
Elementy montażowe. 
Z całą pewnością. 

Würth Industrie Service
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WÜRTH INDUSTRIE SERVICE. ELEMENTY MONTAŻOWE. Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ. 

Tym zapewnieniem chcemy 
dać gwarancję, że … 

właściwy produkt zostanie dostarczony 

we właściwym czasie, 

we właściwe miejsce, 

we właściwej ilości,

we właściwej jakości i 

we właściwej cenie.
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Firma rodzinna i światowy 
koncern

Dynamiczni przedsiębiorcy z pasją
Każda historia sukcesu ma swój punkt wyjścia. 
Jest tak również w przypadku Würth Industrie 
Service GmbH & Co. KG. Punktem wyjścia było 
założenie w roku 1945 przez Adolfa Würtha 
firmy nazwanej od jego imienia - Adolf 
Würth GmbH & Co. KG. Jego przedwczesna 
śmierć w roku 1954 była szokiem, ale nie końcem, 
ponieważ jego syn Reinhold Würth przejął 
wówczas jako 19-latek tę rodzinną firmę – 
rozwijając ją z dwuosobowego zakładu do 
koncernu handlowego o światowym zasięgu. 

Jesteśmy coraz dalej – ale wciąż wierni 
naszym korzeniom 
Jak zostało zapoczątkowane to pasmo sukcesów? 
Od pierwszych lat istnienia naszej firmy takie 
wartości, jak optymizm, dynamika i szacunek do 
pracowników oraz wykonanej przez nich pracy, 
stały się trwałymi punktami w jej strukturze – i są 
nimi do dziś. Obecnie dla firm współpracujących 
z grupą Würth jest zatrudnionych ponad 67 000 
osób na całym świecie. Pracują one dla naszych 
klientów w ponad 400 spółkach, w ponad 80 
krajach.  Wciąż jednak jest to firma rodzinna, której 
tradycja pod kierownictwem Bettiny Würth – 
przewodniczącej rady nadzorczej oraz córki 
Reinholda Würtha – jest wciąż żywa – w sensie 
stabilności i długotrwałości.

PUNKT WYJŚCIA
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Würth Industrie Service 

Samodzielna spółka córka grupy Würth
Firma handlowa skoncentrowana na wszystkich 
potrzebach klientów przemysłowych 
wymaga przede wszystkim kompetentnych i 
zaangażowanych pracowników oraz szerokiej 
infrastruktury, aby móc sprostać życzeniom 
klientów. Położony w centralnej części Niemiec 
park przemysłowy Würth, znajdujący się w 
miejscowości Bad Mergentheim na powierzchni 
122 hektarów, optymalnie spełnia swoją funkcję. 

Głównym obszarem działalności grupy Würth jest 
międzynarodowy handel materiałami do montażu 
i mocowania. Würth Industrie Service oferuje 
ponad 1 000 000 artykułów dostosowanych 
do specyfi cznych potrzeb klienta oraz części 
specjalne, będące podstawą profesjonalnego, 
przemysłowego wykonania elementów 
montażowych. Ponadto ponad 100 000 produktów 
obejmuje także tradycyjny program sprzedaży dla 
rzemiosła i przemysłu. Śruby oraz akcesoria do 
śrub również wchodzą w skład asortymentu, tak 
samo jak kołki, narzędzia czy produkty chemiczno-
techniczne i środki ochrony pracy.

Różnorodność i pewność
Posiadanie pełnego asortymentu to jedna 
rzecz. Drugą jest to, że zapewniamy najwyższy 
stopień pewności zaopatrzenia w brakujący 
asortyment. Indywidualnie dostosowane koncepcje 
logistyczne, uwzględniające zarówno zakup, jak 
i zaopatrzenie, wprowadzamy bezpośrednio na 
linie produkcyjne. Oferujemy systemy regałowe z 
funkcją skanowania, automatyczne, elektroniczne 
systemy zamówieniowe lub zaopatrzenie 
dokładnie na czas (JIT) przy użyciu technologii 
kanban. Jednak przede wszystkim przez cały 
czas konsekwentnie się rozwijamy – jako godny 
zaufania partner serwisowy i usługodawca. Nasz 
punkt widzenia – przy Twoim wsparciu.

Idealny partner w interesach
Dzięki takiemu połączeniu staliśmy się światowym 
liderem w obszarze zarządzania elementami 
montażowymi – oraz idealnym partnerem. 

