Knorr-Bremse Budapest
Az „5 napos gyárhoz” vezető út
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Előszó
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Knorr-Bremse a vasúti járművek számára készülő fékrendszerek több mint tíz évig tartó sikeres
magyarországi gyártása után 2008-ban úgy döntött, hogy a budapesti telephely számára teljesen új üzemet
hoz létre. A tervek során gyorsan kiderült, hogy nem elég pusztán új és modern épületet építeni. A
gyártóterület elengedhetetlenné váló bővítése mellett a felhasználói előnyök, profit bővítése érdekében a
célok közt szerepelt a telephelyen belüli folyamatok alapvető újraszervezése is. Az volt számunkra a
legfontosabb, hogy rövidebb átfutási idők által nagyobb rugalmasságot, a határidők még pontosabb
betartását, valamint termékeinket tekintve még jobb minőséget és hosszabb élettartamot biztosítsunk.
A célok új szemléletmódot követeltek, amihez gyakorlatilag minden szinten optimalizálásra volt szükség. A
gyártás és a fizikai anyagellátás munkaterületeinek legújabb ismeretek szerinti kialakítása mellett a
határidők szigorú betartásának elengedhetetlen feltételeként fontos szerephez jutnak a megrendelések
tervezési folyamatai is. Emellett az alkatrészek rendelkezésre állása, valamint a termelő erőforrások
optimális kihasználása is sikeresen szem előtt tartható, miközben a gyárunk és a beszállítók közti
összeköttetés innovatív módon jön létre. Az új építkezési projekt folyamán az „öt napos gyár” fogalma
körvonalazódott, ami azt jelenti, hogy a legtöbb nálunk gyártott termékkel szemben követelményként öt
napos átfutási időt támasztunk. A projekt keretében számos bevezetett folyamatot kifejezetten az új
telephely számára fejlesztettünk ki.
Az új gyárban immár két éve sikeresen zajló gyártás alapján büszkén mondhatjuk, hogy új koncepcióinkkal
irányt mutatunk a Knorr-Bremse teljes vállalati filozófiáját tekintve. Folyamatos célunk, hogy a felhasználók
számára mérhető többletelőnyt generáljunk.
Kísérjenek el minket a céljainkhoz vezető úton. Kellemes olvasást kíván
.

Oláh Antal
Ügyvezető
Knorr-Bremse Vasúti Jármű
Rendszerek Hungária Kft.
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Előzmények
A magyarországi Knorr-Bremse
gyors fejlődése.
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Több mint

15 éves múltra visszatekintő
magyarországi gyártás

A Knorr-Bremse és Magyarország közt létrejött üzleti kapcsolatok az előző
évszázad 20-as éveire nyúlnak vissza. A Knorr-Bremse magyarországi történetének
fiatalabb szakasza azonban 1995-ben indult útjára: a Knorr-Bremse vállalat ekkor
vásárolta meg az egykori ATRA autó- és traktoralkatrészeket gyártó üzem budapesti
telephelyének jelentős részét, ahol a magyarországi busz- és tehergépjármű-ipar
számára a ZF Friedrichshafen licence alatt fogaskerekű hajtóművek és a hozzájuk
tartozó alkatrészek gyártása folyt.
A telephely felújítása után a Knorr-Bremse 1996 nyarán a berlini gyárból Budapestre
költöztette az első gépeket és a gyártást. A vállalathoz rendszeren érkeztek új
megbízások. A telephely folyamatosan és gyorsan fejlődött. 1997 végére a
munkaerő-állomány 200 dolgozóra, a forgalom pedig 18 millió euróra emelkedett.
Hat évvel később a telephely a forgalmat tekintve átlépte az 50 millió eurós határt.
A fejlődés következtében a gyárterület gyors bővítése vált szükségessé. 2006-ban a
gyár a termelő- és igazgatási területen 550 dolgozót számláló állománnyal kereken
72 millió eurós forgalmat bonyolított. Egy évvel később már több mint 100 millió euró
volt a generált forgalom. A gyár ekkor elérte a határait, további bővítésre már nem
volt lehetőség.
A vasúti járművek piacának világszerte észlelhető pozitív fejlődése a vállalatot egy
olyan új gyár létrehozására ösztönözte, amely 2010 nyarán nyitotta meg kapuit.
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Az új telephely
Új gyár létesítése a vasúti jármű rendszerek ágazatában a KnorrBremse legnagyobb európai termelőegysége számára
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Gyártóterület:

