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Frank Schwarz zajmuje się obróbką blach. Z wykształcenia jest mechanikiem budowy maszyn. Jest
też właścicielem rodzinnej firmy z Frankonii. Nie chciał już dłużej kupować części i samemu
będąc dostawcą, być zależnym od innych dostawców. W 2017 roku przeprowadził największą do
tej pory inwestycję w nową maszynę TruLaser 1030 fiber. Dzięki temu przeprowadza cięcie także
miedzi i mosiądzu, czym wyróżnia się na tle konkurencji.
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„Chcemy zrobić coś naprawdę dobrego“:
zasada Franka Schwarza
Jego ojciec, Werner Schwarz zaczął zajmować się obróbką blach we własnym warsztacie w
2004 roku. Po przeprowadzce do strefy przemysłowej i wejściu do firmy syna Franka i
przyjaciela rodziny Thomasa Bischofa rodzinna firma odnotowała wzrost dzięki dużemu
zaangażowaniu w małe i większe sprawy.
Wyzwania
Jako poddostawca firma Schwarz była bardzo zależna i bezpośrednio odczuwała spadek
koniunktury. „Zrozumieliśmy, że nasze dotychczasowe maszyny nie pozwalają nam na pójście
dalej”, mówi Frank Schwarz. Konieczny był zakup części, ewentualnie udostępnianie części
przez klientów, brakowało też przestrzeni na rozwój. „Z tego powodu stwierdziliśmy, że
musimy wykonać duży krok i wybrać coś szczególnie dobrego”.

"TruLaser 1030 fiber umożliwia nam szybsze oferowanie dużej gamy
części i pozyskanie nowych klientów. Wybraliśmy tę maszynę z powodu
doskonałej jakości usług TRUMPF."
Frank Schwarz
Prezes zarządu

Rozwiązania
W 2015 roku pan Schwarz kupił używaną prasę krawędziową firmy TRUMPF po generalnym
remoncie i z gwarancją. Serwis i usługi producenta były przekonujące, a więc po pewnym

czasie firma zainwestowała w nową maszynę TruLaser 1030 fiber. Istotne było
zaangażowanie prokurenta Thomasa Bischofa, który praktycznie należy do rodziny, i jest
zagłębiony w zagadnienia cięcia laserowego. „Bez Thomasa nie poradzilibyśmy sobie z tym
zadaniem”, mówi Frank Schwarz, który wie, że nowości w zakładzie i osobiste
zaangażowanie zawsze idą w parze. Firma Schwarz rozpoczęła więc z sukcesem pracę z
nowym urządzeniem. Dostarcza teraz produkty bezpośrednio do klientów końcowych, a
warunki są lepsze. „Zakres wykonywanych przez nas części znacząco się zwiększył. Możemy
produkować znacznie więcej części w krótszym czasie” Dla Franka Schwarza istotna była
możliwość cięcia także metali kolorowych takich jak miedź i mosiądz. Pozwoliło to na
wyróżnienie się na tle lokalnej konkurencji.
Realizacja
Maszyna TruLaser 1030 fiber pozwoliła firmie Schwarz Metall na proste wejście w świat cięcia
laserowego. Inwestycja w wycinarkę laserową jest stosunkowo niedroga, a koszty eksploatacji
niskie. Do tego dochodzi kompaktowa powierzchnia ustawienia i intuicyjna obsługa. „Jestem
bardziej niż zadowolony z maszyny i poleciłbym ją każdemu nowicjuszowi”, podsumowuje
pan Schwarz. Jest dumny ze swojego zakładu, który rozwinął się z małego dostawcy do
równoprawnego partnera.
Perspektywy
Frank Schwarz, Werner Schwarz i Thomas Bischof mają jasno określone cele na przyszłość.
Zakład powinien nadal rosnąć i przenieść się do własnego budynku. W temacie techniki
firma TRUMPF odgrywa ważną rolę jako partner. W planach są dalsze inwestycje w
modernizację maszyn. Rozważana jest kombinacja lasera i wykrawarki.

Więcej informacji o maszynie TruLaser 1030 fiber
Zajmujące bardzo niewiele miejsca maszyny TruLaser Seria 1000 przekonują do siebie
wyjątkowo niskimi kosztami inwestycji i eksploatacji oraz rewolucyjnie prostą obsługą.
Do produktu

https://www.trumpf.com/pl_PL/produkty/maszyny-systemy/dzialajmy-wspolnie/historia-sukcesu-naszego-klienta-schwarz/

