TISKOVÁ ZPRÁVA
KOYO VYUŽILO LETNÍ CELOZÁVODNÍ DOVOLENÉ K ÚPRAVÁM V ZÁVODĚ A PŘÍPRAVĚ PRO
DALŠÍ RŮST
21. 8. 2017 (Olomouc) – Prudký nárůst zakázek a řada nových zákazníků - to jsou hlavní důvody
rozsáhlých změn, které proběhly během letní celozávodní dovolené v závodě na výrobu ložisek Koyo
Bearings v Bystrovanech nedaleko Olomouce.
Hlavním úkolem během každoročního 14-denního zastavení výrobních linek v Koyo bylo vytvoření nového
prostoru ve výrobní hale. V ní se v posledních letech kvůli rychle rostoucímu objemu zakázek začíná
projevovat kritický nedostatek prostoru a pro nové stroje a výrobní linky se stále obtížněji hledá místo.
Během dovolené tedy technici narovnali některé linky a na uvolněné místo budou v brzké době instalovat
novou linku pro zákazníka ZF. Ta bude od příštího roku vyrábět ložiska do převodovek automobilů Porsche
911. Vedlejším efektem je přehlednější výroba a jednodušší tok výrobků. Přesouvání výrobních linek je vždy
velmi složité, protože stroje váží stovky kilogramů, přitom uličky jsou relativně úzké a je v nich složitá
manipulace s těžkou technikou. Také je nutné je znovu napojit na všechny vstupní a výstupní rozvody
provozních kapalin (emulzí, stlačeného vzduchu, konzervačních kapalin) a elektřiny.
“Přemístili jsme dohromady asi 30 strojů. Dále jsme přestěhovali celé oddělení údržby na nově vytvořené
místo v závodě. Jsme v procesu výstavby třech přístavků – všechny s cílem vytvořit nový výrobní prostor.
Již dnes 20 % závodu vyrábí nepřetržitě a čekáme další významný růst, bez nového prostoru se tedy už
neobejdeme. Do nových přístavků stěhujeme kanceláře a servisní činnosti a vytváříme tak dodatečnou
plochu ve výrobě pro nové stroje a zařízení,“ dodal k prázdninovým změnám ředitel závodu Petr Novák.
Ve značné části firem automobilového průmyslu během letních prázdnin probíhají celozávodní odstávky. Je
zastavena výroba, velká část zaměstnanců odjíždí na dovolenou. Pro technology a údržbáře ve všech
firmách to znamená příležitost pro změny ve výrobě, které by za běžného provozu kvůli vysokému vytížení
strojů nebyly možné.
Dlouho dopředu je na všechny práce vypracován podrobný harmonogram, který má zajistit, že po skončení
celozávodní dovolené bude možné najet na ostrou výrobu a všechno potřebné bude hotové. „Některé
změny plánujeme i rok dopředu. V období dovolené se u nás vystřídaly desítky dodavatelů nového
vybavení, externí montážní pracovníci, zedníci, podlaháři a mnozí další. Celá koordinace je vždy velmi
náročná a vyžaduje opravdu precizní přípravu,“ přibližuje proces modernizací a oprav manažer oddělení
technologie Koyo Bearings David Pitela.
Mimo změn ve výrobě v Koyo během prázdnin zlepšili také zázemí pro zaměstnance. Došlo k rozšíření
současné školící místnosti, která bude přesně simulovat výrobní halu, aby se zaškolovaní nováčci cítili jako
ve výrobě a všechny potřebné technologie si mohli osahat už na školení. Dále proběhla rekonstrukce
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sociálních zařízení, šaten a vznikl nový koutek pro zaměstnance v jídelně. Všechny práce podle vedení
podniku vyšly na 10 milionů korun a umožní nový růst a rozvoj.

Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. sídlí v Olomouci a je součástí japonské nadnárodní JTEKT
Corporation. Ta se řadí mezi přední světové dodavatele pro automobilový průmysl v oblasti řízení,
výroby ložisek, komponent do automobilů a výrobě strojů a zařízení. Výrobní závod Koyo zaměstnává
500 kmenových zaměstnanců. Během své existence obdržel řadu významných ocenění včetně
pětinásobného zisku titulu Zaměstnavatel Olomouckého kraje. Dvakrát se stal Dodavatelem pro Auto
roku v ČR, v roce 2015 obdržel ocenění Společnost přátelská rodině, v roce 2016 národní cenu
Odpovědné firmy České republiky.
Více informací na www.koyobearings.cz nebo http://www.jtekt.co.jp
Kontakt pro média:
Mgr. Jana Kopecká
Jana.Kopecka@jtekt.com
+420 585 126 520
+420 724 015 578
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