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Výroční
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Elitex Nepomuk, a.s.

Předmluva
Vážené dámy a pánové,
poslední dva roky byly pro náš podnik velice
příznivé. Toto úspěšné období jsme využili
k realizaci rozsáhlých investičních projektů
zaměřených zejména na technologickou
modernizaci a zlepšení efektivity výrobních
kapacit. Cílem zvýšené investiční aktivity je
vylepšení výrobních procesů, zlepšení kvality produkce a přirozená obměna strojního
vybavení. Během uplynulých let se dařilo
upevňovat a rozvíjet vzájemné obchodní
vztahy mezi podnikem Elitex Nepomuk a
jeho předními zákazníky a zároveň navazovat obchodní vztahy nové.
Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala všem zaměstnancům za jejich odvedenou práci a úsilí, s jakým přispívají k rozvoji a
naplňování cílů podniku. V neposlední řadě
děkuji také všem obchodním partnerům za
jejich přízeň a spolupráci.

Ing. Šárka Kotrbová
Statutární ředitelka
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Představení
společnosti

Elitex Nepomuk, a.s. je podnik střední velikosti sídlící nedaleko od Plzně. Působí v
oblasti strojírenství a elektrotechniky. Dříve
byl Elitex Nepomuk tradičním producentem
strojů využívaných v textilním průmyslu.
Dnes představují hlavní činnost podniku
zejména subdodávky v oblasti přesného

strojírentví a přibližně 90 % z celkového objemu prodávaných dílců míří k významným
zahraničním zákazníkům. K přepravě vyrobené produkce využívá podnik svůj vlastní
vozový park, který doplňuje také externími
dopravci.

Název společnosti:		
Elitex Nepomuk a.s.
Sídlo:				
Železniční 339, 33501 Nepomuk – Dvorec
Právní forma:			
Akciová společnost
IČO:				2521256 7
DIČ:				CZ25212567
Základní kapitál:		
2 200 000 Kč
Předmět činnosti:		
zámečnictví, nástrojařství
				
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektro				nických a telekomunikačních zařízení
				obráběčství
				
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnos				tenského zákona
				hostinská činnost
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Historie
společnosti
Historie podniku sahá do minulého století, kdy Elitex Nepomuk vznikl
ještě jako závod státního podniku Elitex
Kdyně. Oba podniky byly v té době součástí koncernu Elitex Liberec, s. p., který
sdružoval mnoho podniků po celém
Československu s hlavními montážními
závody v Červeném Kostelci a Ústí nad
Orlicí. V tomto koncernu byla dříve soustředěna převážná část českého textilního strojírenství a dlouhodobě zaujímal
pevné postavení mezi největšími výrobci
světa. Česká výroba textilních strojů byla
v té době na špičkové úrovni v celosvětovém měřítku. Hlavními vývozními
destinacemi byl Sovětský svaz, Asie a
Jižní Amerika. Úlohou Elitex Nepomuk, s.
p. v koncernu byla výroba plechových a
ocelových dílů do textilních strojů.
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Po rozpadu koncernu v roce 1995
vznikla řada samostatných podniků,
některé však v rámci procesu privatizace zanikly. Dva hlavní montážní závody
byly privatizovány zahraničními podniky,
Červený Kostelec švýcarskou firmou Saurer a Elitex Ústí nad Orlicí firmou Rieter
také ze Švýcarska. Původní záměr Elitexu
Nepomuk spočíval v pokračování spolupráce na výrobě plechových a ocelových
dílů, k čemuž měl díky své předchozí
specializaci vhodnou technologickou i
personální vybavenost.
Jak docházelo po roce 1995 ke
stabilizaci podniku a jeho finanční situace, začal podnik stále více investovat
do nákupu nových technologií. V současné době disponuje podnik špičkovou
moderní technologií a stále rozšiřuje své
výrobní kapacity.

Významní
zákazníci
S firmami Rieter a Saurer pokračovala intenzivní spolupráce i nadále až
do období, když světovou ekonomiku
zasáhla krize. Tehdy se obě firmy rozhodly přemístit svou výrobu do Číny.
V roce 2005 započala spolupráce
s firmami Caterpillar a Sennebogen, které společně vytvořily joint venture závod
v německém Wackersdorfu. Podmínkou
pro získání balíku objednávek na výrobu
dílců pro bagry typu D bylo splnění souboru stanovených podmínek, mezi které
patřila například výstavba nové svářečské haly či doplnění portfolia o moderní
stroje a technologické vybavení. Obě
firmy se rozdělily a Caterpillar se odstěhoval do města Grenoble ve Francii,
spolupráce s oběma firmami však pokračovala i nadále.