Magazyn centralny Würth Industrie Service GmbH & Co. KG: 
Park przemysłowy Würth w siedzibie fi rmy w miejscowości Bad Mergentheim

PUNKT WIDZENIA
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Wszędzie tam, gdzie nas potrzebujesz
Serwis działający według jasno określonych 
zasad, idealne relacje handlowe - co to właściwie 
oznacza? My rozumiemy to w następujący 
sposób: służymy naszym klientom pomocą przy 
wdrażaniu koncepcji globalnych – jednocześnie 
spełniając potrzeby poszczególnych oddziałów 
produkcyjnych. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy 
się znamy i wzajemnie rozumiemy. Jedynie w taki 
sposób możemy wykorzystać naszą strategiczną, 
zoptymalizowaną sieć, aby w każdym miejscu 
na świecie móc spełnić specyfi czne wymagania 
klientów. Ta sieć nosi nazwę WINWORK® (Würth 
INdustrial NetWORK) i łączy spółki Würth Industrie 
Service w poszczególnych krajach.

Pełna kompetencja dla naszych klientów
A konkretnie: ponad 45 wspólnie działających 
spółek w 35 krajach. Oferujemy szeroki zakres 
indywidualnego doradztwa we wszystkich 
wspólnych obszarach. Szybko i sprawnie 
przekazujemy wszelkie ważne informacje. Płynnie 
wdrażamy i integrujemy rozwiązania w zakresie 
elementów montażowych z Twoimi (między)
narodowymi liniami produkcyjnymi. Reasumując: 
dzięki tej sieci o zasięgu globalnym możesz mieć 
pewność, że jakość naszych usług serwisowych 
pozostaje na jednolitym, wysokim poziomie. 
Niezależnie od tego, w którym miejscu na ziemi 
nas potrzebujesz: nasi doradcy są dostępni lokalnie 
we wszystkich regionach.

Kraje, w których  posiada swoje oddziały 

WINWORK® – sieć Würth Industrial Network

PUNKT ZACZEPIENIA
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Oszczędność zasobów – zarządzanie 
elementami montażowymi
Wyobraź sobie, że możesz znacząco obniżyć 
wszelkie nakłady, a całą uwagę poświęcić 
istocie biznesu. Zasoby mogące skutecznie 
przyspieszyć rozwój fi rmy stałyby się nagle 
dostępne. Czy to nie brzmi interesująco? Jeśli 
tak, to nasz system zarządzania elementami 
montażowymi jest idealnym rozwiązaniem dla 
Ciebie. Dzieje się tak, ponieważ łączy on w 
sobie najwyższy poziom pewności zaopatrzenia 
z indywidualnie dostosowanymi rozwiązaniami. 
Jak? Przez indywidualne zoptymalizowanie 
punkt po punkcie wartości nabycia elementów 
montażowych oraz nakładów związanych z ich 
nabyciem. 

Spryt i bezpieczeństwo
Oprócz tego całkowicie przejmujemy na siebie 
kwestie związane z organizacją i logistyką. 
Nabywamy wszystkie elementy montażowe 
i udostępniamy je we właściwym czasie. W 
jednakowym stopniu troszczymy się zarówno o 
zapewnienie bezpieczeństwa, jak i o doradztwo 
techniczne i szkolenia. W ten sposób oszczędzasz 
czas i pieniądze na produkcji, przepływie materiału 
i zakupach. A w przyszłości cennych zasobów 
możesz użyć tam, gdzie są akurat potrzebne. Takie 
rozwiązanie jest równie bezpieczne, jak sprytne. 
Taka jest nasza dewiza na skuteczne zarządzanie 
elementami montażowymi. 

Napełnianie i etykietowanie 
pojemników

Wprowadzanie danych – SAP/
KanbanManagementSystem 

klient

1 Transmisja danych 
z natychmiastowym 
tworzeniem zamówienia

2

34 Umieszczenie oczyszczonych 
i napełnionych pojemników 
w miejscu docelowym

Innowacyjne systemy zaopatrzenia

PUNKT KRYTYCZNY
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Wszystkie elementy 
montażowe od jednego 
dostawcy

Elementy montażowe bez ograniczeń
Posiadamy asortyment liczący ponad milion 
artykułów. A każdy z nich ma swoje konkretne 
zastosowanie. Stanowi to punkt wyjścia, będący 
podstawą optymalnego zaopatrzenia naszych 
klientów. Ważnym ogniwem są przy tym nie tylko 
same śruby, lecz oprócz podkładek i nakrętek 
również inne elementy montażowe.
 
