RAPORTY UŻYTKOWNIKÓW

Montaż podczas produkcji, czyli zminimalizowanie
przestojów
Firma F. X. Meiller GmbH & Co. KG doceniła dyspozycyjność i dobre
przeszkolenie pracowników Efaflex.
W monachijskim zakładzie firmy F. X. Meiller GmbH & Co. KG, mieszczącym
się przy Ambossstraße, wymieniono niemal wszystkie z 32 bram na
szybkobieżne bramy EFA-STT® – nie przerywając produkcji! Minimalizacja
liczby przestojów była jednak tylko jednym z wyzwań, któremu musieli
sprostać technicy Efaflex. Ich dyspozycyjność, elastyczne i otwarte
podejście do wymagań klienta, a także szybki czas reakcji w przypadku
nieprzewidzianych sytuacji i zmian budowlanych, były równie ważne.
– Nowe bramy Efaflex zostały w znacznym stopniu zintegrowane z istniejącą już
bryłą budynku – mówi Christian Schneider, odpowiedzialny za konserwację
budynków, maszyn i zaplecza sanitarnego na terenie zakładu F. X. Meiller GmbH
& Co. KG. – Ponadto zdarza się, że musimy wymieniać bramy również w zimie.
W takich przypadkach szybki montaż jest niezbędny, aby nasi pracownicy nie byli
narażeni na wpływ niskich temperatur. Wprawdzie większą część zadań
omawiamy z Efaflex jeszcze przed rozpoczęciem prac, jednak często problemy
pojawiają się już podczas demontażu starych bram. Efaflex reaguje bardzo
szybko, również serwis producenta jest otwarty na potrzeby klienta. Otrzymujemy
dokładnie to, czego potrzebujemy – kontakt z osobą, która nam pomoże
natychmiast; niezwłoczną konsultację z technikiem. Osoby, które w takich
sytuacjach przysyła Efaflex to nie zewnętrzni podwykonawcy, lecz dobrze
przeszkoleni pracownicy firmy – tak Christian Schneider wyjaśnia powody, dla
których współpraca z Efaflex trwa już ponad 20 lat.
– Nowe bramy od Efaflex wpuszczają znacznie więcej dziennego światła do
starych budynków przemysłowych, a tym samym stwarzają pracownikom lepsze
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warunki pracy – mówi Christian Schneider. To dlatego, że skrzydło bramy EFASTT® jest w 70% przezroczyste. Wszystko dzięki lamelkom ze szkła akrylowego,
które

wyróżniają

się

wytrzymałością,

gwarantując

jednocześnie

pełną

przejrzystość bramom EFA-STT®, co podnosi bezpieczeństwo ich użytkowania
(zapobiega wypadkom) i usprawnia procesy transportowe. Poza tym bramy o
maksymalnej prędkości otwierania, sięgającej 2,5 m/s, są znacznie szybsze od
poprzednich modeli. Oznacza to, że w sezonie grzewczym ciepło nie ucieka z
budynku.
Skrzydło bramy EFA-STT® jest zwijane w spirali z zachowaniem odstępu, dzięki
czemu przezroczyste lamelki nie stykają się, mniej zużywają i zachowują
przezierność na długie lata. Dzięki swoim właściwościom: nowoczesny wygląd,
przezroczyste lamelki, wysoka prędkość otwierania, rozmiary konstrukcyjne
sięgające 8000 x 7800 mm, wydajny i nowoczesny napęd, brama EFA-STT® ma
uniwersalne zastosowanie, m.in. w przemyśle. Firma F. X. Meiller GmbH & CO.
KG korzysta z bram Efaflex zarówno w dziale produkcji, w ślusarni, jak i w
warsztatach – naprawczym i elektrycznym.
– Dzięki wieloletniej współpracy mieliśmy okazję przekonać się, że bramy Efaflex
bardzo rzadko ulegają usterkom – mówi Christian Schneider, po czym dodaje: –
Cena zakupu odpowiada ich najwyższej jakości. Bramy Efaflex spełniają nasze
wymagania. A wymagania te, jak przyznaje Schneider, w miarę wzrostu
przedsiębiorstwa stale rosną – zarówno te stawiane własnym wyrobom, jak i
usługom dostawców oraz kontrahentów.
Firma F. X. Meiller zaczynała działalność jako zakład kowalski, a obecnie tworzy
działającą na całym świecie Grupę Meiller. Przed 110. laty firma wyprodukowała
pierwszą przyczepę do automobilu-ciężarówki. Od tamtego czasu marka Meiller
systematycznie poszerza portfolio swoich wyrobów. Dziś produkuje nadwozia
samowyładowujące,

przyczepy-wywrotki,

sprawdzoną

na

całym

świecie

hydraulikę oraz wysokiej jakości drzwi do wind. We współpracy ze wszystkimi
liczącymi się producentami pojazdów firma tworzy innowacyjną paletę produktów
w ramach jednego rozwiązania systemowego, gwarantując w ten sposób
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perfekcyjnie dopasowanie podwozia i nadwozia pojazdu. Nowoczesny transfer
danych, dotyczący techniki i logistyki, pomiędzy producentami pojazdów
ciężarowych a główną siedzibą firmy, pozwala na skrócenie czasu reakcji, przez
co wyróżnia markę Meiller jako kompetentnego dostawcę.
Ścisła współpraca pomiędzy F. X. Meiller a Efaflex wynika z łączących firmy
wymagań jakościowych i statusu rynkowych liderów. Specjalizująca się w
produkcji szybkobieżnych bram przemysłowych firma Efaflex jest od stycznia
2018 roku wpisana na listę światowych liderów, a tym samym należy do 461
wiodących przedsiębiorstw na rynkach: niemieckim, austriackim i szwajcarskim.
Efaflex posiada bogatą ofertę produktów zaprojektowanych z myślą o potrzebach
klientów, czyli innowacyjne bram szybkobieżne dla branży: przemysłowej,
rzemieślniczej, spożywczej, chemicznej oraz farmaceutycznej. Dzięki temu
zatrudniające łącznie 1200 pracowników przedsiębiorstwo jest aktywne
praktycznie we wszystkich branżach, zdobywając ze współpracy z nimi
doświadczenie i czerpiąc inspiracje niezbędne do projektowania nowych
produktów. Efaflex ma siedzibę w bawarskim mieście Bruckberg i jest
największym pracodawcą w regionie. Dzięki filiom na terenie całych Niemiec
firma jest zawsze blisko klienta. Poza tym przedsiębiorstwo jest obecne na
rynkach międzynarodowych – posiada dziesięć filii na pięciu kontynentach. Wielu
renomowanych klientów zaufało firmie Efaflex i powraca do niej, uznając za
specjalistę na rynku szybkobieżnych bram przemysłowych.
Filmy o szybkobieżnej bramie turbo EFA-STT® znajdą Państwo na stronie:
www.Efaflex.de/videos/serie-s/video-schnelllauf-turbotor-efa-sttr.html
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