
Kiváló értékáram menedzsment - 
a Knorr-Bremse “Az év gyára“ verseny nyertese 

Az átfutási idő ma öt munkanap, pedig három éve még 25 volt. Ez meglepő újdonság 
egy vasúti járműrendszerek nem sorozatszerű előállítására szakosodott gyár 
részéről. A Knorr-Bremsét ki is tüntették a siker mögött álló, úttörő jellegű 
koncepcióiért: a vállalat elnyerte „Az év gyára“ címet, „Kiváló értékáram“ 
kategóriában. „Az év gyára“ („Fabrik des Jahres“) elnevezésű verseny a német 
nyelvű országok és Kelet-Európa ipari vállalatainak legnagyobb múltra 
visszatekintő, és egyben legkeményebb megmérettetése. Évente egyszer hirdetik 
meg, a Produktion (Termelés) című folyóirat és az A.T. Kearney üzletviteli tanácsadó 
cég szervezésében. 

2010-ben nyitotta meg kapuit Budapesten a Knorr-Bremse vállalat legnagyobb európai 
üzeme, amely vasúti járműrendszerek előállítására specializálódott. A következő két év alatt 
világossá vált: az új termelési koncepció sikeres. Dr. Albrecht Köhler, a Knorr-Bremse 
Systeme für Schienenfahrzeuge (Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek) vállalat egyik 
ügyvezetője rendkívüli örömét fejezte ki „Az év gyára“ kitüntetéssel kapcsolatban: „A 
Budapesten kifejlesztett koncepciónak köszönhetően sikerült két dolgot együttesen 
megvalósítanunk: az egyik a kis mennyiségben gyártott, rendkívül változatos termékek 
előállítása, a másik pedig a nagyon rövid átfutási idő alatt, nagyfokú rugalmassággal végzett 
termelés. Ezáltal érezhetően magasabb színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani ügyfeleink 
részére, és erre nagyon büszkék vagyunk. Az „5 napos gyár“ jelentős sikeréhez 
nagymértékben hozzájárult a beszállítóinkkal való együttműködés teljesen újszerű formája, 
illetve a gyártási folyamatok értékáram-orientált struktúrája.“ 

A Knorr-Bremse a vasúti járművek világpiacának pozitív irányú fejlődése, valamint a 
termelési kapacitás maximális kihasználtsága miatt döntött úgy 2008-ban, hogy új, vasúti 
fékrendszerek gyártására alkalmas üzemet létesít a magyarországi Budapesten. A gyártási 
területek kiterjesztése mellett kezdettől fogva nyilvánvaló cél volt az új telephelyen belüli 
folyamatok értékáram mentén történő, alapvető átszervezése is. Ennek során a rugalmasság 
és a hatékonyság rövidebb átfutási idő általi növelését, a határidők lehető legpontosabb 
betartását, illetve a termékek minőségének további fokozását helyezték a középpontba. 

A konkrét megvalósítás folyamán a termelési munkaterületeket és az anyagellátás logisztikai 
folyamatait teljesen átalakították, a legmodernebb elvek alkalmazásával. 
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A Knorr-Bremse a megbízások tervezésének hatékonyságát is jelentősen meg tudta növelni 
egy speciálisan kifejlesztett informatikai megoldás segítségével. Ezenkívül nagy hangsúlyt 
fektettek a termelési erőforrások optimális kihasználására is, valamint arra, hogy mindig 
rendelkezésre álljon a lehető legtöbb alkatrész. Nem utolsó sorban pedig újfajta módszereket 
és eszközöket fejlesztettek ki a szállítókkal való kapcsolattartás optimalizálása érdekében. 
Az átszervezési projekt keretében alkották meg az 5 napos gyár fogalmát: a termelési 
volumen 80 százaléka esetében mindössze 5 nap alatt kell lebonyolítani az egész gyártási 
folyamatot – a gyártás megkezdésétől a felületkezelésen és az összeszerelésen át a 
kiszállításig. Az 5 napos gyár koncepciójának köszönhetően a Knorr-Bremse nagy 
hatásfokú, értékáram-orientált gyártási folyamatok alkalmazásával az átfutási idő jelentős 
csökkenését érte el – a világ minden pontján megtalálható ügyfelei megelégedésére. 

A Knorr-Bremse konszern messze a legelső a világon a vasúti és haszonjármű 
fékrendszerek gyártása terén. A technológia úttörőjeként a vállalat több mint 100 éve játszik 
meghatározó szerepet a modern fékrendszerek kifejlesztésében, gyártásában, 
forgalmazásában és javításában. Egyéb, a vasúti járműrendszerek körébe tartozó 
termékcsoportokat is gyártanak itt, mint például intelligens beszállórendszereket, vezérlő 
komponenseket, klímaberendezéseket, illetve ablaktörlő és peronajtó rendszereket. 
Ezenkívül a Knorr-Bremse a vasúti személyzet megfelelő kiképzését segítő 
vezetésszimulátorokat és e-learning-rendszereket is kínál. A haszonjármű rendszerek széles 
termékkínálatába tartoznak például a komplett fékrendszerek, a gépjárművezetés-támogató 
rendszerek, a forgássebesség-ingadozás csillapítók, valamint az erőátviteli rendszerek és 
sebességszabályzók különböző változatai, amelyek a hatékonyság növelését és az 
üzemanyag-megtakarítást szolgálják. 
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