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Milé kolegyně, milí kolegové!

Minulý rok se vyznačoval zejména spoustou obchodních 
zakázek, mnoha novými výzvami a zatěžkávacími 
zkouškami. Ještě než budeme moci tento rok uzavřít, 
rádi bychom krátce nahlédli již do roku příchozího.

V roce 2011 budeme věnovat pozornost především 
dalšímu vývoji všech našich filiálek i všem jejich po-
dnikovým odvětvím. Cílem bude, aby se celá organizace
dostala do plynulého procesu kontinuálního zlepšování.
Tím chceme dosáhnout toho, aby se zlepšily nejen naše
procesy a postupy, ale aby se tím i posilnila pozice
naší značky na trhu.

Stabilizace a plánované zahajování nových projektů
si vyžádají i v příchozím roce naše plné nasazení a budou
mít rozhodující vliv na náš ekonomický vývoj. Ruku v 
ruce s našimi výrobními cíli zahájíme i strukturální změny 
v managementu kvality. To by mělo zlepšit jak produk-
tovou, tak procesní kvalitu firmy.

Další důležitou oblastí úkolů se stane integrace našich 
manažerských představ do celé společnosti. Zde se 

Carsten Schulz, Generální ředitelJürgen Schlote, Generální ředitel

EDITORIAL

budou všichni vedoucí pracovníci i jejich kolegové 
potýkat s významným úkolem a odpovědností. Úspěch 
naší skupiny podniků bude totiž z velké části záležet 
na tom, jak se nám podaří realizovat hodnoty vedení 
a ztotožnit se s nimi. Mimo to budou naši vedoucí 
pracovníci znovu a znovu podněcováni k tomu, aby 
zvládali menší zvraty, aby se plně motivováni chápali 
nových úkolů a sami iniciovali mnoho nového. Nám 
všem si v tomto přejme mnoho úspěchů.

Naše plány a aktuální prognózy vycházejí z toho, že 
by se rok 2011 měl vyznačovat stabilním odbytem. 
Pojďme tyto pozitivní vyhlídky využít k tomu, abychom 
zvládali své příští úkoly s optimismem, a tím budovali 
a posilovali úspěch naší společnosti.

Vážené kolegyně a kolegové, přejeme Vám a Vašim 
rodinám požehnané svátky vánoční a do roku 2011 
pevné zdraví, spokojenost a všechno dobré. 

Děkujeme Vám za spolupráci v roce 2010 a těšíme
se na další společné úkoly v roce příchozím.
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Vedení firmy zůstává ve hře: 
aktuální stav stavby v Harsumu 

I když ještě nedorazily bagry, nezamrzla stavba filiálky
v Harsumu! Bohužel došlo k nečekaným průtahům,
ale plánování pokračuje. A tak pracují někteří zaměst-
nanci a také vedení firmy ve vysokém tlaku na
pokroku stavebního projektu, tak abychom si byli jisti, 
že všechny úseky stavby budou dokončeny podle 
plánu v polovině příštího roku.       Trümper

„Meet the Boss“ (setkej se s bossem): 
Otevřený dialog s vedením firmy 

Přímá výměna názorů a dialog se spolupracovníky je 
velkým přáním vedení společnosti Schlote-Gruppe pro 
budoucí rok. 

Z tohoto důvodu bude zaměstnancům dána možnost 
diskutovat s jednateli firmy, Jürgenem Schlotem a 
Carstenem Schulzem, otázky a témata v osobním 
rozhovoru, a to v duchu motta „Meet the Boss“
(setkej se s bossem). Hlavní náplní těchto rozhovorů 
mají být jak aktuální témata, tak  otázky týkající se 
práce a podniku, které zaměstnance zajímají.

Tímto vyzýváme všechny zaměstnance, aby od této 
chvíle zasílali na vedení firmy témata k diskuzi, otázky 
a podněty. Vedení pak provede výběr a příslušné 
zaměstnance pozve k rozhovoru.

Také Vy jste se chtěli již dávno k něčemu vyjádřit, je 
pro Vás důležité některé téma? Potom se ozvěte na 
eMail paní Iny Trümper: i.truemper@schlote.com
nebo na fax 0049/5127 971 390.

