Dôvera ako kľúč k úspechu
Pre Javiera Cámaru (riaditeľ spoločnosti rovnakého mena, vyrábajúcej zariadenia pre živočíšnu výrobu) je
dôležité mať poruke dodávateľa, ktorému môže dôverovať, ktorý stále rýchlo zareaguje, ktorý ihneď
odstráni poruchu a dá mu aj tipy na zvýšenie produktivity. Vie, že sa pritom môže spoľahnúť na
TRUMPF.

Javier Cámara Industrias Ganaderas, S.L.
www.javiercamara.es

Spoločnosť založil Javier Cámara Campó koncom 60-tych rokov
v dedine Caleruega (Burgos) a pôvodne vyrábal drevené vozy.
Neskôr začala výroba zásobníkov krmiva, ohrád a napájadiel pre
chov oviec, dobytka a ošípaných. V priebehu 70-tych rokov podnik
rástol, výrobné zariadenia sa rozširovali, až kým sa závod koncom
90-tych rokov konečne nepresťahoval do Aranda de Duero. Dnes
ponúka spoločnosť široký sortiment produktov, ktorý uľahčuje
život a prináša výnosy chovateľom dobytka. Spoločnosť sa
neustále spolieha na výskum technológií a nové konštrukcie
produktov a je okrem toho lídrom na trhu vo svojej oblasti.

ODVETVIE

SÍDLO

Výroba zariadení
pre chov dobytka

Aranda de Duero
(Španielsko)

PRODUKTY TRUMPF

TruBend 5170 BendMaster 150

APLIKÁCIE

Ohraňovanie Automatizácia

Výzvy: Nárast výroby
Po založení podniku v 60-tych rokoch sa v ňom väčšinou ešte stále zastaralými výrobnými procesmi
vyrábali najmä vozy na ťahanie dobytkom. Vďaka modernizácii živočíšnej výroby bol Javier Cámara
prinútený pustiť sa sledujúc toto odvetvie cestou vývoja a priniesť na trh nové produkty (kŕmne žľaby
a napájadlá), pretože chovatelia dobytka kládli čoraz vyššie nároky. V súčasnosti stojí spoločnosť pred
novou výzvou: „Chovatelia dobytka sa musia v súčasnej starať o oveľa viac zvierat s oveľa menším
počtom ľudí,“ zdôrazňuje vedúci výroby Jon Esteban. „Podarí sa to len vďaka investícii do výrazne lepšie
premyslených zariadení“, dodáva.

"TRUMPF je tu od začiatku – od predaja až po
uvedenie stroja do prevádzky a aj pri službách
zákazníkom."
JAVIER CÁMARA
RIADITEĽ FIRMY JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS
GANADERAS, S.L.

Riešenia: Investície do kvality a inovácií
Javier Cámara v tom mal od začiatku jasno: Stavil pri procesoch rezania, falcovania a montáže na vysoko
kvalitné priemyselné zariadenia a automatizáciu, aby zvládol nárast výroby. Pritom je isté, že jeho
rozhodnutie pre automatizované riešenia firmy TRUMPF so svojou jednoduchou obsluhou a vlastným
softvérom výrazne prispievajú k zvládnutiu nárastu kapacít jeho závodu.

Realizácia: TruBend 5170 a BendMaster 150
Aby zvládli výzvy výroby, ktoré pred nimi stoja, zakúpila firma Javier Cámara ohraňovací stroj TruBend
a automatizovanú pracovnú kabínu ohýbania so zariadením BendMaster 150 firmy TRUMPF. Achraf
Bousmaha, ohýbač vo firme Javier Cámara, uvádza ako jednu z výhod prácu s automatizovaným
ohraňovacím strojom, pretože už nemusí pri ohýbaní ručne manipulovať s plechom, čím predchádza
riziku zranenia – a skutočnosť, že stroje TRUMPF dokážu byť v automatickej prevádzke veľmi dlho,
t.j. bez akéhokoľvek sledovania, čo výrazne zvyšuje produktivitu.

Vyhliadka
Javier Cámara a jeho tím už myslia na ďalšie výzvy. Je im jasné, že v nasledujúcich rokoch narastie
potreba ponúknuť zákazníkom čoraz viac špičkových produktov, napríklad roboty na kŕmenie a digitálne
váhy. Chceli by to vyriešiť spoločne s firmou TRUMPF, lídrom na trhu v oblasti technologických riešení

obrábania plechu.

Zistite viac o našich produktoch

TruBend Séria 5000
Vďaka stroju TruBend Série 5000 sa môžete spoľahnúť
na celosvetovo najúspešnejší ohraňovací lis firmy
TRUMPF. Produktívny všestranný stroj pracuje
bezkonkurenčne produktívne – od programovania cez
osadzovanie nástrojov až po samotné ohýbanie. Vďaka
početným doplnkovým výbavám stroja je zároveň práca
príjemnejšia a bezpečnejšia.

Zum Produkt →

Automatizačné komponenty
Vďaka inteligentným riešeniam automatizácie
ponúkaným firmou TRUMPF sú Vaše výrobné procesy
rýchlejšie a produktívnejšie. Chceli by ste inteligentne
zapojiť Vaše výrobné procesy do siete, mať lepší
prehľad a vyrábať efektívnejšie? Objavte medzi našimi
automatizačnými komponentmi riešenia ušité na mieru.

Zum Produkt →

https://www.trumpf.com/sk_SK/riesenia/historie-uspechov/historia-uspechu-nasho-zakaznika-firmy-javier-camara/

