
BorgWarner 
Poland 
– turbodoładowani

BorgWarner Poland, który jest częścią 
amerykańskiego koncernu działającego 
w branży motoryzacyjnej, uruchamia 
w Jasionce dwie nowe linie produktowe. 
Trzykrotnie większa powierzchnia zakładu 
oraz nowe stanowiska pracy są dla zakładu 
niczym układ biturbo dla silnika – pozwolą 
firmie na dalszy rozwój i wzmocnienie swojej 
pozycji na rynku automotive.

Anna Grzesik

Zlokalizowany w niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu  
BorgWarner Poland od kilku lat produkuje turbosprężarki do 
silników benzynowych i diesla, które trafiają do każdego za-
kątka świata. Przez ostatnie lata głównymi klientami polskie-

go zakładu były marki Ford i Fiat, jednak spółka dynamicznie powiększa 
bazę projektów o współpracę z producentami takimi jak VW, Daimler, 
Jaguar, Land Rover i BMW. 

BorgWarner jest autorem i właścicielem wielu patentów, nie tylko tych 
w dziedzinie doładowania napędów. Spółka ma na swoim koncie wiele 
innowacyjnych produktów, które wyznaczały i wyznaczają trendy na ryn-
ku. Są to m.in. dwu-, trzy- czy nawet czterostopniowe turbosprężarki, 
produkty z łożyskowaniem kulowym czy zmienną geometrią oraz elek-
tryczny eBooster wspomagający cały system doładowania. „Wszystkie 
te produkty to dla nas tzw. game changer na rynku” – mówi Marek Rycz-
ko, menadżer ds. operacyjnych.
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Firma FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. 
świadczy usługę w zakresie programu Chemical 
Process Management dla zakładów BorgWarner. 

Usługa obejmuje: 
- planowanie i realizacje dostaw, 
- utrzymywanie bezpiecznego stanu magazynowego - utrzymywanie bezpiecznego stanu magazynowego 
środków smarowych,
- uzupełnienie w układach eksploatacyjnych i 
produkcyjnych, 
- regenerację, aż po końcową utylizację, 
- bieżące i systematyczne monitorowanie zużycia - bieżące i systematyczne monitorowanie zużycia 
środków i parametrów eksploatowanych w 
laboratoriach FUCHS 
- podejmowane działania serwisowe na podstawie 
danych z monitoringu. 

Na podstawie jasno określonych przez zakłady Na podstawie jasno określonych przez zakłady 
BorgWarner potrzeb i wymagań, stale wdrażane są 
nowe rozwiązania, pozwalające na zwiększenie 
efektywności procesów serwisowych i produkcyjnych 
oraz ich optymalizację, zwłaszcza kosztową. 

Zakłady produkcyjne BorgWarner Poland oraz nowoczesne 
Centrum Techniczne są zlokalizowane w pobliżu rzeszowskiego 
lotniska, w miejscowości Jasionka, w Podkarpackim Parku Na-
ukowo-Technologicznym. Kampus stanowi obecnie nowoczesne 
Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz trzy dywizje produkcyjne: 
produkcja turbosprężarek, produkcja łańcuchów rozrządów, napi-
naczy i modułów rozrządów ze zmiennymi fazami, a także produk-
cja układów kontroli i sterowania przekładni automatycznych.

Czy wiesz, że...

Firma ma w swojej ofercie produkty do aplikacji w silnikach wysokopręż-
nych oraz benzynowych, zarówno tych małych, jak i dużych oraz kon-
wencjonalnych i hybrydowych. Turbiny BorgWarner są projektowane 
i wytwarzane w kulturze Design for Value. Oznacza to, że na każdym etapie 
tworzenia produktu i współpracy z klientem firma ma dostarczać wartość 
dodaną dla klienta i swojej organizacji. Dzięki takiemu podejściu spółka 
może zaoferować najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania techno-
logiczne. „Koncentrujemy się na tym, aby nasze produkty przyczyniały się 

