
Assembly Technology Expert
Design, Optimize and Educate



"Bossard Assembly Tech-
nology Expert pomáhá 
našim zákazníkům zkrá-
tit dobu uvedení výrob-
ků na trh a snížit jejich 
náklady o 40 % a více."

Zatímco výrobní firmy stále vyhledávají chytřejší způsoby jak 
zkrátit dobu uvedení nových výrobků na trh, technici a konstruk-
téři jsou zásobováni inovacemi, optimalizacemi procesů a efek-
tivitou - zásadními faktory pro tvorbu konkurenční výhody ve 
výrobní sféře.

ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT
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Design

Se zaměřením na spoje 
pomáháme našim zákazníkům 
konstruovat lepší výrobky. Ve 
špičkových technických centrech 
řeší naši inženýři konstrukci 
spojů s ohledem na životní cyklus 
výrobků. Educate

Věříme, že naši zákazníci sami mohou 
být experty v oblasti spojování. Proto 
je v této oblasti vzděláváme. Přizpů-
sobené školení na technické principy, 
aplikace a technologie posouvají 
znalosti našich zákazníků na vysokou 
úroveň.

Optimize

Ladíme procesy spojování k doko-
nalosti. V tomto bodě používáme 
vyzkoušené metodologie, chytré 
senzory a průmyslové analýzy. 
Umožňujeme našim zákazníkům 
zeštíhlit každou část jejich 
montážních procesů. Toto vede k 
prokázané produktivitě.

ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT

Třístupňová metodologie od konceptu 
po výrobu

Používání třístupňové metodologie Assembly Technology Expert po-
máhá našim zákazníkům zkrátit jejich výrobní časy a podstatně snížit 
náklady. Bossard jim poskytuje konkurenční výhodu zkrácením doby 
uvedení výrobku na trh.
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"Po několika laboratorních te-
stech Bossard inženýr potvr-
dil, že problém je způsoben 

nevhodným šroubem. Po třech 
týdnech testování Bossard 

identifikoval přesně takový 
šroub, jaký potřebujeme. Nyní 

počet reklamací klesnul o 
99,9%. Toto je výsledek part-

nerství s Bossardem."
Markus Simitz

Vedoucí nákupu
Embru-Werke AG

Švýcarsko

ZKUŠENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Prokázaný Úspěch 

Expert 
Test Service
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„Bossard dal náš seznam spo-
jovacího materiálu zpět do 
pořádku. Porovnali fyzické díly 
s výkresy a upravili tolerance a 
rozměry tam, kde to bylo nut-
né. Toto nám šetří tisíce korun 
ročně.“ 
Pierre Kubalski 
Výkonný ředitel
IMO Pumps AB, Colfax Corporation
Švédsko

„Několik strategických 
zlepšení implemento-
vaných do výrobního 

procesu projektu TX/IO 
zvýšilo naši produktivitu 

o více než 50%.“ 
Willi Bühlmann

Vedoucí projektu, Výroba
Siemens Building Technologies Division

Švýcarsko

Expert 
Walk

Expert 
Assortment

Analysis
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NÁŠ MODEL SERVISU

Šest Expertních Služeb

Assembly Technology Expert představuje šest dílčích servisních mo-
dulů. Každý modul přispívá k zvyšování vaší produktivity krok za kro-
kem.

ASSEMBLY 
TECHNOLOGY 

EXPERT
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Expert Teardown 

Rozebereme váš výrobek a prověříme 
každý spoj. Navrhneme ten nejlepší 
spojovací materiál pro každý spoj s 
ohledem na kvalitu, jednoduchost 
montáže a snížení celkových nákladů.

Expert Assortment 
Analysis

Za účelem snížení vašich celkových 
nákladů na vlastnictví zredukujeme 
váš sortiment spojovacího materiálu. 
Používáme ověřené analytické procesy, 
audity aplikací a nejmodernější 
metodologie.