Těšíme se na Vaše podněty!                                        Trümper/Fink

RYCHLÁ ZPRÁVA 

Milé kolegyně, milí kolegové, tým podnikové rady Harsum
bude od této chvíle k zastižení na lince -111. Nově budou 
od nového roku zřízeny konzultační hodiny. Místo a čas 
bude samozřejmě dán ve známost. Tyto informace budou 
vždy aktuálně ke shlédnutí na vývěsce podnikové rady.

Se svými otázkami a problémy nás můžete bez obav 
oslovit. Také náměty a nápady ke zlepšení budou přijaty 
pozitivně.

Přejeme všem kolegyním a kolegům kouzelný čas Vánoc,
příjemné sváteční dny a úspěšný vstup do roku 2011.   

Rudolph

INFORMACE V KOSTCE

EDITORIAL 

INFORMACE V KOSTCE 
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Ve skupině Schlote mají muži i ženy rovnoprávné postavení. 
Přesto v některých článcích zaměstnaneckého časopisu 
upouštíme z důvodu lepší čitelnosti od podrobného způsobu 
psaní „zaměstnanci a zaměstnankyně“, jak vyplývá se 
zákona o rovnoprávnosti. Pokud se Vás toto osobně dotýká,
prosíme Vás, abyste nás na to upozornili. Při přípravě 
příštího vydání to budeme respektovat. Mnohokrát díky
za pochopení.
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Kvalita – snad žádný jiný výraz není tak často používán a 
současně vede tak často k nedorozuměním jako tento! 
Nejčastěji se pod tímto pojmem rozumí, že je výrobek 
bezchybný, takže zákazník je s ním spokojený a práce 
schovaná za výrobkem probíhá plynule. 

Oficiální definice kvality dle DIN EN ISO 8402 zní: „Kvalita
je povšechnost vlastností a znaků výrobku nebo činnosti
co se týká jejich schopnosti splnit požadované náležitosti.“
 
Vztaženo na náš pracovní den to znamená, že kvalita 
existuje, když jsou splněny požadavky našich zákazníků 
– vnitřního nebo vnějšího druhu. 

Politika kvality v našem podniku se přitom vztahuje 
nejen na jednotlivé pracovní procesy, ale i na průběhy 
práce, toky informací a způsob chování. Jestliže při 

naší práci dojde k chybě, tak platí, poučit se z ní. Tak 
by měl každý jednotlivě přemýšlet, jak od počátku 
zabránit chybám a kde jsou možná zlepšení. Otázka 
by měla vždy znít: Byl bych jako zákazník spokojený
s kvalitou výrobku, který dodávám? 

Až za těmito požadavky kvality, které na nás a svou 
práci klademe, jsou z pohledu zákazníka rovněž důležité
dodržení slíbeného množství výrobků a dodací lhůty, 
stejně jako ceny obvyklé na trhu.  

Protože jsou v našem podniku nejrůznější oblasti práce
a úkolů, naráží se stále znovu na různé pochopení
kvality. Stále je definována a zažitá pro vlastní oblast
činnosti. Výrazně na to ukazuje aktuální anketa 
zaměstnanců v Harsumu.

Iris Techel/Fink

Zaměstnanci a jejich definice kvality

KVALITA – CO TO JE

ZÁVĚR: Jakkoliv jsou výpovědi rozdílné, každý přispívá na svém
úseku k celkové kvalitě a je o její nezbytnosti přesvědčený.  

Martin Otto (vlevo) und Murat Cam (vpravo)
Vývoj/Odbyt
Kvalita pro nás znamená: vytvářet transparentní, dobře 
pochopitelné a kompletní kalkulace, které vedou k 
zakázce a také odpovídají pozdější realitě ve výrobním 
procesu, příp. mají dobré hrubé rozpětí.

Ulrich Gerbitz
Příprava práce
Kvalita našich výrobků je měřitelná. Kvalita
naší práce však začání v hlavách všech
zaměstnanců a je v součtu vývěsním štítem
celého podniku. 
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Konstantin Schröder 
Seřizovač nástrojů
Kvalita je pro mě, když jsou nástroje správně seřízeny,
my (naše oddělení) rychle reagujeme při problémech
a kolegové ve výrobě jsou spokojení. 

