İnovasyon ve esnek üretim prosesleri
sayesinde üst düzey güvenlik
2017'de ilk TRUMPF makinesini satın alan Arcas Ollé, TRUMPF'un en modern lazer teknolojisini ve bükme
makinelerini tercih ederek üretim hattını yenilemeye devam ediyor. Şirketin planladığı bir sonraki proje ise
otomasyon.

Arcas Ollé
www.arcasolle.com

Arcas Ollé, 1845'ten beri kasa üretimi alanında faaliyet gösteren
bir şirket. Günümüzde ailenin beşinci kuşağı tarafından yönetilen
şirket, marka prestijini koruma yolunda teknoloji, kalite, inovasyon
ve hizmete ağırlık verme stratejisini izliyor. Sektörün öncüsü olarak
inovasyona odaklanan şirket, üretimde en yeni teknolojilerden
yararlanmayı tercih ediyor. Sürekli büyüyen küresel pazarda
geleceğe dönük engeller, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için
yeni ürünler geliştirme konusunda motivasyon sağlıyor.
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Güçlükler
Arcas Ollé Üretim Direktörü Joan Ollé: "Şirket olarak yaşadığımız en büyük zorluk, müşterilerimizin
ihtiyaçlarına uygun ürünler sunmaktır. Günümüzde artık kişiye özel ürünler ve çoğunlukla küçük seriler
tercih ediliyor." Şirket, yeni ürün geliştirme ve üretme konusunda esnek planlama gereksinimini de
dikkate alarak, makine parkının tümünü yenileme ve üretim verimliliğini artırma konusunda TRUMPF'u
tercih etti.

"TRUMPF parçanın tasarımından gelişimine, iç içe
yerleştirilmesine ve son işlemlere kadar tüm
aşamalarda planlama olanağı sunduğu için, makine
parkımızı yenilerken TRUMPF'ta karar kıldık."
JOAN OLLÉ
ARCAS OLLÉ ÜRÜN SORUMLUSU

Çözümler
Parçanın tasarımından gelişimine, iç içe yerleştirilmesine ve son işlemlere kadar tüm aşamalarda kontrol
olanağı sunduğu için, Arcas Ollé çalışanları TRUMPF'un güvenilir süreç yönetimini tercih ediyor. Arcas Ollé
Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Departmanı Direktörü Xavier Ollé: "Araştırma, geliştirme ve inovasyon
departmanı açısından en büyük avantajımız, bir fikir geliştirip tasarıma uyguladığımızda bu tasarımın
somut hale geldiğinde fikir aşamasındaki ile aynı olacağını biliyor olmamız".

Hayata geçirme
Arcas Ollé makine parkını yenileyerek üretim proseslerini daha esnek ve güvenli hale getirdi. TruBend
7050 bükme makinesi, kullanıcıları her aşamada yönlendirdiği için parçaları hızlı ve kontrollü şekilde
bükmeyi mümkün hale getiriyor. Böylelikle operatörlere parçaları sadece ayarlamak kalıyor. Bunun dışında
lazerli kesim makinesi üretim proseslerinde en üst düzey güvenlik sunarak müşterilerin kalite konusunda
gittikçe artan beklentilerinden daha fazlasını karşılama olanağı sunuyor.

Geleceğe bakış
Şirketi yakın gelecekte en çok heyecanlandıran projelerden biri de yeni TRUMPF makine parkının
otomasyonu. Bu hamlenin başlıca nedenlerinden biri de, artan müşteri talebini karşılamak için
performansı ve verimliliği artırmak. Xavier Ollé, şunları dile getiriyor: "TRUMPF bize güven duygusu
veriyor. Kendi sektöründe öncü bir şirket, bizim şirketimizi de kendi sektöründe öncü konumuna

getiriyor".

Ürünlerimiz hakkında fazla bilgi alın

TruBend Seri 7000
TruBend 7000 Serisi, insanın ve makinenin mükemmel
birlikteliğini gösteren yüksek hızlı bir makinedir. İdeal
çalışma koşullarında küçük ve orta boyutlu parçaları
ergonomik ve pratik şekilde bükmektedir.

Zum Produkt →

TruLaser Serisi 1000
TruLaser 1000 Serisi makineler, son derece düşük
yatırım ve işletim maliyetleri ile ön plana çıkmaktadır.
Kolay kullanılabilen bu dayanıklı makineler, otomasyon
ve ağ üzerinden başka makinelere bağlanma özelliğine
sahip.

Zum Produkt →

TruBend Seri 3000
TruBend 3000 Serisi makineler, sınıfının en hızlı bükme
makineleridir. Kolay kullanılabilen ve cazip fiyatperformans oranlarına sahip bu makineler, düşük
kapasitelerde de ekonomik üretim sağlar.

Zum Produkt →

https://www.trumpf.com/tr_TR/coezuemler/basari-hikayeleri/muesterimiz-arcas-ollenin-basari-hikayesi/