26.000 m2
A kiválóan képzett munkaerő megtartása érdekében az új gyár egy egykori
javítóműhely területén épült fel, a régi gyártól mindössze 700 méter távolságra. A
Knorr-Bremse vasúti jármű rendszereket gyártó vállalati részlegének legmodernebb
európai gyárában mindenekelőtt forgóvázas felszerelések, valamint a
fékvezérléshez és a levegőellátáshoz szükséges alkatrészek gyártása zajlik. A
konszern ezen kívül a budapesti gyárban összpontosította tehervagon-központját is.
A Knorr-Bremse ezáltal számos Kelet-és Délkelet-Európában gyártott tehervonatot
lát el a megfelelő fékrendszerekkel.
A forgóvázas felszerelések számára a telephelyen kompakt féknyereg-egységek,
féktuskós rendszerek, fékhengerek, rudazatállító szerkezetek, valamint a legújabb
termékek közé tartozó kompakt tehervonatfékek gyártása zajlik. A fékvezérlő

komponensek esetében leginkább csővel felszerelt féktáblák alvázáról, valamint
levegővezetékekről és a pneumatikus rendszerelemekhez tartozó légcsapokról
és – szelepekről van szó a gyártást tekintve.
A levegőellátás esetében a telephelyen kompresszorok és légszárító
berendezések alkatrészeinek gyártása zajlik.
Különösen fontos a kutatás és fejlesztés területe is. A fejlesztési kompetencia és
kapacitás lényegesen megnőtt annak köszönhetően, hogy a Knorr-Bremse új
gyárba költözött. A fékvezérlés (szoftverek, elektronika; csúszásgátló, diagnosztikai,
valamint a vonatvezetőt támogató asszisztens rendszerek), a forgóvázas felszerelés
(féknyereg-egységek, fékerő-létrehozás, műszaki számítások, beszerelési
ellenőrzés és tesztcsoport) és a levegőellátás (légszárító berendezések)
ágazataiban több mint 140 fejlesztő és tesztelő mérnököt foglalkoztat a vállalat.
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Az öt napos gyár
Egy új csarnok önmagában nem elég: a lényeg a tartalomban rejlik!

Beszállító

Ügyfél

Anyagleválasztó
gyártás

Felület-kezelés

Szerelés

kiszállítás
alkatrészek rendelkezésre
állása
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2 nap

1,5 nap

1,5 nap

kiszállítás

Az autóipar az utóbbi években az átfutási idők szisztematikus lerövidítését helyezte
előtérbe. Ez az eljárás a vasúti járműiparban a projekt sajátosságai és a viszonylag
alacsonyabb darabszám miatt vagy akár az egyes elemek alacsonyabb száma
következtében még mindig újdonságnak számít.

A vasúti járművekhez készülő termékek gyártói számára a rövidebb átfutási idők
két okból jelentenek különös
kihívást:
• A termékek alkotóelemei változatosak és projektről projektre
változnak.
• Ezen kívül az egyes változatok rendszerint már
az értéklánc elején létrejönnek.

A Knorr-Bremse új budapesti gyárának kihívásai tehát adottak. A gyártási és
tervezési folyamatoknak olyan rugalmasnak kell lenniük, hogy megfeleljenek az
aktuális és jövőbeli piaci követelményeknek.
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A cél
Öt napos átfutási idő: egy ambiciózus érték.
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Az új gyár célja, hogy a gyártott termékek 80 %-a öt nap alatt elkészüljön. A cél
megvalósításához rendkívüli lépésekre volt szükség: míg korábban a tuskós fékek
gyártása 15-25 munkanapot vett igénybe, addig az új gyárban a teljes folyamatot öt
napon belül kell megvalósítani – vagyis a korábban megszokott idő legfeljebb
negyede alatt. Az öt napos gyár új koncepciójának köszönhetően a Knorr-Bremse
jelentős mértékben csökkentette a gyártási időket.
Mindazonáltal az öt napos gyár üzemeltetése csak akkor lehetséges, ha az anyagok
rendelkezésre állását tekintve megközelítőleg 100 %-os eredményt sikerül elérni. A
beszállítókkal folytatott sikeres együttműködés így központi szerepet játszik az öt
napos gyár életében. A Knorr-Bremse szinte az összes beszállítót húzó elvű
szállítási modellel vonja be a gyár működésébe. A beszállítók rendszeresen
tervezetet kapnak, hogy optimális és aktív módon tervezhessék meg a termelési
kapacitásaikat a következő hónapokra vonatkozóan. Ezek alapján kerül sor a
tényleges, rövid határidős szállítási lehívásokra.
A szerelési megbízás jóváhagyása után a korábban meghatározott átfutási időkből
kiindulva megszabhatók az adott igények az előzetes gyártási szinteken. A
termelési cellákra osztott gyártás ezt követően a lehetőségekhez képest korai
kezdési és késői befejezési időpontot tűz ki, amely után az alkatrészeknek el kell
jutniuk az STC (Shared Technology Center) felületmegmunkáló központba.
Az STC a budapesti Knorr-Bremse gyár egyik legfontosabb újítása. A legújabb
gyártóegység a megmunkált öntvények számára automatikus gyártósorokon végzi
el a korrózióvédelmet a foszfátozástól kezdve a legvégső fényezésig. Az STC általi
megmunkálás előtt a gyártott alkatrészek egy tárolóba kerülnek. Az STC a
következő egy napon belül végrehajtja az alkatrészek megmunkálását. Ez egy
újabb, meghatározott átfutási idővel rendelkező FiFo-folyamatnak felel meg. Ezáltal
biztosítható, hogy az anyag csak röviddel az összeszerelés kezdete előtt kerüljön a
szerelési gyártósorokra, így azt nem kell be- majd újra kitárolni.
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Alapelvek és profit
Mérhető siker nyolc alapelv következetes alkalmazásával.
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Régi gyár