Marcel Zuzga
Obsluha stroje montáž „BorgWarner“
Na úseku montáže a konečné kontroly očekávám od 
svých kolegů z výroby, že mi dají k dispozici výrobek, 
který na 100% splní spokojenost mou i zákazníkovu. Díky 
tomu zlepšujeme náhled na firmu Schlote, dostáváme 
nové zakázky a zajišťujeme svá pracovní místa. 

Tim Schierding
Obsluha stroje IHI-Linie
Kvalita pro mě znamená čistou a exaktní práci.
Největším faktorem zde je vzájemná komunikace.

Hanna Warmboldt
Personální kancelář
Kvalita pro mě znamená ve zkratce: Zaměstnanci
jsou spokojení, zúčtování je bezchybné. Oddělení 
personalistiky je zde pro zaměstnance a pomáhá při 
problémech. 

Sascha Haecks
Údržba
Kvalita je pro mě řádné předání směny při opravách, 
které zasahují do více směn. Důležité jsou rychlé,  řádné 
a kompletní opravy , jakož i čisté, nezávadné nástroje 
a dobře strukturovaný sklad náhradních dílů. Dále pro 
mě kvalita znamená i dobré pracovní klima mezi kolegy.
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Motivace, důvěra a respekt – to jsou mezníky, které
tvoří základ v otevřeném jednání vedoucích pracovníků
s jejich spolupracovníky. Také naše společnost si dala 
za cíl podporovat a podněcovat vnímání hodnot svých
zaměstnanců přes vedoucí pracovníky. Proto také
bylo toto téma zakotveno v novém hodnotovém systému
manažerů jako významný bod.

Vedoucí pracovníci, kteří rozpoznali, že zaměstnanci 
jsou klíčem k úspěchu podnikání, zprostředkovávají 
svým kolegům pocit, že jsou nejdůležitějším kapitálem 
firmy. A při tom je důležitá nejen vyslovená pochvala,
nýbrž také prožitý otevřený dialog, realizace nápadů
zaměstnanců a pravidelná informovanost zaměst-
nanců. Pokud je nad to dána zaměstnancům ještě 
možnost přebírat v rámci své práce odpovídající 
odpovědnost a částečně rozhodovat samostatně,
pak se hodnotový systém utváří s pomocí jejich
vedoucích v optimálním směru.

Vedoucí linie v centru vnímání hodnot našeho
manažerského hodnotového systému:  

 Chválíme a uznáváme dobré výkony, prožíváme a uskutečňujeme zvláštní úspěchy spolu se svými kolegy.
 Kritiku vyslovujeme uznale a motivujeme naše kolegy ke zlepšení. 
 Komunikujeme s našimi kolegy vždy partnersky. To představuje základnu pro spolupráci plnou důvěry.
 Využíváme každé příležitosti pro otevřený dialog, aby se předem odhalila rizika a společně

   s našimi kolegy mohla být nalezena řešení.
  Podporujeme pravidelnou a konstruktivní komunikaci a vytváříme pro ni nutné předpoklady.
 Motivujeme zaměstnance zvláště při důležitých úkolech a situacích. 

Také my bychom chtěli zdůraznit, jak je téma vnímání
hodnot a jeho podíl v hodnotovém systému manažerů 
pro nás důležité, že pro naše zaměstnance chceme
vytvářet prostředí, v němž se cítí dobře a jsou připraveni
se nadprůměrně za naši společnost angažovat. Neboť 
právě zaměstnanci, jejichž práci se dostává uznání a kteří
rádi přebírají odpovědnost, právě ti jsou motivovaní
a přispívají významnou měrou k úspěchu naší firmy.

V mnohých oblastech se vnímání hodnot stále ještě
bohužel velmi podceňuje. Často se dozvídají zaměstnanci
o respektu a uznání pouze v pozitivních situacích. Tak 
se potom zejména v hospodářsky obtížných situacích 
ukazuje, zda to bylo jen mluvení do větru.

