningar från Tork i samarbete 
med det lokala Leoni-teamet. Vårt mål var att hitta de mest 
kostnadseffektiva sätten att rengöra produkterna på under 
de olika faserna av tillverkningsprocessen. 

Torks bidrag
”Vi är mycket nöjda med samtliga lösningar från Tork®! 
De hjälpte oss inte bara att minska vårt avfall utan 
de höjde också arbetsplatseffektiviteten så att både 
medarbetare och kunder blev nöjda”, Product Section 
Manager på Leoni Wiring Systems Arad (Rumänien). 
”Investeringen av W3-dispensersystemen har även bidragit 
till en mer hållbar och miljövänlig tillverkning som minskat 
vårt koldioxidavtryck avsevärt.” 

”Tork bidrar med viktiga lösningar för avtorkning 
och rengöring som effektiviserar tillverkningen”, 
säger Marius Pop som är Account Manager för Essity i 
Rumänien. ”Leoni är en av de tillverkare som insett att rätt 
rengöringslösningar sparar mycket tid, minskar avfall och 
ökar nöjdheten bland personal och kunder. Vi är mycket 
stolta över vårt samarbete och det vi har lyckats uppnå 
tillsammans.” 



Lösningar från Tork
Tidigare användes samma typ av avtorkningsmaterial för samtliga 
uppgifter inom Leonis verksamhet. Tork optimerade detta genom att 
erbjuda professionella och kostnadseffektiva dispensersystem med 
lämpliga rengöringsdukar.

 – Minskad onödig rörelse inom anläggningen 
Det kan vara svårt att övervaka de onödiga rörelser som 
personalen gör när de inte har dispensrar nära till hands. 
Tork utvecklade därför processen och installerade W3-
dispensersystem på de mobila robotarmarna kombinerat med 
rekommenderade rengöringsdukar via ett färgkodat system. På 
detta sätt sparade vi in 1,5 timmar av onödiga rörelser per skift, 
vilket motsvarar minskade kostnader på 3 700 euro varje månad.

 – Minskat lagersvinn 
 På grund av störningar i leveranskedjan behövde företaget 
tidigare förvara stora lager av dyrt avtorkningsmaterial. 
Nu tillhandahåller Tork skräddarsydda och professionella 
rengöringsdukar veckovis via lokala leverantörer, vilket har 
frigjort massor av förvaringsutrymme. 

 – Minskat avfall  
Tork har skapat ett system för att minska onödigt hög 
förbrukning. Utformningen av dispensersystemen från Tork 
skyddar även rengöringsdukarna från yttre faktorer, vilket 
minskar risken för smittspridning.

Upptäck Tork Workflow™ för industri

Upptäck detaljerna som förbättrar produktiviteten. För att hålla produktionslinjen ren och igång gäller det att bry sig om 
detaljerna. Det viktiga är att ta reda på var en förbättring behövs. Med Tork Workflow™ får du en omfattande rapport med 
praktiska rekommendationer för hur du effektiviserar arbetet med hjälp av rengöringslösningar från Tork. 