do redukcji spalania i emisji spalin oraz poprawiały osiągi pojazdów. Robi-
my wszystko, by kierowcy byli zadowoleni” – mówi Ryczko. Pozostałymi 
czynnikami istotnymi dla klientów BorgWarner są: głośność układu, waga, 
dobór materiałów, wytrzymałość temperaturowa, a także wiele innych, 
które zależą od specyfiki klienta. Firma chce wspierać klientów wysokim 
poziomem procesu wytwarzania i dostarczać produkt najwyższej jakości 
przy możliwie najniższych kosztach. „Wdrożenie każdego projektu do pro-
dukcji seryjnej ma przebiegać wzorcowo” – mówi Marek Ryczko.

To, co wyróżnia BorgWarner na tle konkurencji, jest związane nie tylko 
z produktem, lecz także ze sposobem współpracy, jaki spółka oferuje 
klientom. „Chcemy, aby tak zwane customer experience stało na najwyż-
szym poziomie na każdym etapie współpracy i w całym cyklu życia wyro-
bu: od fazy projektowej, przez fazę wdrażania, po fazę produkcji seryjnej” 
– mówi Marek Ryczko. Potwierdzeniem słuszności tego podejścia jest 
fakt, że zakład w podrzeszowskiej Jasionce już dwa razy z rzędu otrzymał 
wyróżnienie Forda dla najlepszego dostawcy turbosprężarek na świecie. 
W tym roku został również uhonorowany Polską Nagrodą Jakości, która 
opiera się na koncepcji TQM (Total Quality Management) i ma za zadanie 
promowanie nowoczesnych metod zarządzania.

WDROŻENIE KAŻDEGO PROJEKTU DO 
PRODUKCJI SERYJNEJ MA PRZEBIEGAĆ 

WZORCOWO Obecnie przedsiębiorstwo dysponuje parkiem złożonym 
z ponad 25 maszyn, w tym nowoczesnych centrów obrób-
czych CNC, skomputeryzowanym procesem projektowania 
i ogromnym doświadczeniem w budowie prototypowych ma-

szyn i linii dla nowych technologii w wielu branżach przemysłu. Jej działalność 
może być najtrafniej określona terminem „mechatronika”, rozumianym jako 
połączenie inżynierii mechanicznej i materiałowej, elektrycznej, komputero-
wej oraz automatyki i robotyki. Nasze produkty trafiają do wielu krajów 
świata. Są wśród nich: Czechy, Słowacja, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Wielka 
Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja, Meksyk, Chiny, Indie czy Tajlandia. 

Oferujemy specjalistyczne maszyny, kompletne linie montażowe i sta-
nowiska zrobotyzowane, takie jak stacje montażowe automatyczne, 
półautomatyczne i ręczne, testery, zgrzewarki, zaciskarki, szczotkarki, 
nitownice, stacje nanoszenia/dozowania. Specjalizujemy się w budo-
wie testerów szczelności opartych na aparatach pomiarowych ATEQ. 
Wykorzystywane są one między innymi do produkcji chłodnic, różne-
go rodzaju zbiorniczków, obudów narażonych na działanie czynników 
zewnętrznych. Przygotowujemy kompletne linie montażowe i techno-
logiczne. Nasza praca w tym zakresie obejmuje projektowanie i budo-
wę linii od podstaw, modernizację istniejących linii lub ich fragmentów, 
rozbudowę itp. Na liniach mogą się znajdować stanowiska takie jak: te-
stery wysokociśnieniowe, stanowiska zaciskania hydropneumatycznego, 
stacje smarujące, stacje testujące parametry fizyczne, stacje znakowa-
nia, systemy śledzenia produkcji (RFID) itp. W budowanych przez nas 
maszynach i urządzeniach korzystamy z różnych aspektów systemów 
wizyjnych: rozpoznawania kształtu czy koloru, rozpoznawania znaków 
alfanumerycznych, wykrywania ruchu, testowania gabarytów. Mamy 
ogromne doświadczenie w integracji takich systemów z układami ste-
rowania i sterownikami PLC.