Jednocześnie bierzemy pod uwagę wszelkie 
specyfi czne wymagania – ostatecznie dany 
asortyment jest dobry tylko wtedy, gdy spełnia 
oczekiwania klienta lub nawet budzi jego zachwyt. 
Dlatego indywidualne usługi produktowe są 
również częścią naszej oferty, tak samo jak części 
specjalne, części wykonane według rysunku lub 
części charakterystyczne dla danego producenta, 
tzw. produkty kooperacyjne.

Ponieważ pewność jest zaletą
Nasza siła przejawia się także w kwestiach 
związanych z bezpieczeństwem. W razie 
konieczności zadbamy również o środki ochrony 
osobistej lub zaopatrzymy w produkty chemiczno-
techniczne, które zgodnie z przepisami są 
bezpośrednio połączone z systemem zarządzania 
substancjami niebezpiecznymi. Służy to odciążeniu 
procesów i zabezpieczeniu – prawnemu i 
fi zycznemu.

Wartości dodatkowe: tworzymy je dla narzędzi 
ręcznych, podzespołów i/lub asortymentu, które 
na życzenie możesz otrzymać wraz z naszą 
koncepcją zaopatrzenia. Reasumując: niezależnie 
od tego, czego potrzebujesz do produkcji, my to z 
pewnością dostarczymy.

Dostarczamy elementy montażowe do 
produktów końcowych.

Części DIN/ISO i części 
normalne

Elementy łączące wg rysunku Ochrona pracy, wzroku i słuchu Narzędzia ręczneAsortyment i podzespoły Produkty chemiczno-techniczne

PUNKT PRZEWAGI
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CPS® – zaopatrzenie produkcji 
dostosowane do potrzeb

Marka serwisowa „Serwis produktów 
montażowych CPS®”
Naszą ogromną zaletą jest to, że dokładamy 
wszelkich starań, aby wyręczyć naszych klientów. 
Osiągamy to, dostarczając nie tylko produkty, 
lecz również rozwiązania. Te z kolei nie są z góry 
gotowe – oferujemy je w formie indywidualnej 
koncepcji usług, dostosowanych do potrzeb klienta. 
Sednem tego rodzaju rozwiązań systemowych jest 
ich modułowa koncepcja. Niezależnie od tego, 
czy skupiasz się na produkcji, kosztach ogólnych 
czy też na obu kwestiach, mamy dla Ciebie 
odpowiednie systemy.

Optymalizacja od iBin® do ORSY® 
W obszarze produkcji zaopatrzymy Twoją 
fi rmę dzięki systemowi kanban. Proponujemy 
pojemniki W-KLT®2.0, RFID lub nowy, 
innowacyjny pojemnik iBin®, który inteligentnie 
zoptymalizowano pod kątem zużycia, dbając 
o zaopatrzenie. Odpowiednie kontenery 
również z chęcią dostarczymy bezpośrednio na 
plac budowy. Materiały zaliczane do kosztów 
ogólnych zapewnimy w ilościach odpowiednich 
do zapotrzebowania, stosując regały ORSY®, 
ORSY®mat lub REFILLO®mat. 

W taki sposób zyskujemy przewagę na tle 
konkurencji – a tym samym również i Twoja 
fi rma – dzięki inteligentnym systemom stałego 
zaopatrzenia: 

Standardowy system KANBAN
• Kanban WOB (niem. Ware ohne Behälter, 

towar bez pojemnika, dostawa do punktu 
przyjmowania towaru)

• Kanban BASIC (towar w pojemniku 
W-KLT®2.0, dostawa do punktu przyjmowania 
towaru)

• Kanban FULL SERVICE (towar w 
pojemnikach W-KLT®2.0, dostawa do 
poszczególnych miejsc zapotrzebowania 
– rozbudowana usługa napełniania)

KANBAN RFID
• iSHELF® (inteligentna półka regałowa)
• iDROPBOX® (inteligentna skrzynka na listy)
• iBOX® (inteligentna obudowa paletowa)
• iBOX®fl ex (inteligentna szufl ada)
• i wiele innych

iBin®KANBAN
Pierwszy inteligentny pojemnik.PUNKT NA PLUS
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Bezpieczeństwo jest konieczne. Ale też kosztowne. Zwłaszcza 
w przypadku materiałów eksploatacyjnych, takich jak środki 
ochrony osobistej lub narzędzia, których zapotrzebowanie 
ciężko jest zaplanować. W takim przypadku to nie materiał 
wymaga dużego nakładu czasu i pieniędzy. O wiele 
większe koszty stwarza ich dostawa lub brak materiałów 
pomocniczych i eksploatacyjnych. 

