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Nowa hala Jotkela
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Nowa hala produkcyjna oddana
w krotoszyńskim Jotkelu
zwiększyła jego powierzchnie
produkcyjną o 30%. Dzięki
nowym szatniom i sanitariatom
na produkcji Jotkel po raz
pierwszy w blisko
trzydziestoletniej historii firmy
mogą pracować kobiety. Wraz z
halą oddano do użytku
nowoczesny budynek
socjalno-biurowy przylegający
do hali.
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Jotkel to jeden z największych pracodawców w powiecie krotoszyńskim, znany
głównie jako wiodący producent wyposażania warsztatów, zakładów
produkcyjnych, magazynów oraz pomieszczeń socjalnych. Jest także
wykonawcą tzw. usług kooperacyjnych w obróbce blach, rur i
kształtowników.
Dzięki pieniądzom z funduszy unijnych (uzupełnionych udziałem własnym) w
nowych i remontowanych halach staja praktycznie najnowocześniejsze
maszyny. M.in.: 2 nowoczesne wykrawarki rewolwerowe do blach ze
sterowaniem CNC, hydrauliczne nożyce gilotynowe do blach ze sterowaniem
CNC, prasy mechaniczne i hydrauliczne, automatyczna; sterowana
komputerowo układnica magazynowa o pojemności ponad 120 półek
umożliwiającą składowanie ponad 381 000 kg blachy. Do obróbki rur, profili i
kształtowników zostały zainstalowane piły tarczowe i taśmowe oraz
nowoczesne sterowane komputerowo centrum do gięcia i zwijania rur, profili i
prętów.
Nowoczesna przestronna spawalnia i szlifiernia wyposażona w
najnowocześniejsze urządzenia spawalnicze umożliwiające spawanie ręczne i
zrobotyzowane oraz stoły pozycjonująco-ustawcze pozwalają na wytwarzanie
skomplikowanych konstrukcji spawanych. Transport wewnętrzny realizowany
jest przez nowoczesne wózki widłowe oraz suwnicę o udźwigu 5000 kg i
rozpiętości 30 m. Nad całością procesów logistycznych czuwa zintegrowany z
pozostałymi obszarami (produkcja, sprzedaż, zakupy, finanse) komputerowy
system do wspomagania zarządzania klasy ERP. Zakup maszyn i urządzeń
Przedsiębiorstwo JotKEI współfinansowało m.in. ze środków Unii Europejskiej
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw".
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rgi / Zlecenia [387]
Dostawa, zainstalowanie i
uruchomienie sprzęt...
Dostawa materiałów ślusarskich.
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