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Başarı Hikayesi
Endüstri: Otomotiv Üretimi
Uygulama: Hassas rulmanlar için bakım eğitimi
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 17 500 

Uygulama Geçmişi

Fransız bir araç üreticisi mühendislik ekibinin özellikle takım tezgahı millerinin bakım ve onarımı konusundaki becerisini
arttırmak istemiştir. Tesis motor ve vites kutusu bileşenlerinin üretiminde çok sayıda şekillendirme işlemi gerçekleştirdiği için
bu önemli bir gereksinimdir. Bir Uygulama Değerlendirmesi yapmak amacıyla NSK ile görüşülmüştür. Bunun sonucunda tesiste özel
makine ve çalışma pratiklerine odaklanmış ısmarlama bir eğitim kursu tasarlanmıştır. Eğitim, 25’ten fazla mühendise, 2 gün boyunca
4 oturum şeklinde verilmiştir. Alınan iyi geri bildirimlerle bunun çok başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

Temel Bilgiler

•   Çok sayıda takım tezgahına sahip Fransız araç
üreticisi.

•   Büyük mühendislik ekibi.

•   NSK takım tezgahı milinin bakımı için mühendislerinin
ihtiyaçlarına yönelik ısmarlama bir eğitim kursu verilmesini
talep etmiştir.

•   Takım tezgahı milleri için hassas rulmanlara odaklı
eğitim. 

•   NSK eğitimi özellikle müşterinin ihtiyaçlarına göre
tasarlamıştır. 

Hassas rulmanlar için bakım eğitimi 

Değer Önerisi

•   Millerin bakımı ve rulman kusurları konusunda
iyileştirme

•   İyileştirme ve güvenilirlik için iç denetleme ve teknik
bilgiler

•   NSK üretim tesisini ziyaret etmiş ve makineler ile
çalışma uygulamalarını gözden geçirmiştir

•   Ardından, hizmet paketleri ve değerlendirme kriterleri
ile birlikte benzersiz bir eğitim kursu geliştirilmiştir

•   2 gün süresince yapılan 4 oturumda 25 mühendise eğitim
verilmiştir

•   NSK ileride mühendislerin karşılaşacağı sorunlara
destek vermek için danışmanlık hizmeti sunmaktadır
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Ürün Özellikleri

•   Ürün Eğitimi –NSK rulman serileri ve kapasiteleri
konusunda faydalarıyla birlikte genel bilgi sunmak amacıyla
eğitim

•   NSK Rulmanlarının uygulaması –Rulmanların kullanımı ve
uygulaması ile bağlantılı sorunlara odaklanmış modüler
eğitim menüsü

•   AIP Eğitimi – NSK’nin Katma Değer Programına giriş ve
makine ve tesis sorunlarını çözmek için bunun nasıl
kullanılabileceği

•   Sektöre Özgü Eğitim – Endüstri sektörlerinde rulmanlar
için ortak sorunları, uygulamaları ve süreçleri kapsayan
özel eğitim kursları AIP - NSK'nın Değer Katma Programı

Maliyet Tasarrufu Dökümü
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Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

1 kişinin maliyeti 700€ - 25 Kişi
Eğitildi

€ 17.500

Toplam Maliyet € 17 500  € 0