Rozwiążemy dla Ciebie ten problem punkt po punkcie. 
Opieramy się na całościowej koncepcji dotyczącej 
materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych, która 
doskonale uzupełnia nasze rozwiązania systemowe w 
zakresie materiałów produkcyjnych. 

Szybko, pewnie, automatycznie
Dostarczamy, magazynujemy, zaopatrujemy, prowadzimy 
dokumentację i dbamy o w pełni automatyczny proces 
doposażenia. Dzięki temu wszelkie niezbędne środki są 
dostępne w sposób przejrzysty i niezależny od czasu. 
Jest to możliwe dzięki naszym systemom regałowym i 
zamówieniowym ORSY® o budowie modułowej, wysokim 
stopniu elastyczności i z możliwością łączenia.

Nasza oferta obejmuje: 

• Systemy regałowe ORSY® (pojemniki, chemia, 
kartonaż)

• Wyposażenie do fi rm ORSY® (szafy, stoły 
robocze, wózki warsztatowe)

• ORSY®mobil (wózki i wyposażenie)
• ORSY®scan (systemy zamówieniowe z funkcją 

skanowania)
• ORSY®mat (automaty dozujące do materiałów 

pomocniczych i eksploatacyjnych)

Dzięki nim zawsze znajdziesz optymalne rozwiązanie, 
spełniające również Twoje potrzeby.

Maksymalna wydajność materiałów pomocniczych i 
eksploatacyjnych
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Twoja potrzeba matką 
naszego wynalazku!

Innowacje według potrzeb klientów
Zmiany napędzają świat. Zawsze tak było i 
zawsze tak będzie. Zmiana oznacza ogromną 
szansę dla każdego, kto wie, w jaki sposób ją 
wykorzystać. Dlatego wciąż wprowadzamy kolejne 
innowacje – od pojemników do kompletnych 
systemów zaopatrzenia – które służą ich ciągłemu 
rozwojowi. Robimy to dla Ciebie i z Tobą. Dzieje 
się tak, ponieważ osią i sednem każdej zmiany jest 
pomoc w osiąganiu coraz większego sukcesu. Tak 
może wyglądać droga prosto do celu: 

Kanban RFID: CPS®RFID 
Najbardziej innowacyjna technologia RFID dostępna 
na rynku sprawia, że Twoje systemy stają się jeszcze 
bardziej bezpieczne niż tradycyjne systemy kanban.

Innowacyjny pojemnik iBin® – wszystkie 
zasoby w zasięgu ręki
Litera „i” w słowie iBin® może mieć tak wiele 
znaczeń. iNFORMACYJNY. iNNOWACYJNY. Lub 
też iNTELIGENTNY. Pewność można mieć w każdym 
razie w następującej kwestii: dzięki przejrzystemu 
widokowi poszczególnych części wewnątrz 
pojemnika otwierają się całkiem nowe możliwości. 
W miejsce tworzenia zamówienia dopiero wtedy, 
gdy pojemnik jest pusty, inteligentny moduł iBin® 
zapewnia samodzielne monitorowanie zapasów na 
przyszłość. Zamówienia są tworzone z odpowiednim 
wyprzedzeniem, zanim zabraknie towaru.

iBin®WP – bezpośrednie, połączone 
w sieć zaopatrzenie stanowiska pracy
Szczupłe procesy w przyszłości już nie wystarczą. 
Wspierane są indywidualne rozwiązania, które 
komunikują się z całym systemem i człowiekiem. 

Nowy moduł iBin®WP jest inicjatorem tej rewolucji w 
zarządzaniu elementami montażowymi: inicjatywa 
„Przemysł 4.0” – Człowiek w sercu połączonych 
systemów. Zmiany zostały zapoczątkowane 
wprowadzeniem składanych skrzynek plastikowych 
Würth W-KLT®2.0 w połączeniu z elementem 
W-KLT®Clip oraz inteligentnym modułem kamery 
iBin®.

