Inwestycje
Krotoszyńskie przedsiębiorstwo JotKEl wdraża strategię zrównoważonego rozwoju.
Z unijnej kasy pozyskało blisko cztery miliony złotych, a obecnie podjęło starania o kolejne środki na wsparcie nowych przedsięwzięć. Właściciel zakładu Jan Krzywonos inwestuje
również w swoich pracowników.

JotKEl inwestuje w maszyny i… ludzi
pracodawca pokrywa 100 procent czesnego, w innych przypadkach – 50 procent. Taka działalność
krotoszyńskiej firmy jest szczególnie uzasadniona ze względu na problemy z zaspokojeniem
zapotrzebowania rynku na wykwalifikowanych
pracowników.
Przedsiębiorstwo działa w oparciu o System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000
i System Zarządzania Środowiskiem oraz wykorzystuje japońską koncepcję zarządzania TQM
(Kompleksowego Zarządzania Jakością). Od marca działa także Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
oraz Środowiskiem.
Dzięki inwestycjom w nowoczesny park maszynowy JotKEl zyskał na jakości produkowanych
elementów i wydajności. Przedsiębiorstwo
obecne jest nie tylko w kraju nad Wisłą, ale również w Europie i Azji. Świadczy o tym znaczny
eksport produktów krotoszyńskiej firmy na rynki:
Niemiec, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii,
Czech, Austrii, Słowacji, Węgier, Włoch, Francji,
Rumunii, a także Uzbekistanu i Rosji.
opr. Marcin Dziosa
Inwestycje w nowoczesny park maszynowy nie muszą oznaczać redukcji zatrudnienia.
fot. JotKEl.

JotKEl specjalizuje się w produkcji mebli warsztatowych, magazynowych oraz socjalnych.
Od lat dba o konkurencyjność na rynku, więc
zainwestowało m. in. w centrum gnące do blach,
prasy wykrawające, hydrauliczną prasę rewolwerową oraz w system logistyki wewnętrznej.
Stoły warsztatowe, wózki, szafki narzędziowe,
meble socjalne, a także bardzo liczne wyroby
kooperacyjne JotKEl produkuje z blachy aluminiowej o grubości do 3,5 mm, która w zakładzie poddawana jest przeróżnym wycięciom,
wygięciom, montowaniu i lakierowaniu. Dzięki
zakupowi z funduszy UE wieloosiowego centrum
numerycznego FINN POWER BCe4 udało się
zautomatyzować proces załadunku, wykrawania, gięcia elementów, przezbrajanie narzędzi
i pozycjonowaniem giętego detalu. W urządzeniu
zastosowano napędy Servo, co ma niebagatelne
znaczenie dla ochrony środowiska. Pozwoliło ono
ograniczyć zużycie olejów, radykalnie zmniejszyć
zużycie energii elektrycznej oraz ograniczyć hałas.
Meblom warsztatowym, od stołów przez szafy po
szuflady, stawia się wysokie wymagania. Muszą
być olejoodporne i szczególnie odporne na nacisk.
Stoły warsztatowe z blachy ocynkowanej wytwarzane w JotKEl mają niespotykaną u innych
producentów nośność 1 tony i odporność na obciążenie w szufladach do 70 kg. Specjalne podkłady
w szufladach pozwalają montować przegródki,
a system etykiet umożliwia dokładne oznakowanie
i usystematyzowanie ich zawartości. Konstrukcja stołów umożliwia regulację wysokości oraz
montaż dodatkowego wyposażenia (szafek, półek,
modułów oświetleniowych czy przyborników).
Automatyzacja i unowocześnienie produkcji w
firmie nie wiązały się jednak – jak to zwykle
bywa – z redukcją zatrudnienia. Przeciwnie,
rozwój firmy wywołany inwestycjami pozwolił
na zatrudnienie nowych pracowników i dzisiaj
JotKEl zatrudnia ich blisko dwustu.
– Zależy nam na rozwoju pracowników, dlatego
zachęcamy ich do kształcenia – mówi właściciel
firmy JotKEl.
Zachęty mają całkiem realny wymiar. Jeśli studia
pracownika są związane z wykonywaną pracą,
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