Na návštěvě v KOPOS KOLÍN

Ve skladu jsou soustředěny jak plastové, tak
i kovové výrobky, aby bylo možné co nejrychleji připravit nákladové místo k expedici. Řízený sklad je zajímavý tím, že je plněn
podle obrátkovosti zboží, které jim prochází.
Čím větší obrátkovost, tím blíže vychystávacímu místu (rampě) se nachází. Zajímavostí skladu je i to, že nad ním se nachází
ještě dvě podlaží, kam se ukládají výrobky
s menší obrátkovostí prodeje. Spolu to hovoří o maximální možné efektivitě logistiky při
předávání zboží zákazníkům.

Firma KOPOS navazuje na tradici a zde v Kolíně nepřetržitě
vyrábí elektroinstalační materiál od roku 1926.

Péče o zaměstnance

ustřihne a zavede se na nový buben. Zařízení má dva navijáky, kdy po ukončení navíjení
jedné dávky a přestřižení, se na nový buben
zavede nová trubka. Již navinutý výrobek se
pak automaticky balí do fólie a je připraven
k expedici.

Výrobu charakterizuje vysoký stupeň automatizace, kdy je třeba jen minimálních zásahů
obsluhy. Té je zapotřebí především při nájezdu nové série, kdy se ladí přesné rozměry
a provedení výrobku. Kopos se stará i o ekologii, proto například materiál z najíždění, je
později znovu použit po rozdrcení v drtičce
k výrobě speciálních silnostěnných výrobků
určených do země – a produkce umělohmotných odpadů je tedy omezena na minimum.

D

louhou dobu fungovala výroba ve státním podniku pod názvem Kablo. To se
změnilo v roce 1996, kdy byla firma privatizována. Původně byl koncern Kablo Kladno
tvořen sedmi závody. Každý z nich se specializoval na jiný sortiment výrobků – v Kolíně byl
vyráběn elektroinstalační materiál. Tento segment výroby je v Koposu vyráběn dodnes. Výrobní program firmy se dělí na tři základní typy
výroby. Jedná se o vstřikování a vytlačování
výrobků z plastů a výrobu elektroinstalačního
materiálu z kovu. Celé portfolio firmy je velmi
obsáhlé, katalog obsahuje na 5000 výrobků,
které firma může zájemcům nabídnout. Do
evropských států zboží putuje mimo jiné prostřednictvím devíti evropských poboček, jedna
se nachází v Asii a jedna ve Střední Americe.
Plasty

Svět plastů logicky zajímá plastová výroba. Ta
se dělí na extruzi a vstřikování. Extruze slouží k výrobě vytlačovaných výrobků, například
elektroinstalačních lišt nebo trubek, a vstřikování k výrobě krabiček, krytů k lištám a dalších výrobků.
Formy na výrobky si firma navrhuje a vyrábí
sama, má za tím účelem vlastní nástrojárnu

a konstrukci. Důvodem je nezávislost na externích dodavatelích a ochrana vlastního
know‑ how. K tomu účelu je velmi dobře vybavena, najdeme tu NC stroje, elektroerozivní
stroje pro dodělávky jemných detailů u forem
a další.
Na návštěvě

Svět plastů měl možnost podívat se přímo do
výroby plastových výrobků a součástí návštěvy bylo představení logistického řešení, včetně nově otevřeného skladu, umožňující rychlejší, spolehlivější expedici výrobků.

Navštívili jsme výrobu forem a sklad forem,
které jsou přehledně uspořádány tak, že
u každé sestavy je výkresová dokumentace
i nákres výrobku, který z formy vznikne. To
slouží ke snazší orientaci a k rychlé změně výrobního programu. Některé formy jsou promyšleně realizovány jako univerzální, kde se
pak výrobní program mění jen formou výměny lisovacích vložek. U často poptávaných výrobků existuje forem několik, aby bylo možné
v případě, kdy se třeba jedna z forem čistí,
použít formou jinou. Maximální flexibilita výroby patří k jedněm z pozitiv Koposu.
Extrudované výrobky

Výroba vytlačováním materiálů má zavedené
schéma. Materiál je umístěn v externích zásobnících – tzv. silech, kde si směs, opět v rámci
know‑ how a jejího složení, připravují v Koposu
sami. Materiál je pak plněn do menších kontejnerů, ze kterých si ho vytlačovací stroj odebírá. Za určených pracovních podmínek (teplota,
rychlost tažení) se z něj stává hotový výrobek.
Ten se pak dělí na stanovenou délku.

Pokud jde o chráničky, ty se navíjejí na bubny a po dosažení stanovené délky se výrobek

Ale vraťme se zpět do haly a podívejme se
ještě na výrobu například elektroinstalačních
lišt. Ty vystupují z lisu, a – opět dle přání zákazníka či prodejce – jsou střihány zařízením
nesoucím přiléhavý název gilotina na kusy
o přesné délce. Opět je zde možná široká variabilita dodávek různých typizovaných délek.
Po dohodě lze plnit speciální přání zákazníků,
pokud je neobvyklá délka ve schopnostech
stroje a následných logistických postupech.
Součástí vytlačovací linky je i inkoustový potisk, který označuje typ výrobku, datum, čas
výroby a údaje o výrobci. Do lišt se samozřejmě prostřihávají i otvory, sloužící k jejich
upevnění na zeď. Z vrchní a z obou bočních
stran se pak na lištu lepí ochranné pásky,
které brání zašpinění při montáži. Při výrobě
elektroinstalačních trubek Kopos standardně
na jednom konci trubku opatřuje hrdlem, aby
trubky byly spojovatelné do sebe. To je standardem kvalitního výrobku Kopos.

