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Alet yapımı eğitimi almış, sac işleme teknisyeni Frank Schwarz, Almanya'nın Franken bölgesinde bir
aile işletmesi sahibi. Bir tedarikçi olarak firmasının tedarikçilere olan bağımlılığına son vermek için
Schwarz, ilaveten parça satın alma uygulamasına son verme kararını alıyor. Bu kararını
gerçekleştirmek için de 2017 yılında, o zamana kadar yapmış olduğu en büyük yatırımı
gerçekleştiriyor: yeni bir TruLaser 1030 fiber. Yeni makinayla firmasında hem bakır hem de pirinç
kesebilecek konuma geliyor ve böylece rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.
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2004 yılında Frank Schwarz'ın babası Werner Schwarz, evlerinin garajında bir sac işleme atölyesi kurmuş.
Ailenin sanayi bölgesine taşınması, oğul Frank'ın ve aile dostları Thomas Bischof'un da katılımıyla kişisel
düzeydeki özverilerle aile şirketi gerek küçük gerekse de büyük adımlar atarak genişlemiş.
Güçlükler
Bir tedarikçi olarak tedarikçilere sıkı bir şekilde bağlı olarak faaliyet gösteren Schwarz firması,
konjonktürdeki her inişi doğrudan hissediyordu. Frank Schwarz'ın sözleriyle: "O dönemde kullanıyor
olduğumuz makinalarımızla daha fazla devam edemeyeceğimizi anlamıştık." Zira firmanın ilaveten parça
satın alması gerekiyor, bazı parçaları müşterilerinden alıyordu, bu da firmanın gelişmek için çok dar bir
hareket alanına sahip olmasına neden oluyordu. "Bunun üzerine bir karar aldık: Büyük bir adım atacak ve
gerçekten iyi bir makina satın alacaktık."

"TruLaser 1030 fiber ile çok daha kapsamlı bir parça yelpazesini çok daha hızlı sunabiliyor, bu sayede ayrıca
yeni müşteriler de kazanabiliyoruz. Bu makinada karar kılmamızı etkileyen bir diğer etken de TRUMPF'un
sunduğu mükemmel servis hizmetleri oldu."
FRANK SCHWARZ
MÜDÜR

Çözümler
2015 yılında Schwarz, eksiksiz bir revizyondan geçirilmiş, garantili bir kullanılmış TRUMPF bükme
makinası satın alır. Üretici firmanın servis ve hizmetlerinden etkilenen firma, kısa bir süre sonra bu sefer
yeni bir TruLaser 1030 fiber makinasına yatırım yapar. Bu süreç içerisinde, firmanın ticari temsilcisi olan ve
aslında aileden sayılan Thomas Bischof'un özverisi belirleyici olmuştur; Bischof lazerle kesim alanında
derinlemesine bilgi edinmiştir. Firmadaki yeniliklere kişisel özverinin eşlik etmesi gerektiğinin bilincinde
olan Frank Schwarz, "Thomas olmasaydı, bu işi kesinlikle başaramazdık" diyor. Böylece Schwarz firması

yeni bir ivmeyle faaliyetlerine başlar: Firma artık doğrudan son müşterilerine teslimat yapıyor, hem de
daha iyi koşullarla. "Parça yelpazemiz artık çok daha geniş, daha fazla parçayı çok daha seri bir şekilde
işleyebiliyoruz." Frank Schwarz için bakır ve pirinç gibi renkli metalleri kesebiliyor olmak da önemli, zira
bu sayede firması yerel rakip firmalar karşısında önemli bir avantaj elde etmiş oldu.
Hayata geçirme
TruLaser 1030 fiber, Schwarz Metal firmasının lazerle kesim uygulama alanına girişini kolaylaştırdı. Lazer
kesim makinasına gerçekleştirilen yatırım, nispeten düşük, işletim masrafları az. Bunlara ek olarak
makinanın sunduğu diğer avantajlar da makinanın sahip olduğu kompakt kurulum yüzeyi ve
kendiliğinden açıklayıcı bir kumanda sistemi. Schwarz yatırımlarını şu sözlerle özetliyor: "Makinamızdan
son derece memnunum ve bu alana yeni giriş yapacak firmalara kesinlikle öneririm." Frank Schwarz,
küçük bir tedarikçi firmasıyken müşterileriyle aynı seviyede güvenilir bir ortağa dönüşen firmasıyla gurur
duyuyor.
Geleceğe bakış
Frank Schwarz, Werner Schwarz ve Thomas Bischof'un geleceğe yönelik hedefleri belli. Firmalarını daha
da büyütmek ve firmanın kendi binasına taşınmasını sağlamak. Teknik uygulamalar açısından ortakları
TRUMPF'un burada önemli bir rolü var. Modern makinalara yatırım yapmaya devam etmeyi planlanlayan
işletmeciler, şu sıra zımbalama lazer kombinasyonu üzerine düşünüyorlar.

TruLaser 1030 fiber makinası hakkında daha fazla bilgi alın

TruLaser 1000 Serisinin yer kaplamayan mucizevi küçük
makinaları, son derece düşük yatırım ve işletim
maliyetlerinin yanı sıra devrim yaratacak nitelikte kolay
kullanım özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.
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https://www.trumpf.com/tr_TR/ueruenler/makinasistemleri/birlikte-baslayalim/muesterimiz-schwarzin-basari-hikayesi/