Opracowujemy oprogramowanie i aplikacje w zakresie systemów po-
miarowych (m.in. z zastosowaniem National Instruments LabVIEW, 
Measurement Studio), testów funkcjonalnych, znakowania i drukowania 
etykiet, traceability, monitoringu, wizualizacji i akwizycji danych. Możemy 
się poszczycić rozwiązaniami informatycznymi dopracowanymi przez 

lata prób i praktycznych weryfikacji: Etykieta System (zarządzanie zna-
kowaniem), ATEQMonitor (monitoring aparatów ATEQ), NetWAGA 
(zautomatyzowane naważanie).

Dobrą recenzją naszych możliwości jest udana realizacja uniwersalnego, 
sześcioosiowego robota przemysłowego Unirobot z innowacyjnym czło-
nem ruchomym wykonanym z kompozytu złożonego z tkaniny z włókna 
węglowego oraz żywicy epoksydowej. Pozwoliło to na uzyskanie znacznie 
lżejszej konstrukcji z zachowaniem parametrów udźwigu i uniwersalności 
znanych z klasycznych rozwiązań. Unirobot był już wielokrotnie prezen-
towany podczas indywidualnych wizyt przedstawicieli zainteresowanych 
firm oraz podczas publicznych wydarzeń i zawsze budził ogromne zain-
teresowanie. 

Chociaż firma buduje maszyny i systemy sterowania głównie dla branż au-
tomotive, maszynowej i elektronicznej, to ma na swoim koncie realizacje 
w przemyśle chemicznym, cementowym czy farmaceutycznym i pozostaje 
otwarta na projekty z każdej dziedziny przemysłu.

To właśnie bogate doświadczenie w branży automotive oraz portfo-
lio, w którym znajdują się realizacje dla światowych potentatów, zdecy-
dowały o rozpoczęciu współpracy z firmą BorgWarner Poland. Praca 
w nowoczesnych fabrykach Podkarpackiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego to dodatkowy atut tej kooperacji. Od pierwszych kon-
taktów w roku 2013 to ponad 30 różnych projektów, począwszy od 
drobniejszych prac i modyfikacji, a na kompletnych zautomatyzowanych 
stanowiskach i elementach linii montażowych skończywszy. Specjaliza-
cją BorgWarner Poland jest między innymi produkcja turbosprężarek 
i właśnie spółka elPLC jest producentem automatów do montażu rdze-
ni i montażu finalnego turbosprężarek różnych typów dla odbiorców 
końcowych. Automaty te są wyposażone w wysokiej jakości oprzyrzą-
dowanie, systemy wizyjne oraz oprogramowanie, a tam, gdzie jest to 
potrzebne (stacje testu) – w systemy znakowania laserowego. Ważną 
rolę odgrywa również przystosowanie do współpracy z innymi stanowi-
skami lub obszarami technologicznymi zakładu, stąd układy automatycz-
nego transportu czy traceability. ■

elPLC  
– specjalistyczne 
maszyny, kompletne linie 
montażowe i stanowiska 
zrobotyzowane
Firma elPLC sp. z o.o. działa na rynku od 13 lat. Historia 
jej sukcesów to historia ludzi, którzy tworzą zgrany zespół 
profesjonalistów. Początki firmy to efekt pasji kilku osób 
pracujących w dwóch skromnych pomieszczeniach na poddaszu. 
Pierwotnie firma poruszała się głównie w obszarze integracji 
systemów, prefabrykacji szaf sterowniczych, budowy sieci 
przemysłowych, a także tworzenia oprogramowania PC, PLC, 
HMI oraz SCADA. Stopniowo środek ciężkości przesuwał 
się w stronę budowy kompletnych maszyn i linii, tworzył się 
park maszynowy, a firma zaczęła wzbudzać zainteresowanie na 
regionalnym rynku pracy jako pożądany i solidny pracodawca.
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ROZBUDOWA ZAKŁADU W JASIONCE
W związku z nowymi kontraktami w najbliższym czasie w zakładzie zosta-
ną uruchomione dwie nowe linie produktowe. Jedna z nich obejmie pro-
dukcję turbosprężarek dla pojazdów użytkowych, czyli takich jak maszyny 
budowlane, maszyny rolnicze, samochody ciężarowe itp. Druga to rege-
neracja turbosprężarek z zachowaniem najwyższych standardów produk-
cyjnych i produktowych, tzw. remanufacturing. „Nowe linie produktowe 
w zakładzie wzbogacają ofertę i wzmacniają nasze kompetencje” – mówi 