Když se v letech 2008 a 2009
rozhodly firmy Rieter a Saurer přemístit
svou výrobu textilních strojů do Asie,
bylo v podniku učiněno strategické
rozhodnutí v souvislosti s nahrazováním
výpadků výroby těchto strojů. To spočívalo v plném zaměření výrobních procesů na produkci přesných lehkých svarků,
které dnes reprezentují většinu vyráběné
produkce, zbytek připadá na montážní
sestavy.
Mezi nejvýznamnější odběratele
se řadí například firmy Homag Group,
Caterpillar se sídlem ve Francii či německá společnost Hamm AG. Podnik dodává
své výrobky pro tyto firmy a jejich přidružené závody do Německa, Švýcarska,
Francie, Belgie, Polska či Velké Británie.
Mezi důležité tuzemské zákazníky stále
patří například Rieter z Ústí nad Orlicí.
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Homag Group
Z minoritního zákazníka Homag Group se v
roce 2008 začal stávat zákazník strategický.
Homag Group je německý koncern sdružující
podniky vyrábějící dřevoobráběcí stroje. Elitex Nepomuk dodává
těmto firmám různé komponenty pro tyto stroje, z nichž nejvýznamnější jsou elektrické skříně.
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Tradice společnosti sahá až do
roku 1960. Tehdy založili společníci Hornberger a Schuler společnost Hornberger
Maschinenbau. Podnik zaznamenal rychlý
růst po dvou letech, když zde byl vyvinut
vůbec první ohraňovací stroj na světě.
Společnost začala postupně integrovat
další podniky německého dřevozpracujícího průmyslu a začala získávat silné
postavení na světových trzích. Příkladem
takto integrovaných podniků

jsou například firmy Brandt, Weeke, Holzma, Friz, Weinmann a další, se kterými Elitex
Nepomuk spolupracuje. Produkty společnosti Elitex Nepomuk jsou dnes prodávány
ve více než sto zemích světa.
Kromě elektrických skříní jsou pro
Homag Group vyráběny například malé
montážní sestavy, ovládací panely a ramena, skříně pro vrtačky a frézky dřevoobráběcích strojů, odsávací hubice, dveře či různé
kryty.
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Caterpillar
Firma Caterpillar se sídlem ve
francouzském městě Grenoble je součástí
společnosti Caterpillar Inc., která patří
mezi světovou špičku ve výrobě stavební
a důlní techniky,, naftových či benzinových motorů, průmyslových plynových
turbín nebo naftových lokomotiv.
Původ společnosti sahá do roku
1925, kdy fúzí dvou společností vznikla
Caterpillar Tractor Company, svůj současný název získala v rámci reorganizace v
roce 1986. Přestože se hlavní sídlo společnosti nachází v americkém státě Illinois,
probíhá výroba v celkem 110 výrobních
závodech po celém světě.
Společnost Caterpillar ve Francii
se zaměřuje především na výrobu kolových bagrů. Spolupráce s firmou Elitex
Nepomuk se týká především produkce
tradičních kolových bagrů série D a nové
moderní série F, která byla představena v
roce 2014.
Konkrétně jsou pro tyto bagry
dodávány například schody a boxy na
nářadí, zábradlí, nášlapné plochy, kryty
osvětlení a chlazení, základní výpalky
a svarky pro podlahy stavebních strojů
nebo přesné výpalky a svarky jako nosné
pruhy pro rozvody.
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Hamm
Společnost Hamm AG založili bratři
Franz a Anton Hammovi již v roce 1878,
kteří v té době patřili mezi největší průkopníky dynamicky se rozvíjející industrializace
v oblasti zemědělství. V roce 1911, v době,
kdy na trhu vládly parní válce, se podniku
podařilo navrhnout a vyrobit historicky
první dieslový silniční válec, který jim přinesl velký úspěch. Koncem dvacátých let
se začala produkce této firmy zaměřovat
výhradně na tyto válce.
Od roku 1999 je firma Hamm členem skupiny Wirten Group a v současné
době zaměstnává více než 850 pracovníků.
Pro Hamm AG jsou v podniku Elitex
Nepomuk vyráběny především nádržky na
oleje, kryty stavebních strojů, přístrojové
desky, pedály, držáky, elektrické rozvodné
skříně nebo škrabky na válce.
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Události
roku 2015