Firma se snaží lidem nabídnout maximum,
a proto je zde fluktuace zaměstnanců skutečně minimální. Firma věnuje velkou pozornost
i odměňování při osobních a pracovních výročích, kdy zaměstnanci dostávají odměny za
svou dlouholetou činnost pro firmu nebo při
osobním výročí. Pracovníci navíc mají k dispozici jídelnu se zvýhodněnou cenovou nabídkou
a s výběrem z několika jídel. Pravidelně je vyplácen i příspěvek na dovolenou a na Vánoce.
V části výroby zaměřené na chráničky se na
konci výroby do trubky profukuje provázek,
který montérům slouží k protahování kabelů.
Stočená chránička je profukována proudem
vzduchu, který provázek unáší. Jakmile se
objeví provázek na konci chráničky, je hotovo – trubka opustí automatický naviják a balík
se odváží na sklad. V portfoliu Koposu jsou
kromě jiného i speciální chráničky pro světlovodné kabely, které mají malý poloměr ohybu
a kabel se do nich profukuje i na vzdálenost
až deseti kilometrů až na místě.

Každé pracoviště je ovládáno počítačem, který přesně dokáže udržet potřebnou kvalitu
a parametry výrobku. Neustále automaticky
aktualizované objednávky i dlouholeté zkušenosti pracovníků pomáhají při stanovení
minimálních skladových zásob, kdy je zboží
pro zákazníky připraveno k dodání v co nejkratší možné době. Spojení zkušeností s automatizací výroby je další z předností Koposu.
Ostatně v celém závodě probíhá výroba automaticky a vysoce kvalifikovaná lidská práce
techniků je třeba vždy na začátku nájezdu výroby určitého produktu. Jinak se zde využívá
práce lidí ke kompletaci dodávek.
Kusové výrobky

Všechny příchytky, spojky, krabičky, ale
i hmoždinky, víčka a další věci se vyrábějí v hale plné vstřikolisů. I zde se setkáme
s formami, které si firma vyrábí sama. Při výrobě některých výrobků, jako jsou speciální
krabičky, byly k vidění i dvouvstřikové lisy.
Ty nejprve vytvoří jednu část výrobku, poté
se otočná upevňovací deska pootočí o 180°
a ve druhé části se pak do krabičky aplikuje
další vrstva materiálu. Při vstřikování se zde
běžně pracuje s tlakem přes 1500 barů, aby
byly správně vytvořeny i ty nejmenší detaily
na výrobku. Na výrobu pak navazuje oddělení kompletace a expedice. Zde se balí podle
požadavků odběratelů třeba i po několika
kusech nebo se zde připravují komplety, které jsou součástí jiných výrobků. Určité stroje
ale zvládnou automatické osazování šroubků
do krabic s následnou kontrolou správného
osazení. Což opět zvyšuje efektivitu v tomto
sektoru výroby.

Čistota je základ

Kopos má speciální oddělení, které se zabývá
jen plněním norem při výrobě. Plnění norem
je dvakrát do roka kontrolováno auditem.
Všechny výrobní prostory pak charakterizuje čistota, která je nutná pro udržení kvality
výrobků. Součástí péče o trvalou udržitelnost je dokladování následného zpracování
nezpracovatelných odpadů, o které se starají
nasmlouvané externí firmy. Na „skládce“ tedy
nemůže skončit nic, co vzniká „navíc“ při procesu výroby.
Dobře řešená logistika

V areálu firmy se nachází i logistický areál, který odbavuje kamiony se zbožím – firma vlastní
své kamiony a k přepravě zboží na místo určení využívá i dopravců, vybraných dodavateli.
Díky řízenému skladu je tak firma schopná vyexpedovat až 400 kamionů za měsíc.

Chloubou firmy je právě tento nový sklad,
který vznikl na místě staré budovy. Té uvnitř
dominuje nákladová rampa, kde se kompletují dodávky – do kamionu se pak umístí vše, co je zde připravené. I to přispívá ke
zvýšení efektivity chodu firmy. Tato hala byla
oficiálně otevřena v září, ale od ledna roku
2019 už probíhalo naskladňování materiálu, zaučování obsluhy, zprovoznění systému
čteček čarových kódů atd. Ve skladu se pohybují vozíky, které mají zdvih deset metrů.

Firma s budoucností

Kopos patří zcela jistě mezi moderní závody
s chytře vymyšleným a atraktivním výrobním
programem, s pečlivě obhospodařovanými
výrobními stroji a s velmi dobrou logistikou.
Cílem firmy i v době, kdy firma substituuje
sklady u dodavatelů, je, že je schopná operativně dodat výrobek do druhého dne přesně podle požadavků. Ve firmě je k dispozici
i vlastní vzorkovna, kde si zákazníci mohou
prohlédnout i nejaktuálnější novinky, které
Kopos vyrábí.

O tom, že jde o zavedenou rodinnou firmu,
svědčí i to, že zde je skutečně minimální fluktuace zaměstnanců, což je dáno tím, že firma
si toho, co je pro ni nejcennější – totiž vlastní
zaměstnanci – váží a dokáže jejich práci ocenit. To nebývá u nás stále ještě zvykem, ke
škodě věci…