Marek Ryczko. Już w pierwszym kwartale 2017 r. BorgWarner Poland 
odda do użytkowania nową część zakładu, dzięki czemu jego powierzch-
nia wzrośnie prawie trzykrotnie. „Trwają prace nad finalizacją robót 
budowlanych, przygotowaniem układu maszyn na nowej hali oraz do-
pracowaniem szczegółów przed instalacją i uruchomieniem nowych linii 
produkcyjnych” – mówi Marek Ryczko. W nowej części zakładu zlokali-
zowane zostaną wszystkie nowe projekty i linie produktowe. „Zgroma-
dzenie w jednym miejscu pełnego spektrum produkcji turbosprężarek 
(do samochodów osobowych, pojazdów użytkowych; regeneracja) jest 
unikalne w skali świata i niewiele zakładów może się tym pochwalić. 
Oczywiście wiąże się to z wieloma wyzwaniami biznesowymi, proce-
sowymi czy operacyjnymi, z którymi będziemy musieli się zmierzyć, ale 
jednocześnie stwarza nam to możliwości rozwoju i wzmocnienia kom-
petencji. Lubimy takie wyzwania” – tłumaczy Ryczko. Rozwój mocy pro-
dukcyjnych zakładu w Jasionce przełoży się również na wzrost sprzedaży 
i poziomu zatrudnienia.

PRACA – STABILNOŚĆ I ROZWÓJ
Na tę chwilę w podrzeszowskim kampusie pracuje ponad 1050 osób. 
Pracownicy BorgWarner to w większości młode, wysoko wykwali-
fikowane osoby. Tworzą one sprawnie działający i ukierunkowany 

na rozwój zespół, którego plan i praca uzależnione są od wspólnych 
celów firmy. „Wszystkim zatrudnionym zapewniamy poczucie stabil-
ności oraz możliwości autentycznego rozwoju w odniesieniu do re-
alizowanych zadań oraz planowanego rozwoju zawodowego” – mówi 
Marek Ryczko. To wszystko sprawia, że zakład ma unikalną kulturę 
organizacyjną, która jest doceniana przez klientów i pracowników fir-
my na całym świecie. Dzięki temu BorgWarner może się pochwalić 
również bardzo niską rotacją załogi. „Nawet jeśli ludzie decydują się 
na zmianę pracy i poszukiwanie nowych wyzwań poza organizacją, to 
nierzadko wracają. Jesteśmy konkurencyjni na rynku dzięki stwarza-
nym warunkom pracy, pakietowi socjalnemu i wysokim standardom 
w każdym zakresie. Naszym celem jest bycie liderem technologii, dla-

RoYale
ul. Emilii Plater 7, 35-079 Rzeszów
tel./fax.: +48 17 8563602
tel.: +48 17 8501344
e-mail: info@royale.pl, sprzedaz@royale.pl

Przede wszystkim wytwarzamy meble metalowe warsztatowe dla przemysłu. Jednak inaczej niż większość 
producentów podchodzimy bardziej indywidualne do każdego klienta i meble wykonujemy np. wg przekazanego 
wzoru, uzgodnionych wymiarów, wybranej kolorystyki, proponujemy różnego rodzaju pokrycia blatów, oferujemy 
dodatkowe wyposażenie pneumatyczne hydrauliczne i elektryczne. Możliwość dowolnej konfiguracji, użycie dobrej 
jakości materiałów oraz malowanie proszkowe gwarantują ergonomiczne i długie użytkowanie naszych mebli. 

