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Úspěšná a strategická spolupráce
Sensorem kontrolované navažovací boxy v montážním pásu společnosti KWC

O-kroužky jsou uloženy ve speciálních boxech, jejichž
čistá hmotnost je monitorována sensory.
Reto Müller, Profit Center Leader

Podniky, které chtějí úspěšně
obstát v globální konkurenci,
musí důsledně využívat všech
možností racionalizace v oblasti řízení nákupu a logistiky.
Z toho důvodu poskytuje společnost Angst + Pfister kompletní sortiment služeb, které
zákazníkům pomáhají zvýšit
produktivitu a konkurenční
schopnost. Tohoto potenciálu
optimálně využívá například
renomovaná společnost KWC
AG, která je výrobcem vysoce
jakostních sanitárních armatur.

S akciovou společností KWC AG spojuje Angst + Pfister dlouholetá spolupráce
založená na vzájemné důvěře. Tento
podnik, který je součástí německého
koncernu Hansa, vyrábí vysoce jakostní
sanitární armatury pro privátní sektor i
pro gastronomii, veřejné budovy, nemocnice a domovy důchodců. Výrobky
společnosti KWC se vyznačují nejvyšší
kvalitou a vynikajícím designem.
Přesvědčivý sortiment

Data jsou do společnosti
Angst + Pfister denně
předávána přes modem.

Pro volbu Angst + Pfister byla důležitá
následující kritéria:
• Velký sortiment vysoce jakostních
těsnění.
• Vynikající nabídka těsnění z materiálů s mezinárodními osvědčeními pro
pitnou vodu. Zpravidla je možné jedinou jakostí materiálu splnit podmínky pro povolení na všech exportních
trzích, jež jsou pro KWC relevantní.
Výsledkem je značné zjednodušení
ve vedení skladu.

Společnost KWC AG si za hlavního
dodavatele těsnění zvolila firmu
Angst + Pfister. Toto soustředění se na
jednoho dodavatele umožňuje společnosti zjednodušit administrativu nákupu
a díky seskupování objemů profitovat z
výhodných podmínek.

Pokud počet O-kroužků na skladě klesne pod minimální
možnou hladinu, předem definované množství O-kroužků
je automaticky doručeno.

Rozsáhlé služby
Stejně důležitá, jako uvedené přednosti
týkající se sortimentu, je rozsáhlá nabídka služeb společnosti Angst + Pfister –
od poradenství přes inženýring a výrobu prototypů až po moderní logistická
řešení. Také této nabídky společnost
KWC důsledně využívá – například při
shánění a návrhu naprosto specifického
těsnění pro nový pákový míchač s výkyvným výstupem.
Vývoj výrobků
Dynamické utěsnění výkyvného výstupu
oproti pevné části armatury vyžadovalo
specificky tvarované břitové těsnění. Již
v rané fázi vývoje výrobku kontaktovali
konstruktéři společnosti KWC specialistu
na těsnění firmy Angst + Pfister. Z praxe
vědí, že takovýto postup se při vývoji
výrobků vyplatí. Díky know-how a zkušenostem specialistů Angst + Pfister lze
často během krátké doby vyvinout ekonomicky příznivé a kvalitní konstrukce.
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Na základě sdělených požadavků a
přání, sdělených v rozhovoru, vypracovala firma Angst + Pfister návrh konstrukce tvarového těsnění s průřezem X z
materiálu EPDM včetně odhadu nákladů. Prototypy, zhotovené třískovým
obráběním, byly rychle k dispozici. Po
přidělení zakázky byly na výrobu těsnění zhotoveny nástroje pro vstřikové lití.
Dodávky pro společnost KWC realizuje
Angst + Pfister společně se svým logistickým partnerem na bázi pokrokové logistické koncepce.
Snadné obhospodařování skladu
Nová tvarová těsnění, stejně jako přibližně 150 dalších těsnicích prvků nakupovaných od Angst + Pfister, se skladují
v samoobslužných skladech poblíž montážních pracovišť. Zboží je zde uloženo
v zásobnících, jejichž hmotnost je hlídána senzorově řízenými siloměry. Změřené údaje se přes modem denně předávají logistickému partnerovi společnosti
Angst + Pfister.

V případě podkročení minimálního stavu dostane společnost KWC AG automaticky a v krátkém termínu dodávku
předdefinovaného objednacího množství. Montážní sklad se tak pro zákazníka obhospodařuje sám.
Těsnicí prvky patří mezi tak zvané díly
C, u nichž činí vlastní náklady na výrobek jen asi 15 procent, zatímco zbývajících 85 procent připadá na logistické
a technické náklady. Zkušenosti z průmyslu ukazují: Více než 50 procent optimalizačního potenciálu je v logistice a
inženýringu. V této oblasti lze dosáhnout markantního snížení nákladů na
konečné výrobky.
Využijte také tohoto potenciálu, využijte
nabídky služeb společnosti Angst + Pfister!
Naši specialisté Vám rádi poradí.
Kontaktní osoba:
Reto Müller
Angst + Pfister AG, 8052 Zürich, Švýcarsko
Telefon: +41 44 306 63 99
E-Mail: r.mueller@angst-pfister.com
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