
PRODUCŢIE

SISTEMUL DE PRODUCŢIE TROX

CEA MAI ÎNALTĂ CALITATE A FABRICAŢIEI CU CEA MAI AVANSATĂ TEHNOLOGIE DE
FABRICAŢIE

CALITATEA RIDICATĂ A PRODUSELOR CA REZULTAT AL CALITĂŢII RIDICATE A
PRODUCŢIEI.

The high level of quality that we apply to development, we also apply to production. Modern manufacturing
equipment and well-trained and competent employees ensure excellent production quality and short
delivery periods – around the globe and independent of the actual production site.

Companiile care doresc să îndeplinească cerinţele clienţilor în privinţa criteriilor de succes cum sunt costurile,
calitatea şi încrederea în termenele de livrare trebuie să implementeze un sistem de producţie eficient Un asemenea
sistem include elemente ale filozofiei KAIZEN, care sunt necesare ca o bază pentru toate activităţile ulterioare de
optimizare, şi un număr de instrumente de perfecţionare care pot fi utilizate în funcţie de situaţia respectivă. Sistemul
de producţie TROX este destinat să servească alinierea structurilor tuturor fabricilor de producţie ale Grupului TROX
GROUP şi organizarea lor în aşa fel încât să se realizeze o cultură de companie a progresului continuu. 

 

 

 

 

Producţia TROX excelează datorită echipamentelor avansate de înaltă tehnicitate. Utilajele noastre îndeplinesc cele
mai înalte exigenţe de calitate, atât ale noastre proprii cât şi ale clienţilor noştri.

El ne permite să dezvoltăm soluţii de calitate excepţională şi în acelaşi timp eficiente energetic. Pentru a realiza
obiectivele noastre ambiţioase de calitate, cooperăm strâns cu furnizorii pentru dezvoltare în comun şi configurare a
echipamentelor dedicate pentru a îndeplini cerinţele pentru produsele noastre şi cerinţele clienţilor noştri.

Interesele angajaţilor noştri privind calificarea, siguranţa muncii, ergonomia şi întreţinerea uşoară sunt luate în
consideraţie din primele faze de planificare/proiectare.

 

 

PAGINA DE START > Companie > Cercetare şi dezvoltare > Production

https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/companie-bbecd4bdc4e380d8
https://www.trox.ro/companie/cercetare-%25C5%259Fi-dezvoltare-c117d222146cba2e
https://www.trox.ro/cercetare-%25C5%259Fi-dezvoltare/production-46642f256a289831
https://www.trox.ro:443/
https://www.trox.ro/contact-ca1e23a61a6379f2
https://www.trox.ro/side-services/imprimare-6fe0b66259032abb
https://www.trox.ro/side-services/livrare-%25C5%259Fi-termeni-de-plat%25C4%2583-0c6cf95cac120ca8
https://www.trox.ro/side-services/politica-noastr%25C4%2583-de-confiden%25C8%259Bialitate-2e213257707865a5
https://www.trox.ro/side-services/renun%25C5%25A3are-c92a5ba6afbcc73f
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