Trendy

95% produkce
směřuje do automobilového
průmyslu
že se chcete na tuto oblast ještě více
soustředit? Jak široký je váš výrobní sortiment a kolik procent z něj míří právě
do sektoru automotive?

Vícevřetenový CNC stroj Tornos Multideco společnosti KLEIN automotive s.r.o.

Kov má v oblasti karosérie
stále co nabídnout

„Podařilo se nám naplnit jeden z našich nejdůležitějších cílů, a to stát se strategickým
dodavatelem pro ŠKODU AUTO,“ vyzdvihuje pro Svět průmyslu ředitel společnosti
Ing. Radek Hansmann a pokračuje: „Je to
jediný OEM zákazník z našeho portfolia,
velmi náročný, který nás ale stále posouvá
vpřed.“
Od roku 2015 působíte pod novým názvem KLEIN automotive. Znamená to,

Získali jste právo používat označení
Dodavatel pro auto roku 2016, kterým se

jsou naplněny a ﬁrma se připravuje na nové modely vozů
a s nimi spojené investice. Hlavní brzdu v rozvoji vidí
v „totálním“ nedostatku lidských zdrojů.
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Kdo patří mezi vaše rozhodující zákazníky a jak výrazně ovlivňují další růst
ﬁrmy?
Kromě ŠKODY AUTO, která společně
s ostatními značkami koncernu VW tvoří
více než 60 procent našeho obratu, patří
mezi nejvýznamnější zákazníky společnost
EDSCHA, ThyssenKrupp Bilstein, Varroc
a mnoho dalších.
Další růst ovlivňuje zejména úspěšnost
získávání nových projektů. V několika
předchozích letech jsme byli velmi úspěšní
a podařilo se nám řadu projektů získat
a realizovat. Z toho dnes těžíme. Máme
naplněné výrobní kapacity a plníme ﬁnanční plány. To je základ pro období, které
nás čeká. Některé starší modely ŠKODA,
na které dnes dodáváme, budou ukončovat
svůj životní cyklus a přijde období poptávek dílů na modely nové – chvíle nových
obchodních příležitostí a také investic.
Naším cílem je udržení současného objemu
výroby a další přesun k dodávkám vyšších
montážních celků.

Současné výrobní kapacity společnosti KLEIN automotive s.r.o.

KLEIN automotive s.r.o. už přes třicet
let dodává obráběné a tvářené kovové díly
pro automobilový průmysl. Firma sídlí
blízko hranic s Polskem v městečku Štíty
a ve výrobě navazuje na činnost podniku,
který byl v dané lokalitě založen již v roce
1958. Dnes je KLEIN automotive ve svém
oboru významným hráčem a v sortimentu
má přes tisíc výrobků plus dalších tři sta
pro oblast náhradních dílů. Pětadvacet procent současné produkce směřuje na vývoz.