Moduł iBin®, kompatybilny 
z systemem RFID

2-stopniowa 
klapa przednia

Wsuwana półka na 
składaną etykietę VDA

Wolny dostęp

Otwieranie przez 
naciśnięcie przycisku

Etykieta 
RFID

PUNKT OPARCIA
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Produkcja w kilku różnych lokalizacjach niesie ze 
sobą wiele zalet. Ale wiąże się to również z kilkoma 
trudnościami, między innymi z koniecznością 
utrzymywania stanu danych wciąż na tym 
samym poziomie, niezależnie od czasu i miejsca. 
Rozwiążemy ten problem za Ciebie – dzięki 
naszym elektronicznym rozwiązaniom w zakresie 
zaopatrzenia CPS®CONNECT. Niezależnie od 
tego, kiedy i gdzie odbywa się automatyczna 
wymiana danych. 

Innowacyjny handel elektroniczny
Potrzebujesz informacji na temat jednego z 
naszych artykułów? To nie problem. Dzięki 
bezpośredniemu połączeniu z naszym sklepem 
internetowym wszystkie wymagane informacje 
są dostępne przez całą dobę. To szybki, łatwy i 
bezbłędny proces zamawiania produktów dzięki 
systemom zamówieniowym z funkcją skanowania 
– w każdym czasie i z każdego miejsca. Dzięki 
aplikacji Würth dostęp do naszego sklepu 
internetowego jest zapewniony nawet wtedy, gdy 
jesteś w podróży.

Uzupełnieniem optymalizacji procesu zamawiania 
jest połączenie z elektronicznym systemem 
gospodarki towarowej, możliwe np. przez interfejs 
OCI lub EDI (e-procurement).

Reasumując: zaopatrzenie staje się bardziej 
wydajne, a procesy bardziej produktywne – 
iPunkt. Większa ekonomiczność w Twojej fi rmie. 

Elektroniczne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia do automatycznej transmisji danych
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Co przesądza o tym, że dana fi rma odnosi 
ciągłe sukcesy? Bez wątpienia również jakość jej 
produktów i procesów. Pomożemy Ci utrzymać ją 
na stałe. Dzięki sterowanemu centralnie procesowi 
zarządzania jakością, który występuje również
lokalnie – na poszczególnych rynkach i na całym 
świecie. 

Stały punkt: zarządzanie jakością stanowi 
element zintegrowanego zarządzania procesami. 
Obejmuje ono wszystkie obszary działalności fi rmy. 
Jasne wytyczne oraz dokumentacje przedstawiające 
przebieg naszych procesów biznesowych 
zapewniają ich bezpieczny przebieg, pewność 
dostaw oraz jakość produktów, która pozostaje na 
stałym, wysokim poziomie.

Najnowocześniejsze maszyny, 
kompetentne kontrole
Jednak w jaki sposób zapewniamy tę stałość? 
Kluczowym elementem jest aktywne zarządzanie 
dostawcami: nasi lokalni specjaliści ds. jakości (SQE) 
są obecni na najważniejszych rynkach zamówień. 
W ten sposób dostawcy mogą zawsze dokonać 
bezpośredniej oceny i podjąć adekwatne działania. 
Strategiczne laboratoria kontrolne rozmieszczone na 
całym świecie zapewniają dodatkowo prowadzone 
na bieżąco kontrole jakości. 

Aby przez cały czas być na bieżąco, inwestujemy 
na szeroką skalę w najnowocześniejsze procesy i 
urządzenia oraz największe na świecie stanowisko 
kontroli przyczepności. Dzięki temu nasze 
laboratoria mogą kontrolować proces przyjmowania 
towaru oraz uczestniczyć w projektach rozwoju 
zarządzania produktem. Na życzenie przekażemy 
wskazówki i udzielimy wsparcia w formie serii 
doświadczeń – i odkryjemy dokładnie te aspekty, 
które wspomogą rozwój Twoich produktów.

Stałe zapewnienie jakości produktów i procesów
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Innowacyjna logistyka – 
wysokie bezpieczeństwo 
zaopatrzenia

Oś i sedno stanowi u nas logistyka. 
Liczby, które możemy przytoczyć, są naprawdę 
imponujące: ponad 576 000 miejsc magazynowych 
na ponad 51 000 m² powierzchni logistycznej. 
Średnia miesięczna ilość wprowadzanego 
towaru dochodzi do 7 000 ton i obejmuje 35 
000 pozycji. Ilość wychodzącego towaru w tym 
samym czasie sięga 7 000 ton i dochodzi do 
360 000 pozycji lub pojemników kanban. W pełni 
automatyczny magazyn wysokiego składowania 
liczący 120 000 miejsc na palety i ponad 12 km 
linii transportowej zapewniają sprawny przebieg 
procesów logistycznych oraz gospodarowanie 
ponad 1 000 000 pojemników kanban, które są 
w użytku.

