História do cliente

A DFM dá suporte ao crescimento acelerado
com a solução de corte de couro 4.0 pronta
para o setor da Lectra
A fabricante de móveis estofados equipa sua nova fábrica
com o Versalis, para aumentar a capacidade de produção e
reduzir o consumo de couro.

O desafio
A DFM precisava maximizar a capacidade de produção para atender ao
crescimento constante em vendas.
A empresa procurou melhorar seu
processo de corte de couro a fim de
maximizar a eficiência da produção
e otimizar o consumo de couro.

A resposta da Lectra
A Lectra sugeriu a implementação
de um processo de corte de couro
off-line com o Versalis®, uma solução
para corte automatizado de couro.
Com o processo off-line, a DFM pode
aumentar o rendimento do couro e
otimizar o fluxo de trabalho.

Resultados
Nos primeiros meses de implementação, a DFM reduziu o consumo de
couro em 5%. A separação das fases
de escaneamento, encaixe e corte
de couro permitiu à DFM maximizar
a velocidade e a eficiência do fluxo
de trabalho.

Soluções Lectra

Investimento e constante
crescimento

Uma fundação para o
sucesso

Fundada em 2001, a DFM produz móveis
—do conceito ao produto acabado — para
clientes sofisticados da América do Norte,
Europa e Oriente Médio. Em 2015, a empresa
ampliou suas operações para incluir a criação
de móveis para marcas próprias.

“Com esse fluxo de trabalho de processo
off-line, aumentamos a eficiência e a produtividade do corte com melhor planejamento dos pedidos de produção, obtemos
economia significativa de material e oferecemos prazos melhores para os pedidos de
produção”, diz Tomasz.

Para atender à lista cada vez maior de
pedidos, a DFM adotou uma estratégia
dupla de expansão de produção: investir
em uma nova fábrica, equipada apenas
com a melhor tecnologia do setor, e
otimizar o processo de produção. Cliente
antigo da Lectra, que acredita fortemente
na importância da tecnologia 4.0 do setor,
a primeira opção da DFM para o projeto foi
a Lectra.

Selecionando o melhor
parceiro para a mudança
“Temos trabalhando com a Lectra há 20
anos; portanto, era uma opção óbvia procurá-los para identificar a melhor solução
para aumentar a flexibilidade do nosso processo de corte de couro e, assim, aumentar
a eficiência da produção”, explica Marek
Nowogrodzki, Vice-presidente da DFM.
“Antes de implementar o Versalis, o processo
de marcação de couro era realizado usando
fitas coloridas. A marcação não era muito
precisa e requeria uma etapa adicional de
limpeza de couro pós-corte. Não havia
espaço para otimização ou uso eficiente
de material ”, explica Tomasz Mazurowski,
Gerente do Departamento de Couro da DFM.
As equipes da Lectra e da DFM decidiram
que um processo off-line com o Versalis, a
solução automatizada de corte de couro
da Lectra, permitiria à empresa melhorar
a eficiência dos encaixes sem afetar a
produtividade.
Ao separar o fluxo de trabalho de produção
em três etapas – digitalização e marcação,
encaixe e corte –, cada etapa pode ser otimizada para obter os melhores resultados em
termos de fluxo, eficiência e mão de obra.

“Nós sabíamos que a combinação
de tecnologia avançada, serviços
e experiência em sala de corte
da Lectra nos ajudaria a mudar
a maneira como trabalhamos e
garantiria a máxima eficiência da sala
de corte a longo prazo.”
Roman Dariusz Kołakowski
Proprietário e CEO da DFM

“A operação do Versalis é muito intuitiva e
requer uma quantidade mínima de experiência. No entanto, a Lectra nos forneceu várias
sessões de treinamento de implementação.
Os especialistas da Lectra têm muitos anos
de experiência. Usamos o conhecimento
que adquirimos nessas sessões em nosso
trabalho diário”, continua Tomasz.
Os resultados do novo processo superaram
as expectativas da DFM. A empresa reduziu
o consumo de couro em 5% nos primeiros
meses de implementação.
“Nós sabíamos que a combinação de tecnologia avançada, serviços e experiência em
sala de corte da Lectra nos ajudaria a mudar
a maneira como trabalhamos e garantiria a
máxima eficiência da sala de corte a longo
prazo”, diz Roman Dariusz Kołakowski, proprietário e Diretor Executivo da DFM.

Sobre a DFM
A DFM é especializada na produção e exportação de móveis estofados para empresas em
toda a União Europeia e América do Norte.
Produtos de alta qualidade e entregas pontuais
são as marcas registradas da DFM.
Para mais informações, acesse
www.dfm.com.pl
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Sobre a Lectra
Para as empresas voltadas para o futuro que dão vida aos nossos armários, interiores de carros, móveis e muito mais, a Lectra está
empenhada em elaborar as tecnologias premium que facilitam a transformação digital de sua indústria. A oferta da Lectra habilita
marcas e fabricantes de design a produção, proporcionando-lhes o respeito pelo mercado e a paz de espírito que eles merecem.
Apoiando a indústria de móveis, a Lectra oferece software de CAD, soluções de sala de corte e serviços especializados dedicados a
modelos estofados. Fundada em 1973, a Lectra possui hoje 32 subsidiárias em todo o mundo, atendendo clientes em mais de 100 países.
Com mais de 1,700 funcionários, a Lectra registrou receita de US $ 333 milhões em 2018. A Lectra está listada na Euronext (LSS).
Para mais informações, acesse www.lectra.com.

