Historia klienta

Miti przejmuje kontrolę
nad cięciem skóry dzięki krojowni
Versalis firmy Lectra
Dzięki technologii i fachowej wiedzy firmy Lectra,
Miti rozpoczyna cięcie skóry wewnątrz zakładu,
zmniejszając koszty operacyjne i poprawiając jakość.

Wyzwanie
Firma Miti chciała zyskać kontrolę
nad zużyciem skóry, zmniejszyć
koszty operacyjne i zadbać
o wysoką jakość cięcia formatek
tapicerki, poprzez włączenie cięcia
skór do wewnętrznego procesu
produkcji.

Odpowiedź firmy Lectra
Lectra zaproponowała zautomatyzowane rozwiązanie do cięcia skóry
Versalis®, które pomoże firmie sprostać napiętym terminom, zapewnić
wydajność rozkroju i wysoką jakość
formatek tapicerki

Wyniki
Firma Miti zmaksymalizowała wydajność materiałową, do 70%
błamu w przypadku niektórych
modeli. Przedsiębiorstwo osiągnęło również oszczędność materiału
rzędu 3%.

Rozwiązania firmy Lectra

Firma zorientowana na jakość
jakości i klientów

Czerpanie korzyści
z automatyzacji

Przedsiębiorstwo Miti powstało w 1992 roku.
Ze względu na swój kunszt i innowacyjne
wzornictwo jest powszechnie wybierane
przez wysokiej klasy marki meblarskie z całego świata.

Firma Miti osiągnęła już swoje cele związane
z jakością i produktywnością. Zaawansowane
oprogramowanie i precyzja krojowni Versalis
zapewniły przedsiębiorstwu maksymalne wykorzystanie skóry, nawet do 70% błamu w
przypadku niektórych modeli. Firma uzyskała również oszczędność materiału rzędu 3%
bez wprowadzania dodatkowych zmian.

„Produkujemy meble dla największych światowych marek i nie możemy sobie pozwolić
na obniżenie standardów jakości ani niedotrzymywanie terminów dostaw. Jesteśmy też dumni z tego, że oferujemy produkty o doskonałym
stosunku wartości do ceny”, wyjaśnia Roberto
Poloni, Dyrektor generalny firmy Miti.

Potrzeba zmian
Dotychczas firma Miti zajmowała się projektowaniem i montażem mebli tapicerowanych. Cięcie skór było podzlecane. Jednak
outsourcing doprowadził do utraty kontroli
nad jakością i zużyciem materiałów. Okazało
się to bardzo kosztowne, biorąc pod uwagę,
jak ważna dla przedsiębiorstwa była wysoka
jakość skór. Problemy te skłoniły kierownictwo Miti do dokonania przeglądu procesów
produkcji i przeniesienia cięcia skóry do firmy.
Lectra przeprowadziła dogłębną analizę
korzyści z posiadania własnego procesu
cięcia w firmie Miti pod kątem liczby błamów ciętych każdego dnia, jakości cięcia
i kosztów eksploatacji. Wizyta w należącym
do firmy Lectra Międzynarodowym Centrum
Zaawansowanych Technologii pozwoliła
również przeprowadzić testy cięcia skór Miti
przy użyciu krojowni Versalis®.
Wyniki testu automatycznego nestingu
i wysoka jakość elementów docinanych
w krojowni Versalis przekonała kierownictwo
Miti co do wartości tego rozwiązania.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wybór
jednogłowicowego katera Versalis były wysokie
koszty pracy we Włoszech. Taka konfiguracja
wykorzystywana jest przede wszystkim do cięcia dużych elementów. Do obsługi potrzebnych
jest tylko dwóch operatorów, co stanowi dodatkową korzyść. „Doświadczonym pracownikom
możemy przydzielić takie zadania jak oznaczanie stref jakości. Innych możemy przenieść
do krojowni, która dzięki automatyzacji cięcia
systemem Versalis nie wymaga szczególnych
umiejętności”, kontynuuje Roberto Poloni.
Eksperci z firmy Lectra będą wspierać Miti
w trakcie realizacji tego ważnego projektu.
Dopilnują, by przedsiębiorstwo utrzymało osiągnięte wyniki także w przyszłości. „Powodzenie
tak ambitnego projektu uzależnione było nie
tylko od dostępności najlepszej technologii.
Potrzebowaliśmy również partnera, który wspierałby nas podczas transformacji. Decyzja o wyborze firmy Lectra, jako partnera do pomyślnego
wdrożenia projektu była strzałem w dziesiątkę”,
podsumowuje Roberto Poloni.

Informacje na temat firmy Miti
Firma Miti łączy kreatywność, pasję i innowacyjne
techniki projektowania, dostarczając wysokiej jakości eleganckie meble tapicerowane najsłynniejszym
i najbardziej luksusowym markom na świecie.
http://www.mitionline.it/en/

„Dzięki krojowni Versalis zyskaliśmy
kontrolę nad zużyciem skóry i kosztami operacyjnymi, jednocześnie zapewniając wysoką jakość cięcia tapicerki,
spełniającą potrzeby nawet najbardziej
wymagających klientów”.
Roberto Poloni
Dyrektor generalny

® Versalis jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Lectra.

Informacje o firmie Lectra
Firma Lectra angażuje się w tworzenie technologii klasy premium ułatwiających transformację cyfrową firm spoglądających w przyszłość,
które tchną życie w nasze garderoby, wnętrza samochodów, meble i wiele innych obszarów. Oferta Lectry wzmacnia pozycję zarówno marek
jak i producentów oraz usprawnia pracę od projektowania po produkcję, zapewniając im uznanie na rynku i spokój umysłu, na który zasługują.
Firma Lectra wspiera branżę meblarską, oferując oprogramowanie CAD, krojownie i profesjonalne usługi tworzone z myślą o meblach
tapicerowanych. Założona w 1973 roku firma Lectra posiada 32 oddziały na całym świecie i obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Spółka
zatrudnia blisko 1700 osób, a w 2017 roku wypracowała 313 milionów dolarów przychodu. Lectra jest notowana na giełdzie Euronext (LSS).
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