RAPORTY

SIEMENS DAY w Fabryce Automatów
Tokarskich we Wrocławiu
Na początku marca we wrocławskiej Fabryce Automatów Tokarskich odbyło się spotkanie poświęcone współpracy między belgijskimi
firmami HACO i SIEMENS. Tematem przewodnim Siemens Day była tysięczna maszyna wyprodukowana w FAT/HACO ze sterowaniem
CNC Sinumeric Siemens .

FAT

specjalizuje się w produkcji
tokarek sterowanych numerycznie. Firma ma w swoim
prawie 70-letnim dorobku rynkowym ponad 60 000 wyprodukowanych i dostarczonych urządzeń. Po przejęciu przez grupę
HACO w 1998 r. nastąpił intensywny rozwój gamy oferowanych produktów z naciskiem na maszyny sterowane numerycznie.
Gdy Fabryka szukała partnera biznesowego, który umożliwi produkcję maszyn
z zaawansowanym sterowaniem komputerowym, długoletnia współpraca HACO i Siemens Belgia okazała się wówczas bardzo
pomocna. „Ludzie z Siemensa w zasadzie
jako jedyni potraktowali naszą małą firmę
profesjonalnie. Uwierzyli w nas” – mówi
Gabriel Joye, prezes FAT. Dzisiaj współpraca układa się na tyle dobrze, że przedstawiciele Siemensa regularnie odwiedzają
wrocławską fabrykę, by wspólnie pracować
nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Aktualna strategia rozwoju koncentruje się na coraz większych maszynach oraz wdrażaniu
zawansowanych technologii.
Ważnym elementem spotkania stała się prezentacja nowej maszyny FTM 700, która trafi
na rynek w połowie tego roku. Jest to cen-

trum tokarsko-frezarskie z pełną obsługą
CNC przeznaczone do szybkiej i bardzo precyzyjnej obróbki skomplikowanych detali.
W programie Siemens Day znalazły się
liczne prezentacje, case studies i seminaria. Podczas spotkania dyskutowano także
nad dalszym rozwojem współpracy między firmami. Ze względu na stale zwiększającą się liczbę zamówień, jak również
stopień skomplikowania urządzeń, firmy
stale pracują nad wspólnymi projektami.
Jednym z nich jest produkcja prototypu
małej maszyny ze skośnym łożem FTM 165.
„Dostarczamy produkty, które pozwalają
FAT rozwijać ich wizje. Dla nas najważniejsza jest trwała współpraca z klientem i jego
zadowolenie. Koncentrujemy się na wspólnym rozwiązywaniu problemów i szukaniu
rozwiązań. Nigdy nie ograniczamy kosztów
tam, gdzie w grę wchodzą kompetencje” –
deklarowali przedstawiciele Siemensa.
Obecnie FAT SA zatrudnia 200 osób, a wielu
z nich to wysoko wykwalifikowani specjaliści
budowy maszyn. Spółka ściśle współpracuje z fabrykami należącymi do Grupy HACO:
odlewnią KFM w Koluszkach i producentem
oblachowania SACA z Wrocławia. ■

Roger Havegeer
prezes Grupy HACO

Gabriel Joye
prezes FAT SA

Polski Przemysł – lipiec 2012 | 74