Expert Design 

Mít správný spojovací prvek, ve správný 
čas, na správném místě, je nezbytnou 
podmínkou úspěchu. Poskytneme vám 
technická řešení a přístup k datům, 
abyste mohli zvolit ten nejvhodnější 
spojovací prvek.

Expert Education 

Umožníme vám stát se experty v obla-
sti spojovacích technologií. V našich 
seminářích a e-learningu se naučíte o 
základech a tajích spojování.

Expert Test Services 

Akreditované laboratoře Bossard v 
Evropě, Americe a Asii disponují tím 
nejmodernějším měřícím a zkušebním 
zařízením. Zaručují, že vaše výroba bude 
spolehlivá a bude vyrábět výrobky v 
očekávané kvalitě.

EW EAA

EE ET

ETSED

Expert Walk

Podíváme se na vaši výrobu zblízka. 
Prověříme vaše výrobní místa a 
montážní linky. Naši techničtí experti 
prohlédnou spojovací prvky a nástroje, 
které používáte a navrhnou jak postu-
povat štíhleji a chytřeji.
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ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT

Schéma

Expert  Teardown

Expert  Walk

Expert  Design

Expert  Test Services
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Expert  Assortment Analysis

Expert  Education

EAA

EE
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O KROK NAPŘED

3 výhody Assembly Technology 
Expert

1. Zkrácení doby uvedení výrobku na trh

Optimalizace funkce spojovacího materiálu a montážních 
metod má přímý vliv na rychlost uvedení nového 
výrobku na trh. Buďte rychlejší než konkurence.

2. Zvýšená kvalita a bezpečnost

Udržování vysoké kvality a bezproblémové 
výroby je nezbytné pro zisk nových objed-
návek. Staňte se vítězem a zvolte nejvyšší 
kvalitu a expertní montážní znalosti.

3. Vyšší produktivita

Assembly Technology Expert firmy Bossard 
poskytuje nepřetržitou podporu řešení vašich 
spojů. Náš cíl je jednoduchý: neustálé zvyšo-
vání vaší produktivity. Není to i váš cíl?

PROVEN PRODUCTIVITY – NÁŠ ZÁVAZEK

Strategie vedoucí k úspěchu
 

Díky mnohaleté spolupráci s našimi zákazníky víme, co 
má prokázaný a stabilní přínos. Identifikovali jsme, co 
zvyšuje konkurenceschopnost našich zákazníků. Proto 
podporujeme naše zákazníky ve třech strategických 
klíčových oblastech.

Za prvé, při hledání optimálního produktového řešení, 
které spočívá ve volbě a použití nejvhodnějšího spojo-
vacího prvku pro konkrétní výrobek a funkci.

Za druhé, ve fázi vývoje poskytuje Assembly Techno-
logy Expert chytré řešení pro všechny možné výzvy v 
oblasti spojování.

A za třetí, při optimalizaci zásobování výroby dle naší 
metodiky Smart Factory Logistics s pomocí inteligent-
ních logistických systémů a řešení upravených na míru.  

“Proven Productivity” braná jako závazek našim záka-
zníkům obsahuje dva prvky: Za prvé, prokazatelně 
funguje. A za druhé, udržitelně a měřitelně zvyšuje 
produktivitu a konkurenceschopnost našich zákazníků.

Toto je naše filozofie, která nás každý den motivuje,  
abychom byli vždy o krok napřed.
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OBCHODNÍ MODEL

Assembly Technology Expert jako 
součást celkuPROVEN PRODUCTIVITY – NÁŠ ZÁVAZEK
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zníkům obsahuje dva prvky: Za prvé, prokazatelně 
funguje. A za druhé, udržitelně a měřitelně zvyšuje 
produktivitu a konkurenceschopnost našich zákazníků.

Toto je naše filozofie, která nás každý den motivuje,  
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Bossard CZ s.r.o.
Tuřanka 1519/115a
627 00 Brno

T +420 547 131 300
 
odbyt@bossard.com
www.bossard.cz/cs


