
NSK Europe - https://www.nskeurope.com

Başarı Hikayesi
Endüstri: Otomotiv Üretimi
Uygulama: Takım Tezgahları
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 36 295 

Uygulama Geçmişi

İngiliz bir otomobil üreticisi, takım tezgahı millerinin bakım ve onarımında mühendislik ekibinin yeteneklerini arttırmak
istiyordu. Tesiste motor ve bileşen üretiminde çok sayıda işleme faaliyeti gerçekleştirildiğinden, bu durum kilit bir
gereksinimdir. NSK tesisi inceledikten sonra, sahadaki belirli makineler ve çalışma uygulamalarına yönelik özel bir eğitim
tasarladı. 50'den fazla mühendise 4 günde 7 oturum halinde eğitim verildi. Bu eğitim başarılı oldu ve iyi geribildirimler aldı.
Aynı zamanda NSK uzmanlarıyla sürekli bir danışmanlık ilişkisi kurulmuş oldu, sorunlarla karşılaşıldıkça temasa geçildi.

Temel Bilgiler

•   Çok sayıda takım tezgahı bulunan İngiliz otomobil
üreticisi 

•   Büyük bir mühendislik ekibi 

•   Takım tezgahı milleri için rulmanlar konusunda özel
eğitim gereksinimi

•   Müşteriye ihtiyacına özel hazırlanan NSK eğitimleri

•   NSK uzmanlarıyla sürekli danışmanlık ilişkisi. 

Otomobil Üreticisi

Değer Önerisi

•   NSK’dan müşterinin mühendislerinin takım tezgahı mil
bakım ihtiyaçları üzerine özel bir eğitim vermesi istendi.

•   NSK sahayı ziyaret etmiş ve makine ve çalışma
şekillerini incelemiştir.

•   Servis paketleri ve değerlendirme kriterleriyle
birlikte özel bir eğitim hazırlanmıştır.

•   4 gün içerisinde 7 oturum halinde 51 mühendise eğitim
verilmiştir.

•   NSK mühendislerin karşılaştığı sorunlar hakkında
devamlı destek sağlayarak danışmanlık hizmeti vermiştir.
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Ürün Özellikleri

•   Ürün Eğitimi - NSK rulmanlarının çeşitleri,
kapasiteleri ve avantajları hakkında eğitim vermek

•   NSK Rulmanlarının uygulanması - rulmanların kullanımı
ve uygulamasıyla ilişkili konulara odaklanan modüler eğitim
menüsü

•   AIP Eğitimi - NSK'nın Katma Değer Programına giriş ve
makine ve tesis sorunlarının çözümünde nasıl
kullanılacağının açıklanması

•   Sektöre Özel Eğitim - Yiyecek & içecek, pompalar &
kompresörler, taş ocağı & madencilik, kağıt, metal, takım
tezgahları ve demiryolları gibi sanayilerde rulmanlara
yönelik ortak sorunlar, uygulamalar ve süreçleri kapsayan
özel eğitim

NSK AIP Eğitim Servisi

Maliyet Tasarrufu Dökümü
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Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

- Yedi eğitim oturumu düzenlenmiş ve
tamamlanmıştır - her oturum 6 saatlik
eğitimden meydana gelmektedir.- Eğitim
takım tezgahı mil rulman tespit
talimatları, yağlama ve rulman arıza
analizini içermektedir.

€ 0

- Her bir aday için tam destek
materyalleriyle birlikte özel eğitim
hazırlanmıştır.- Oturum başına 5.185€
x 7

€ 36.295

Toplam Maliyet Önce  € 36 295