Jako importer i dystrybutor znanych producentów oferujemy szeroki asortyment narzędzi ręcznych, pomiarowych, 
pneumatycznych, szczotek technicznych, tarcz do cięcia i szlifowania, wciągników, zawiesi, wózków transportowych, 
chemii technicznej, pneumatyki instalacyjnej, ściągaczy i narzędzi do wiercenia, frezowania czy toczenia. 

MEBLE METALOWE, NARZĘDZIA RĘCZNE, ART. ŚCIERNE, SZCZOTKI TECHNICZNE...

www.royale.pl

JUŻ W PIERWSZYM KWARTALE 2017 R. 
BORGWARNER POLAND ODDA DO 

UŻYTKOWANIA NOWĄ CZĘŚĆ ZAKŁADU, 
DZIĘKI CZEMU JEGO POWIERZCHNIA 

WZROŚNIE PRAWIE TRZYKROTNIE

BorgWarner Poland sp. z o.o. jest laureatem licznych nagród 
przyznanych za wysoką jakość produktów: Złote Godło QI 
(2012–2014) Programu „Najwyższa Jakość Quality International”, 
Perła Jakości, nagrody PAIiZ w kategorii „Nowoczesne Techno-
logie” (2013 r.) oraz Ford Q1 (2013 r.). Podczas 17. edycji World 
Excellence Awards koncern Ford uhonorował BorgWarner Poland 
sp. z o.o. nagrodą w kategorii „Gold Award” za dostarczanie 
najwyższej jakości produktów i usług oraz terminową realizację 
dostaw. Spółka została nagrodzona również podczas ubiegło-
rocznej edycji Manufacturing Excellence Awards, najważniejszego 
wydarzenia w branży produkcyjnej, będącego okazją do wyrażenia 
uznania dla sukcesów przedsiębiorstw produkcyjnych reprezentu-
jących wszystkie gałęzie przemysłu. BorgWarner Poland zwyciężył 
w kategorii „Product Design/Lifecycle Management”.

Czy wiesz, że...
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tego cały czas stawiamy na ludzi, inwestycje, badania i rozwój” – pod-
kreśla Ryczko.

W związku z ciągłym rozwojem i uruchomieniem dwóch nowych linii 
produktowych w Jasionce spółka poszukuje kandydatów na wszystkie 
stanowiska, zaczynając od produkcyjnych, a kończąc na specjalistycznych 
i menadżerskich w obszarze logistyki, zakupów, utrzymania ruchu, jakości 
i IT. Swoim pracownikom BorgWarner zapewnia systematyczny dostęp do 
szkoleń, których plan jest zawsze dostosowany do kierunku rozwoju firmy 
oraz indywidualnych predyspozycji i oczekiwań pracowników. „Współpra-
cujemy zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi firmami szkoleniowymi. 
W naszej organizacji to kwalifikacje oraz postawa pełna zaangażowania są 
głównym czynnikiem decydującym o sukcesie. Staramy się być prekurso-
rami innowacyjnych rozwiązań, tworzyć dla pracowników przestrzeń do 
rozwoju, dając autonomię i swobodę działania, a także duży poziom nieza-
leżności, licząc, że pracownicy wykażą się samodzielnością, inicjatywą oraz 
samokontrolą. Duża swoboda działania rozwija kreatywność” – wyjaśnia 
Ryczko. Firma oferuje środowisko i cele strategiczne, a sposób ich realizacji 
określają sami pracownicy. Doświadczenie spółki wskazuje na to, że takie 
podejście wzmacnia integrację pracownika z firmą i wspólne poczucie od-
powiedzialności.

POLSKIE UCZELNIE I CENTRUM TECHNICZNE 
BorgWarner nieustannie prowadzi prace badawczo-rozwojowe. Polska 
spółka amerykańskiego koncernu ma swój wymierny wkład w rozwój 
produktów i rozwiązań oferowanych na rynku. Inżynierowie są docenia-
ni w skali całej organizacji za swoje doświadczenie i kompetencje. Moc-
nym elementem globalnych mocy R&D jest oddane do użytku w 2013 r. 
Centrum Techniczne w Rzeszowie. Prowadzone tam prace badawczo-
-rozwojowe – często we współpracy z głównymi uczelniami regionu – za-
owocowały zgłoszeniem do opatentowania dwóch rozwiązań dotyczących 
konstrukcji turbosprężarki do produkcji seryjnej.

