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Od nápadu přes montáž jednotlivých dílů až po série: FBT Feinblechtechnik vyrábí vysoce kvalitní
díly pro strojírenství, elektroprůmysl, kolejová vozidla, lékařskou techniku, chemický průmysl, výrobu
nářadí a kromě výroby aparátů a nádob také stavbu zařízení.
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Výzvy
Ve svém braniborském strojovém parku se společnost FBT Feinblechtechnik soustředí na
laserové díly, hranové díly a svařované konstrukční skupiny z nerezi, hliníku, mědi a mosazi do
5 mm. Aby mohla firma FBT v budoucnu na zákaznické zakázky reagovat ještě flexibilněji a
vyrábět ještě rychleji, oslovila společnost TRUMPF, aby obě společnosti společně učinily první
krok k Smart Factory.
Řešení
Odborníci TruConnect objasnili všechny procesní kroky ve strojovém parku – od poptávky přes
potvrzení zakázky, pracovní přípravu, programování až po expedici zboží. První opatření pro
optimalizaci ve společnosti FBT bylo rychlo nalezeno: nový layout hal měl zajistit optimální
procesní tok. Tento tzv. princip štíhlé výroby (Lean Management) znamená, že procesy jsou
koncipovány tak, aby probíhaly co možná nejvíce bez zbytečného plýtvání, tzn. zkrácení cest či
eliminace dob vyhledávání.

Krok za krokem k Smart Factory – společně se společností TRUMPF jako
partnerem. To je moje heslo a začátek je již za námi.
Ralf Stirl
FBT Feinblechtechnik GmbH

Realizace
Ve středu pozornosti poradenství společnosti TRUMPF je pomoc k vlastnímu rozvoji a
samostatnosti. To znamená, že poradci TruConnect navrhují možnosti řešení, které jsou spolu
se zákazníkem prověřovány, diskutovány, dále rozvíjeny a nakonec realizovány. Konkrétně v
případě společnosti FBT byly prodány stroje, které se již nehodily do výrobního profilu firmy či
byly příliš zastaralé, aby bylo vytvořeno místo. Jiné stroje umístila firma FBT v souladu s
procesními kroky v hale do tvaru písmene U. Takto získalo vše okamžitě svoje optimální místo
a procesy probíhají podle definovaných standardů. S novým strojem TruLaser 3030,
naprogramovaným pomocí softwaru TruTops Boost, vyřídí nyní společnost externí přířez
během jednoho dne namísto 15 dní.

Příběh o úspěchu FBT Feinblechtech

Výhled
Vytvoření souladu systémů patří k dalším krokům, které načrtli odborníci TruConnect
společnosti TRUMPF. Příliš mnoho najednou však firma FBT změnit nechce. „Krok za krokem k
Smart Factory – společně s TRUMPF jako partnerem“ – to je heslo společnosti, a první kroky
jsou za námi.

Zde zjistíte více o našich poradenských službách
Od první myšlenky až po konkrétní realizaci – společnost TRUMPF je vaším průvodcem na cestě
k Smart Factory. Přitom víme, že žádná cesta není stejná. Proto jsou naše řešení stejně
individuální, jako jste vy. Plánujte systematicky společně s našimi experty nejbližší kroky k vaší
zasíťované výrobě z plechu.
Další podrobnosti

https://www.trumpf.com/cs_CZ/reseni/smart-factory/pribeh-o-uspechu-fbt-feinblechtech/