Jednak najważniejszym punktem pojawiającym się 
przy okazji tych liczb jest pytanie: jakie masz z 
tego korzyści?

Prekursor na rynku europejskim
To bardzo proste: najwyższa wydajność i pewność 
zaopatrzenia dzięki najnowocześniejszemu w 
Europie centrum logistycznemu, realizującemu 
dostawy dla przemysłu. Dochodzą do tego 
również innowacyjne technologie, zapewniające 
zaopatrzenie w elementy montażowe pod kątem 
dostaw dla przemysłu. Nasz magazyn paletowych 
wózków wjezdnych to magazyn drobnych 
części i magazyn buforowy. Przez zmniejszenie 
magazynowanych ilości można w razie potrzeby 
uzyskać dostęp do tego samego artykułu 
rozmieszczonego w różnych punktach. Reasumując: 
czerpiesz korzyści z naszych produktów, które są 
w każdej chwili dostępne, otrzymując najwyższy 
stopień pewności i elastyczności.

Supernowoczesna technologia: 
Magazyn paletowych wózków wjezdnych 

MOCNY PUNKT
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Rozwiązania w zakresie elementów 
montażowych dla Twojej branży
Aspirujemy do tego, aby w każdej chwili móc w 
jak najlepszym stopniu sprostać Twoim potrzebom. 
Aby móc to zrealizować, dostosowaliśmy nasze 
produkty, usługi logistyczne i rozwiązania systemowe 
dokładnie do wymogów fi rm przemysłowych.
Co mają ze sobą wspólnego elektrownie wiatrowe 
u wybrzeży Niemiec z kopalniami rud w Australii i 
klasycznym urządzeniem pakującym? 

To bardzo proste: 
W każdym z powyższych przykładów punktem 
strategicznym są nasze produkty i usługi. Jak 
zwykle, kiedy istotna jest jakość w standardowej 
produkcji maszyn i urządzeń.
Również nasza dystrybucja jest pod każdym 
względem zorientowana na Twoją branżę. 
Nasze wyspecjalizowane zespoły ds. kluczowych 
kompetencji CPS® wyróżnia wysoki poziom 
innowacyjności i profesjonalizmu, przez co z 
pewnością staną się dla Ciebie idealnym partnerem 
w kwestii rozwiązań z zakresu zarządzania 
elementami montażowymi w miejscu produkcji. 
Niezależnie od miejsca na Ziemi.

Produkty i usługi dostosowane specjalnie do Twojego rynku

PUNKT STRATEGICZNY



2928 ELEMENTY MONTAŻOWE. Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ. ELEMENTY MONTAŻOWE. Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ.

SENNEBOGEN i Würth Industrie Service: 
specjaliści w dziedzinie zarządzania 
materiałami

Zoptymalizowany sposób zarządzania zapasami 
stanowi w fi rmie rodzinnej SENNEBOGEN z 
miejscowości Straubing podstawę dobrego 
funkcjonowania produkcji. Innowacyjny 
system modułowy CPS®RFID (Radio Frequency 
Identifi cation) fi rmy Würth Industrie Service 
odgrywa w nim decydującą rolę. Dzieje się tak, 
ponieważ dzięki technologii RFID innowacyjny 
system kanban sprawia, że realizacja zamówienia 
jest zapoczątkowywana automatycznie na 
poszczególnych stanowiskach produkcyjnych. 

„Wszystkie procesy rezerwacji są realizowane 
automatycznie za pomocą nowej technologii RFID. 
Odciążenie naszych kolegów z działu zakupów 
powoduje, że zostają zwolnione duże moce, które 
można wykorzystać do strategicznych projektów.”

