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ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СИСТЕМА НА TROX

НАЙ-ВИСОКОТО КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВО С НАЙ-СЪВРЕМЕННАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ИЗДЕЛИЯТА В РЕЗУЛТАТ ОТ ВИСОКОТО КАЧЕСТВО НА
ПРОИЗВОДСТВОТО

ВИСОКОТО НИВО НА КАЧЕСТВО, КОЕТО ПРИЛАГАМЕ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО,
СЪЩО ПРИЛАГАМЕ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО. СЪВРЕМЕННО ПРОИЗВОДСТВЕНО
ОБОРУДВАНЕ И ДОБРЕ ОБУЧЕНИ И КОМПЕТЕНТНИ СЛУЖИТЕЛИ ГАРАНТИРАТ
ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА И КРАТКИ СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА - ПО
ЦЕЛИЯ СВЯТ И НЕЗАВИСИМО ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА
ОБЕКТА.

Фирмите, които искат да изпълнят изискванията на клиентите по отношение на критериите за успех, като
например разходите, качеството и надеждността на доставката, трябва да приложат ефикасна
производствена система. Такава система включва елементи на философията KAIZEN, които се изискват като
основа за всички по-нататъшни дейности по оптимизация, както и на редица инструменти за подобряване,
които могат да бъдат използвани в зависимост от съответната ситуация. Производствената система на TROX
е предназначена да помогне на всички производствени предприятия на TROX GROUP да съгласуват
структурите си и организацията им по такъв начин, че да се достигне непрекъснато подобряване на
фирмената култура. 

 

 

 

 

Производството на TROX е отлично благодарение на съвременното високотехнологично оборудване
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Производството на TROX е отлично благодарение на съвременното високотехнологично оборудване
Машините ни отговарят на най-високите изисквания за качество, както нашите собствени, така и тези на
клиентите ни.

Това ни позволява да разработваме решения, които са от изключително качество и в същото време са
енергийно ефективни. За да постигнем амбициозните си цели за качество, ние тясно си сътрудничим с
доставчиците за съвместно разработване и конфигуриране на специално оборудване, което отговаря на
изискванията за изделията ни и на изискванията на клиентите ни.

Интересите на служителите ни по отношение на квалификация, безопасност на труда, ергономичност и
лесно техническо обслужване, се запомнят от ранния етап на планиране.
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