
Assembly Technology Expert
Projekt, Optymalizacja, Edukacja



“ Bossard Assembly  
Technology Expert  
pomaga przyspieszyć 
wdrożenie produktu 
oraz zredukować ko-
szty nawet o 40% lub 
więcej.”

Firmy produkcyjne stale poszukują coraz to inteligentniejszych 
rozwiązań, które przyspieszą czas wprowadzania na rynek 
nowych produktów. Wymaga to od inżynierów i projektantów 
nieustannej dbałości o innowacyjność, optymalizację procesów 
oraz efektywność produkcji – czynniki kluczowe dla uzyskania 
przewagi rynkowej.

ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT
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Projekt

Koncentrując się na elementach 
złącznych, pomagamy naszym 
Klientom tworzyć perfekcyjne 
produkty. W nowatorskich 
centrach analitycznych Bossard 
wykwalifikowani inżynierowie 
nadzorują procesy projektowania 
połączeń śrubowych, mając przy 
tym na uwadze całkowite koszty 
cyklu życia produktu.

Edukacja

Wierzymy, że nasi Klienci sami mogą 
stać się ekspertami, dlatego chętnie 
dzielimy się wiedzą na temat elemen-
tów złącznych i technologii łączenia. 
Oferujemy dostosowane do specyfiki 
firmy szkolenia wewnętrzne dla 
projektantów, inżynierów, techników 
montażu.

Optymalizacja

Udoskonalamy procesy produk-
cyjne naszych Klientów. Korzysta-
jąc ze sprawdzonych rozwiązań, 
inteligentnych czujników oraz ana-
lityki przemysłowej, pomagamy 
zoptymalizować każdy centymetr 
linii montażowej. Prowadzi to do 
realnej poprawy produktywności.

ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT

Trzystopniowa metodologia: od konceptu do 
gotowego produktu

Trzystopniowa metodologia Assembly Technology Expert pomaga 
znacząco zredukować koszty oraz skrócić czas produkcji. Przyspiesza-
jąc wprowadzanie produktów na rynek, przyczyniamy się do zwięk-
szania konkurencyjności naszych Klientów.



4

„Po kilku testach laboratoryj-
nych inżynierowie Bossard 

potwierdzili, że śruby faktycz-
nie były problemem. Po trzech 
tygodniach prób Bossard opra-
cował i dostarczył nam ‘naszą’ 

śrubę. Dzięki temu liczba re-
klamacji spadła praktycznie  

o 99,9%.“ 
Markus Simitz

Kierownik Działu Zakupów
Embru-Werke AG

Szwajcaria

DOŚWIADCZENIA KLIENTÓW

Sukces potwierdzony 

Expert 
Test Service
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„Bossard uporządkował nasze 
listy asortymentowe. Porównał 
części z rysunkami inżynier-
skimi i tam gdzie to było ko-
nieczne dostosował tolerancje 
i wymiary. Dzięki temu oszczę-
dzamy tysiące koron rocznie.“ 
Pierre Kubalski 
Dyrektor Generalny 
IMO Pumps AB, Colfax Corporation
Szwecja

„Szereg strategicznych 
działań wdrożonych w 

całym łańcuchu wartości 
projektu TX/IO zwięk-

szyło naszą produktyw-
ność o ponad 50%.“ 

Willi Bühlmann
Menedżer Projektu, Produkcja

Siemens Building Technologies Division
Szwajcaria

Expert 
Walk

Expert 
Assortment

Analysis
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NASZ PAKIET USŁUG

Sześć modułów eksperckich

Assembly Technology Expert to zróżnicowany pakiet sześciu modułów 
usług. Każdy z nich krok po kroku przyczynia się do poprawy produk-
tywności twojego przedsiębiorstwa.

ASSEMBLY 
TECHNOLOGY 

EXPERT
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Expert Teardown 
Optymalizacja produktu

Zdemontujemy twój produkt do 
ostatniej śrubki. Koncentrując się na 
elementach złącznych, ich konstrukcji, 
funkcjonalności i sposobie montażu, 
zidentyfikujemy najlepsze opcje połą-
czeń oraz związane z tym potencjalne 
oszczędności.