2010

2011

Készletforgalmi arány

9,9

13,8

14,1

Produktivitási index

100

112

128

Átfutási idő

25

13

8,5

Az 5 napos gyár, a gyár részfolyamatai, valamint a részfolyamatok közötti
átmenetek nyolc alapelvre épülnek:
1. Az átlátható információs folyamatok valamennyi érintett
területen javítják a kommunikációt
2. A visszajelzések gyors és hatékony feldolgozása érdekében a
fejlesztési folyamatok a gyár mindennapjaiba integrálódnak
3. A beszállítói és beszerzési folyamatoknak az anyagok rendelkezésre állását tekintve
közel 100 %-os eredményt kell elérniük
4. Az összes szükséges technológia integrációja a komplett
feldolgozás érdekében és rövid átfutási idők a termelési cellák
szintjén
5. A Shared Technology Center (STC) üzemi folyamatokba történő integrálása
6. Darabgyártás szabványosított munkafolyamatok alapján
7. A Heijunka-tervezés megállapítja a termékek gyártásának
optimális mennyiségét és sorrendjét
8. Az értékáramhoz következetesen igazodó gyárfelépítés
gyors és átlátható anyagáramlást garantál
Noha az 5 napos gyár által megfogalmazott célt még nem sikerült minden termék esetében elérni, a
központi mutatók fejlődése a koncepcióban rejlő nagy lehetőségeket mutatják.
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Benchmark
Öt napos átfutási idő a projektüzletekben: egyedülálló megoldás.

14

A projektüzleteknek és a vasúti járművek piacára jellemző viszonylag alacsonyabb
darabszámoknak köszönhető, hogy csak kevés ágazati termék készül
sorozatgyártásban. Ez egyrészt aránylag hosszú gyártási időkhöz vezetett,
másrészt a rövid határidős módosítási igények csak magas ráfordítással voltak
teljesíthetők. A Knorr-Bremse új budapesti gyára esetében sikerült kiküszöbölni ezt
az évtizedeken át jellemző összefüggést.
Unikumnak számít egy olyan gyár, amely a vasúti járműgyártás piacán
tevékenykedik és termékeinek jelentős részét öt napon belül legyártja. Az
egyedülálló ágazati kínálat közé tartozik még az is, hogy az új gyár intelligens húzó
elvű modellel vonja be a beszállítókat a működésbe és a zökkenőmentes gyártást
teljes mértékben innovatív termelési cellákban összpontosítja.
A Knorr-Bremse egyúttal visszahozta a nyersanyag-megmunkálástól kezdve a
legvégső ellenőrzésig az összes gyártási lépést, így a teljes termelés a vállalat saját
létesítményeiben zajlik.
A nyolc alapelv következetes alkalmazása mellett az anyagok rendelkezésre
állásának, az integrált hozzáadott értéknek és a húzó elvű modelleknek a
kombinálásával a Knorr-Bremse vasútijármű-rendszereket gyártó vállalati ágazata
két, korábban egyesíthetetlennek tűnő dolgot kapcsolt össze: egyrészt a magas
variálhatóságot és az alacsony darabszámokat, másrészt a rövid határidőket és a
nagy mértékű rugalmasságot.
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Knorr-Bremse Vasúti Jármű
Rendszerek Hungária Kft.
Helsinki út 105.
1238 Budapest
Tel: +36 1 2894 -100
Fax: +36 1 2894 -192
MAGYARORSZÁG
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