Naše společnost se na segment automotive soustředí již více než 40 let a je svými
procesy a zaměřením na automotive nastavená. Každé odvětví průmyslu má svá
speciﬁka, a pokud nechcete hrát „druhé
housle“, musíte se jim co nejvíce přizpůsobit. Tříštit zaměření není podle mě dobrá
cesta k úspěchu.
Pan Klein má více podnikatelských aktivit
spojených názvem KLEIN a tato jeho majoritní dostala logické přízvisko automotive,
což ji plně vystihuje. V současnosti dodává
KLEIN automotive s.r.o. do automobilového
průmyslu více než 95 procent své produkce.
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loni stal vůz Škoda Superb. Ve kterých
automobilech kromě Škodovky se ještě
s vašimi produkty můžeme setkat?
Kompletní „mapu“ značek a modelů nemáme. Mnohdy je pro dodavatele našeho
typu nemožné zjistit, do kterých modelů
komponenty vstupují, typicky u komponent
chladicích a klimatizačních soustav nebo
tlumičů podvozku. Jsou to však desítky
modelů všech významných evropských
automobilek. Zcela jistě najdete naše díly
ve všech současných modelech ŠKODA,
mnoha modelech VW, AUDI, SEAT i prémiových jako Porsche. Jsou v automobilech
koncernu PSA, Fordech i BMW.
V roce 2014 jste vybudovali novou halu
expedice a zprovoznili nový lis, o rok
později jste investovali do projektů pro
zlepšení výroby a v roce 2016 jste se
chtěli více soustředit na oblast obrábění.
Jak se vám v tomto ohledu dařilo?
Obecně mohu říci, že se nám dařilo. Jsou
oblasti, které zůstaly za očekáváním. Například nastavení interních procesů ve výrobě
a technologická optimalizace výroby mají
ještě spoustu slabých míst a nedodělků.
Na druhou stranu je třeba připomenout, že
rok 2015 a 2016 jsme velkou část lidských
kapacit věnovali přípravě, následně implementaci a startu nového informačního systému. V červenci jsme přešli na SAP a myslím, že kolegové, čtenáři tohoto článku, kteří
mají podobnou zkušenost za sebou, potvrdí,
že se jedná o jeden z nejnáročnějších kroků,
které může výrobní společnost zrealizovat.
Oblast obrábění zůstává i nadále naší
prioritou. Připravujeme studii výstavby
nové výrobní haly, která by měla otevřít
další možnosti rozvoje této technologie.
Být strategickým dodavatelem společnosti ŠKODA AUTO znamená dodávky
pro téměř všechny modelové řady této
automobilky. Zvládáte to při současných
výrobních kapacitách, nebo se chystáte
investovat do rozšiřování výroby?
Současné výrobní kapacity jsou naplněny a připravujeme se na nové modely
a s nimi spojené investice. Vše bude závislé
na míře obchodní úspěšnosti při výběrových
řízeních na dodávky komponent pro nové
modely. Aktuálně je největší brzdou další
expanze totální nedostatek lidských zdrojů,
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od specializovaných technických kádrů až
po operátorské pozice. Tomu se bude muset
logicky přizpůsobit i naše strategie. Neočekáváme v příštích dvou třech letech nějakou pozitivní změnu v oblasti personálu,
a to i přes skutečnost, že se již několik let
aktivně snažíme o systematickou výchovu
odborných profesí, která přináší první výsledky. Tento fakt je třeba zohlednit i při
plánování dalších investic.
Jaké investice společnost plánuje v roce
2017 uskutečnit?
Ještě nemáme schválený ﬁnanční plán
pro letošní rok, nemohu tedy konkrétní
investice potvrdit. Rozhodně ale nebudou
tak významné jako například v letech 2012
až 2014. Nepřipravujeme pro tento rok výstavbu nových výrobních ani skladovacích
ploch. V roce 2017 se zaměříme především
na modernizaci a zproduktivnění vybraných
technologií.
Segment automotive vyžaduje od výrobců neustálé inovace. Jaké jsou nejnovější technologické trendy a jak poznamenají váš současný systém výroby?
Celé automotive je postaveno na produktivitě a kvalitě. Ze zkušenosti a mnoha analýz
vyplývá, že kritickou součástí výrobních
procesů, z pohledu kvality a chyb, je člověk.
Zejména u rutinně se opakujících činností
prováděných člověkem s jistotou dojde k nějakému pochybení. To je vždy jen otázkou
času. Je tedy snahou nových technologických trendů člověka ve výrobním procesu
nahradit, pokud je to technicky možné. Tato
snaha také koresponduje s produktivitou
a nedostatkem lidských zdrojů na trhu
práce. V našem případě to tedy znamená
hledat taková technologická řešení, která
umožní nasazení vyšší míry automatizace
a robotizace výrobních procesů.
Výzkumy potvrdily, že více než jízdní
vlastnosti auta zajímá dnešního zákazníka palubní elektronika. Pro výrobce
to znamená změnu interiérů a doplnění
těch zařízení, která ještě více zvýší uživatelský komfort automobilu. Jste připraveni zareagovat i na tyto výzvy?
Jsme dodavateli komponent pro karosérie a podvozkové skupiny. Tento trend
se nás nějak významně nedotýká. Je ale

„Oblast obrábění zůstává
i nadále naší prioritou.
Připravujeme studii
výstavby nové výrobní haly,
která by měla otevřít další
možnosti rozvoje
této technologie.“
obecnou pravdou, že současné automobily nabízejí srovnatelné výkony a jízdní
vlastnosti. Zákazník se tak rozhoduje spíše
na základě předchozí pozitivní zkušenosti
se značkou či modelem nebo na základě
vámi zmiňované výbavy vozu, jeho designu
a bezpečnosti.
Zároveň je znatelný tlak na zvyšování
efektivity automobilů snižováním jejich
hmotnosti. Řešením je využití lehkých materiálů a plastů, které odpovídají trendu
ochrany životního prostředí. Počítá s tím
v rozvojovém horizontu vaše ﬁrma?
Neplánujeme přechod na výrobu z plastových nebo kompozitních materiálů. Myslím, že kov má v oblasti karosérie stále
co nabídnout a s jeho využitím se počítá
i do budoucna. Samozřejmě i zde jsou vidět
stále nové trendy a technologie – využívání
vysokopevnostních ocelí, dílů složených
z více ocelových materiálů s rozdílnou
tloušťkou i pevností. Výhodou ocelových
materiálů je dlouholetá zkušenost s jejich
využíváním a velmi přesně deﬁnované modely jejich deformací, které se využívají při
deﬁnici pasivní bezpečnosti vozu.
V loňském roce jste chtěli vyrobit produkty za 1,2 miliardy korun. Lišil se skutečný hospodářský výsledek od plánů?
Ještě sice není kompletní účetní uzávěrka
roku 2016 hotová, ale výsledek tržeb mohu
potvrdit podle plánu. Koho ze čtenářů bude
výsledek zajímat, toho mohu odkázat na výroční zprávu, která bude v souladu s platnou legislativou zveřejněna na stránkách
obchodního rejstříku.
[V. B.]
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