Helmut Angerer, 
kierownik ds. zakupów strategicznych 
SENNEBOGEN

MTU Reman Technologies oraz
Würth Industrie Service:
automatyczne dostarczanie materiału

MTU Reman Technologies poszerza własną 
gospodarkę materiałową o całościowy koncept 
zaopatrzeniowy ORSY®mat na produkty obróbki 
materiałowej. System automatów w wersji szafowej 
zapewnia samosterujące dostarczanie materiału. 
Stosowany w 2 punktach magazynowych oraz 
wyposażony w 9 modułów automat klapowy 
ORSY®mat FP umożliwia fi rmie MTU Reman 
Technologies magazynowanie i udostępnianie 
– które dostosowano do zapotrzebowania i 
wyposażono w zabezpieczenie dostępu – wysokiej 
jakości artykułów użytkowych i zużywalnych.

„Zasada jest bardzo prosta: przy użyciu ekranu 
dotykowego, skanera lub przez bezpośrednie 
pobranie nasi pracownicy wybierają żądany artykuł, 
a następnie wyjmują go, korzystając z systemu 
kompletacji »Pick-by-Light«. W wyniku tego do Würth 
Industrie Service jest automatycznie przekazywane 
dodatkowe zamówienie.”

Rolf Ennenbach,
dział ds. zakupów / logistyki 
MTU Reman Technologies

STILL i Würth Industrie Service: 
maksymalne osiągnięcia

STILL koncentruje swoją wiedzę oraz kompetencje na 
dostosowanych do potrzeb koncepcjach współpracy 
z partnerami. Dlatego podczas szukania partnera 
odpowiedzialnego za w pełni automatyczny 
proces zarządzania elementami montażowymi 
dla fi rmy ważną rolę odgrywała długotrwała 
współpraca. System CPS®KANBAN fi rmy Würth 
Industrie Service od początku był przekonujący dla 
produkcji zakładów w Hamburgu. Nie ma w tym 
nic dziwnego, ponieważ zapewnia maksymalną 
dostępność właściwych elementów montażowych 
– w odpowiedniej ilości, w prawidłowym miejscu 
magazynowania i we właściwym czasie.

„Z systemem kanban fi rmy Würth mieliśmy
do tej pory same dobre doświadczenia. W pełni 
zautomatyzowany proces zarządzania elementami 
montażowymi to ogromna korzyść dla łańcucha 
wartości naszej produkcji.”

Raoul Faaß, kierownik ds. zakupów w fi rmie STILL 

„Z jednej strony procesy są zoptymalizowane pod 
względem kosztów, z drugiej strony możemy zawsze 
mieć pewność, że wymagane części są dostępne na 
miejscu zawsze wtedy, gdy są potrzebne.”

Dirk Sadler, 
kierownik działu logistyki 
STILL 

Klient na pierwszym planie – historie sukcesu, które mówią same za siebie
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pracy poświęcony koordynacji elementów montażowych 
ulega znacznemu obniżeniu, ponieważ proces zamówień 
przebiega automatycznie, a krótkotrwałe wahania 
zapotrzebowania na linii są od razu niwelowane.”

Gerold Raubacher,
Kierownik ds. planowania logistycznego działu 

mechaniki w fi rmie WITTENSTEIN AG 

WITTENSTEIN AG & 
Würth Industrie Service: 
15 lat wspólnego pasma sukcesów 
dwóch liderów rynku
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Mówimy w Twoim języku

Co sprawia, że relacje między partnerami są 
udane? Przede wszystkim zrozumienie oraz 
gotowość do wzajemnej pomocy. Dlatego nasze 
stanowisko jest jasne: jesteśmy zawsze wtedy, 
kiedy nas potrzebujesz. I to nie zaraz, tylko 
natychmiast. Aby wszystko szło sprawnie i zgodnie 
z planem, posiadamy szeroką sieć oddziałów. Nasi 
przedstawiciele zaoferują swoją pomoc na miejscu. 
I zadbają o to, aby jakiekolwiek niejasności nawet 
nie zdążyły się pojawić. 

W taki sposób jest pokrywane 
zapotrzebowanie!
Nawet nasi pracownicy biurowi są zawsze w 
zasięgu. Dzięki placówkom rozmieszczonym 
na terenie całej Polski dbamy o zapewnienie 
bezpośredniego serwisu w danym rejonie. 
Jeżeli potrzebujesz czegoś od ręki, możesz 
dokonać zakupu w jednym z naszych punktów 
bezpośredniego odbioru towaru. Szybka realizacja 
nagłego zapotrzebowania? Z nami to nie problem. 
Kropka. 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Placówki grupy Würth w Polsce:

PU
NK

T K
ON

TA
KT

U

Bydgoszcz Białystok

Lublin
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