CPS
Již druhým rokem probíhá
v podniku program "Caterpillar
Production System" neboli CPS.
V rámci tohoto programu jsou za
vzájemné spolupráce společností Elitex Nepomuk a Caterpillar
systematicky a dlouhodobě
optimalizovány výrobní procesy
v dodavatelské firmě za účelem
komplexního zvýšení kvality
dodávané produkce, růstu flexibility a bezchybného dodržování
dodacích termínů. Pro potřeby tohoto programu nabízí společnost
Caterpillar služby svých vlastních
odborníků, kteří v pravidelných
intervalech spolupracují přímo v
podniku na zvyšování efektivity
výrobních procesů.
Tyto aspekty značně napomáhají k upevňování pozice podniku Elitex Nepomuk v užším okruhu dodavatelského řetězce
společnosti Caterpillar. Díky rostoucí kvalitě, včasnosti dodávek, flexibility a celkově zvýšené
reputaci podniku dochází navíc k prohlubování a upevňování obchodních vztahů také s ostatními významnými zákazníky.
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Nová lakovna

Svařovací robot

Podnik rozšířil v roce 2015 svařovací kapacity zakoupením nového svařovacího robota firmy CLOSS. Svařovací
robot QIROX QRC® 410
je robustní průmyslový
robot

		
s velkým
pracovním rozsahem, typu
konstrukce se skládacím ramenem.
Princip konstrukce se skládacím
ramenem s velkým dosahem všech
os zajišťuje svařovacímu robotu přeskokovou charakteristiku a kulový pracovní rozsah. I přes štíhlou a kompaktní
konstrukci má mechanika mimořádnou
tuhost.
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Tato vlastnost společně s motory se silným pohonem, jejichž
síla je bez vůle přenášena
na osy, garantuje vysokou dynamiku důležitou
pro průběžné sváření.
Vyzrálá konstrukce robota
QIROX® 410 se vyznačuje
skutečností, že chybějí
pomocné prostředky na
zvýšení tuhosti, jako jsou
paralelní vyrovnávací
páky, vzduchové vyrovnávací válce nebo vyrovnávací závaží. Brzdy
do klidu zabudované v
motoru pracují na principu klidového proudu
a i při výpadku energie
nebezpečnému pohybu os.

Podnik Elitex Nepomuk realizuje velkou
investici zaměřenou na rekonstrukci staré
výrobní haly v prostorách dřívější obrobny.
Ta byla přesunuta a v uvolněných prostorách
bude ve zrekonstruované hale rozšířena

lakovna s novou technologií odmašťovací a
stříkací linky v souladu s požadavky zákazníků, které jsou ohledně povrchových úprav
velmi přísné. Ve druhé části haly zároveň
vznikne asi 300 m2 nových montážních ploch.
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Cíle pro
rok 2016
Pro rok 2016 si společnost
Elitex Nepomuk klade za cíl především obhájení certifikace společnosti Caterpillar udělované v rámci
jejího certifikačního programu
SQEP (Supplier Quality Excellence
Process). Získání této dodavatelské certifikace výrazně podporuje
stabilitu spolupráce se společností
Caterpillar. Jedná se o certifikaci,
kterou tato společnost uděluje
svým nejvýznamnějším dodavatelům a hodnotí tak jejich schopnost získat a udržet si standardy
nejvyšší kvality. Dodavatelé jsou
pravidelně hodnoceni podle stále
přísnějších pravidel. Nejedná se
pouze o kvalitu produktů, oceňuje
se také kvalita procesů řízení firmy,
vývoje, řešení problémů, uvádění výrobků a změn do výroby či
schopnost firmy dostát dlouhodobým závazkům.
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Toto ocenění udílí společnost
Caterpillar pouze dodavatelům, u nichž
si ověřila nejvyšší úroveň kvality, kontroly výrobních procesů a kapacity výroby. V rámci tohoto Programu excelence
kvality dodavatelů získal podnik Elitex
Nepomuk ocenění v podobě bronzové certifikace již několik let po sobě
a zajistil si tak výraznou konkurenční
výhodu, co se týče stálého objemu
zadávaných objednávek i v pravděpodobnosti získání zakázek nových.
Pro rok 2016 je naplánováno
pokračování rozsáhlé rekonstrukce výrobních prostor za účelem výrazné modernizace a zlepšení pracovních podmínek a další investice do vzdělávání
a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
I nadále bude pokračovat projekt CPS
4S ve spolupráci se společností Caterpillar, který má za cíl značně zefektivnit
výrobní procesy v podniku.
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Elitex Nepomuk, a.s.
Železniční 339, 33501 Nepomuk
Tel.: +420 371 591 111
fax.: +420 371 591 113
e-mail: vedeni@elitexnepomuk.cz
www.elitexnepomuk.cz

Kontaktní
informace