BorgWarner współpracuje również z kilkoma uczelniami w naszym kraju. 
Najbardziej aktywne działania są realizowane we współpracy z Politechni-
ką Rzeszowską. Firma dba o wsparcie techniczne uczelni poprzez zakup 
wyposażenia laboratoriów czy niezbędnych licencji, a studenci odbywają 
staże i praktyki m.in. w Dziale Konstrukcji, Symulacji, Jakości i Badań Ma-

teriałów, Dziale Testów czy Dziale Aplikacji. Spółka umożliwia zdobycie 
praktycznej wiedzy coraz to większej liczbie studentów. Najlepsi z nich 
znajdują później zatrudnienie w BorgWarner.

Współpraca z inną uczelnią, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania, 
jest natomiast odpowiedzią na wyzwania dzisiejszego świata. „Z jednej 
strony obserwujemy zapotrzebowanie biznesu na specjalistów z danej 
branży, a z drugiej strony doceniamy gotowość uczelni do kształcenia 
praktycznego. Jak powszechnie wiadomo, rynek IT cechuje szczegól-
na dynamika zmian oraz pokonywania kolejnych barier. Kluczowymi 
elementami sukcesu IT są innowacyjność i prostota proponowanych 
rozwiązań. W tym zakresie liczymy na studentów” – mówi Marek 
Ryczko. Ze swojej strony firma oferuje studentom możliwość zdobycia 
doświadczenia i pracy w typowych realiach biznesowych branży moto-
ryzacyjnej, gdzie IT pełni funkcję kluczowego partnera wspierającego 
wszystkie procesy produkcyjne oraz pomocnicze. Ponadto, w ramach 
działań operacyjnych IT, BorgWarner oferuje studentom WSIiZ sta-
że w obszarach infrastruktury IT oraz aplikacji. „Wspólnie z uczelnią 
pracujemy nad projektem uruchomienia w roku 2017 nowego kierun-
ku studiów: analityka IT w biznesie” – zapowiada Ryczko. W ramach 
tego projektu wybrani studenci, którzy zdecydują się na staż w Borg- 
Warner, otrzymają pakiet specjalistycznych szkoleń biznesowych oraz 
możliwość napisania pracy dyplomowej uwzględniającej specyficzne 
wymagania firmy.

PRODUKCJA TURBIN
Jak wygląda produkcja turbin w zakładzie BorgWarner? Proces ten można 
przedstawić w kilku krokach. W pierwszym etapie zakład otrzymuje zapy-
tanie ofertowe od klientów. Dzięki funkcjonowaniu Centrum Technicznego 
firma ma możliwość zaproponowania, dostosowania i wyprodukowania 
nowej turbosprężarki dla każdego producenta z branży automotive. Cykl 
wprowadzenia na rynek nowej turbosprężarki trwa zazwyczaj od dwóch do 
trzech lat. Rozpoczyna się od szczegółowych rozmów z klientem na temat 
oczekiwań w zakresie budowy silnika, emisji spalin i opracowania optymal-
nych rozwiązań w doborze komponentów. Opierając się na danych zgroma-
dzonych podczas pracy przy poprzednich projektach, a także wykorzystując 
dostarczone przez klienta trójwymiarowe modele silnika, grupy projektowe 
tworzą pierwsze modele i rysunki nowej turbosprężarki. 
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W kolejnym kroku modele obliczeniowe są weryfikowane i udoskonala-
ne z wykorzystaniem metod symulacji. Następnie na podstawie rysunków 
oraz danych dostarczonych przez Dział Symulacji tworzone są pierw-
sze prototypy nowej turbosprężarki. Są one testowane na miejscu, czyli 
w Centrum Technicznym w Rzeszowie na silnikach, stacjach lub autach 
testowych bądź wysyłane do klientów w celu przeprowadzenia specyficz-
nych testów. Po ich zakończeniu turbosprężarki trafiają do Działu Analizy 
Technicznej, gdzie sprawdzany jest stan i funkcjonalność każdej pojedyn-
czej części. Następnie komponenty są poddawane mikroskopowej analizie 
powierzchni, analizie materiałowej, analizie wielkości ziarna oraz składu 
chemicznego z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego o możliwym 
powiększeniu do 1  mln razy, a także skanowaniu przy użyciu tomogra-
fu komputerowego. „Tylko wtedy, gdy wszystkie powyższe kroki zostaną 
pomyślnie zakończone, nowa turbosprężarka może trafić do produkcji 
seryjnej, podczas której nadal dbamy o najwyższe standardy” – wyjaśnia 
Marek Ryczko.