Expert Assortment 
Analysis
Optymalizacja listy asortymentowej

Aby pomóc ci obniżyć Całkowity Koszt 
Posiadania (TCO), uprościmy twój 
asortyment elementów złącznych, 
wskazując możliwości jego racjonaliza-
cji. Zapewniamy sprawdzone procesy 
analityczne, dzięki nowoczesnym 
narzędziom i technikom, którymi 
dyponujemy.

Expert Design 
Wsparcie projektowe

Posiadanie właściwego elementu 
złącznego we właściwym czasie  
i miejscu jest kluczowe dla twojego 
sukcesu. Zapewnimy ci dostęp do 
kompleksowych danych i rozwiązań 
technicznych, dzięki którym wybierzesz 
optymalne rozwiązanie.

Expert Education 
Szkolenia techniczne

Zostań ekspertem od technologii 
montażu. Dzięki naszym publicznym 
i dedykowanym seminariom oraz 
kursom e-learningowym poznasz 
wszelkie tajniki połączeń śrubowych, 
szybko osiagając mistrzostwo w tej 
dziedzinie.

Expert Test Services 
Laboratoryjne testy jakości

W akredytowanych laboratoriach 
Bossard w Europie, Azji i Ameryce 
oddajemy do twojej dyspozycji naj-
nowocześniejszy sprzęt pomiarowy  
i testujący. Testy elementów złącznych 
zagwarantują ci niezawodne spełnienie 
wymagań jakościowych oraz bezbłęd-
ność procedur produkcyjnych.

EW EAA

EE ET

ETSED

Expert Walk
Optymalizacja procesów montażu

Dokładnie przyjrzymy się twojej 
produkcji pod kątem elementów 
złącznych. Przeanalizujemy wszystkie 
stacje robocze i linie montażowe. Nasi 
eksperci doradzą ci jak zoptymalizować 
procesy, aby były bardziej inteligentne  
i zgodne z ideą szczupłego zarządzania.
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ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT

Production Insight

Expert  Teardown

Expert  Walk

Expert  Design

Expert  Test Services
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Expert  Assortment Analysis

Expert  Education

EAA

EE
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KROK PRZED KONKURENCJĄ

3 najważniejsze korzyści, które daje  
Assembly Technology Expert

1. Szybsze wprowadzenie produktu na rynek

Optymalizacja elementów złącznych i procesów montażu 
ma bezpośredni wpływ na czas wejścia produktu na 
rynek. Bądź pierwszy, wyprzedzając konkurencję.

2. Lepsza jakość i bezpieczeństwo

Spełnienie wymagań jakościowych oraz 
zapewnienie bezbłędnej produkcji
są kluczowe dla wygrywania zamó-
wień. Zostań zwycięzcą, gwarantując 
najwyższą jakość i kompetencje. 

3. Wyższa produktywność

W ramach Assembly Technology Expert zapew-
niamy bieżącą ekspertyzę dla wdrożonych przez nas 
rozwiązań montażowych. Nasz cel jest jasny: ciągła 
poprawa wydajności. Czyż nie jest to także twój cel?
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NASZ MODEL BIZNESOWY

Assembly Technology Expert jako część 
większej całości

Po latach współpracy z różnymi firmami wiemy, co 
gwarantuje sprawdzony i trwały efekt. Zidentyfiko-
waliśmy trzy strategiczne obszary, w których wspie-
ramy naszych Klientów, aby zwiększyć ich rynkową 
konkurencyjność.

Po pierwsze, dostarczamy optymalne rozwiązania 
produktowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb  
i wymagań Klientów.

Po drugie, towarzyszymy naszym Klientom już od 
momentu projektowania produktu, oferując usługi  
z zakresu Assembly Technology Expert odpowiada-
jące na każde montażowe wyzwanie.

Po trzecie, optymalizujemy produkcję naszych Klientów 
zgodnie z ideą szczupłego zarządzania, wdrażając 
inteligentne rozwiązania i "szyte na miarę" systemy 
Smart Factory Logistics.

Nasza obietnica ,,Proven Productivity“ to dwa słowa, 
które zapewniają, że rozwiązania i usługi Bossard nie 
tylko poprawiają produktywność oraz konkurencyjność 
firmy, ale że efekt ten jest trwały i mierzalny.

To jest właśnie nasza filozofia, która codziennie  
motywuje nas do bycia zawsze o krok do przodu.
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Bossard Poland Sp. z o.o. 
Warszawska 181 
26-600 Radom

T +48 48 344 16 47
 
poland@bossard.com
www.bossard.com/pl