Aby dostarczyć klientowi produkt najwyższej jakości, zakład w podrze-
szowskiej Jasionce dysponuje rozbudowanymi systemami jakości i kontroli. 

„Niezależnie od tego, czy jesteśmy w fazie projektowej i prototypów, czy 
w fazie produkcji seryjnej, dobieramy odpowiednie narzędzia, aby produkt 
spełniał najwyższe wymagania” – mówi Ryczko. Mogą to być odpowied-
nie procedury zwolnienia produktu przez uprawnione osoby, systemy 
kontroli w trakcie procesu wytwarzania (tzw. poka yoke), testy końcowe, 
systemy komputerowe wspomagające klasy MES (Manufacturing Execution 
System) czy komunikacja dwukierunkowa pomiędzy maszynami. Ważne 
są również współpraca z dostawcami oraz odpowiednia świadomość pra-
cowników. „Potwierdzeniem naszych wysokich standardów jakości jest 
brak reklamacji” – mówi z dumą Ryczko.

DOWNSIZING I NAPĘDY ALTERNATYWNE
Duże koncerny motoryzacyjne od kilku lat stosują strategię zwaną down-
sizing. Rozwiązanie to polega na zastosowaniu turbosprężarek w silnikach 
małolitrażowych. Pozwala to na znaczne ograniczenie emisji spalin oraz re-
dukcję spalania przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet poprawie osią-
gów silnika. Choć ustanowione przez Unię Europejską najnowsze normy 
są dla producentów z branży automotive coraz trudniejsze do spełnienia, 
firmy te w dalszym ciągu skupiają się na downsizing. Jednak nie od dziś 
wiadomo, że przygotowując się na jeszcze bardziej restrykcyjne normy UE, 
pracują nad napędami alternatywnymi, takimi jak hybrydy, napędy elek-
tryczne, cele wodorowe i inne. Jak mówi Marek Ryczko, podrzeszowska 
spółka nie ma się czego obawiać. „Jesteśmy przekonani, że niezależnie od 
tego, w jakim kierunku rozwinie się przemysł motoryzacyjny, BorgWarner 
będzie częścią tego procesu. Nie ma dla nas wielkiego znaczenia, czy pro-
ducenci samochodów konsekwentnie będą się kierować w stronę down- 
sizingu, czy przyszłością staną się napędy alternatywne, ponieważ firma 
wierzy, że w branży motoryzacyjnej znajdzie dla siebie miejsce. A zatem 
bez względu na to, jak będzie wyglądać motoryzacja za 20 lat, BorgWarner, 
tak jak dziś, zamierza dysponować odpowiednimi rozwiązaniami, aby mieć 
istotny wkład w jej rozwój” – mówi Marek Ryczko i dodaje, że już w tej 
chwili produkty oferowane przez firmę znajdują zastosowanie również we 
wszelkiego typu pojazdach z napędami hybrydowym i elektrycznym. ■

FIRMA MA MOŻLIWOŚĆ 
ZAPROPONOWANIA, DOSTOSOWANIA 
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TURBOSPRĘŻARKI DLA KAŻDEGO 

PRODUCENTA Z BRANŻY AUTOMOTIVE

grudzień 2016  \  Polski Przemysł  35|