Neboť právě v těchto časech jsou zaměstnanci nej-
důležitějším faktorem pro další existenci a úspěch firmy. 
Proto se i my snažíme, aby bylo vnímání hodnot našich 
zaměstnanců důležitým mezníkem naší firemní kultury 
uprostřed Schlote-Gruppe.                Kai Aurin/Trümper/Fink

Základem úspěchu je vnímání hodnot:
Společně do budoucnosti  motivovaní, otevření a úspěšní

PŘEDSTAVA VEDENÍ
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Od 6. do 8. Října tohoto roku se konala ve Wolfsburgu
již pošesté Mezinárodní dodavatelská burza (IZB). 
Začínala jako místní velehrh firmy Volkswagen AG 2001
s 128 vystavovateli a 13.500 návstěvníky, dnes je IZB 
s 729 vystavovateli z 24 zemí a s 48.000 odbornými 
návštěvníky vedoucím veletrhem automobilového 
dodavatelského průmyslu. Jsou zde prezentovány 
nejnovější trendy a inovace oboru.

Z důvodu stále většího významu tohoto veletrhu se v 
tomto roce Schlote skupina rozhodla k tomu, poprvé 
vystoupit jako vystavovatel na této významné obchodní
ploše dodavatelského odvětví. Tento odborný veletrh 
je pro nás především důležitá komunikační a obchodní 
základna, na které jsou udržovány stávající kontakty, 
budovány nové obchodní kontakty a kde mohou být 
prezentovány vlastní produkty odbornému publiku.

Celkový dojem veletrhu nám dal zapravdu. Mohli jsme 
tak na našem stánku pozdravit mnoho odborných 
návštěvníků. Většina těchto kontaktů byli již stávající 
obchodní partneři, kteří se těšili prezentací Schlote 
skupiny na veletrhu, tím z možnosti potkat se s námi 
přímo tady. Kromě toho jsme mohli vést první jednání
s potencionálními novými zákazníky. Takto zůstaneme 
stále v kurzu a zkusíme tyto první kontakty dále rozvíjet,
náš úspěch i nadále budovat, jakož i spektrum nabídky 
na trhu rozšiřovat a rozvíjet.

Chtěli bychom tímto také poděkovat všem, kteří
nás při přípravách a realizaci podporovali a přispěli
k úspěchu při představení na veletrhu.
 Michael Kern/Fink

Schlote-skupina se poprvé
prezentuje na IZB ve Wolfsburgu

KOMUNIKAČNÍ ZÁKLADNA OPTIMÁLNĚ VYUŽITA

Patrick Voss (Schlote, Odbyt)
a Carsten Mohr (FAC Norsko)

Julia Langolf, učnice prodejce
v průmyslu u Schlote ve 3. ročníku

Michael Weiler (Voith Turbo) a 
Michael Kern (Schlote, Odbyt) v rozhovoru

Zdravé Give-Aways obchodní vztahy:
Jablka Schlote

Klaus Nagel (Schlote GmbH Rathenow, Jednatel)
a Patrick Voss (Schlote, Odbyt) před výstavním stánkem

Steffen Russ (DGH Group), Christian Hänsgen (Schlote,
Odbyt) a Jürgen Schlote (Schlote, Jednatel)
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Srdečně Vás vítáme ve skupině Schlote!
Představujeme nové kolegy:

Firemní výročí v září – listopadu 2010 ve skupině Schlote
Blahopřejeme k Vašemu 10ti letému firemnímu výročí:

Blahopřejeme k Vašemu 20ti letému firemnímu výročí:

Schlote GmbH & Co. KG 
Ronny Frommann 18.12.2000   TMF
Alexander Faller 18.12.2000   TMF
Resit Gündogan 22.01.2001   TMF

Schlote FormTec GmbH 
Arno Ossenkopp 19.02.2001   TMF

Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
Fred Röser 01.12.2000   TL
Dieter Kurzberg 15.12.2000   TMF
Sebastian Meyer 01.02.2001  TMF

Schlote GmbH & Co. KG 
Guntram Winkler   07.01.1991   TIC
Jens Reinecke   01.02.1991   TMQS

Schlote GmbH & Co. KG 
Michael Isler 01.10.2010  Obsluha stroje
Tim Schierding 01.10.2010   Obsluha stroje
Daniel Gerstenberger  01.10.2010   Obsluha stroje
Gabriele Schwalenberg 01.10.2010   Technické kreslení
Mathias Wünsche 01.11.2010   Vedoucí TLE
Dirk Millow 01.11.2010   Obsluha stroje

Schlote FormTec GmbH 
Julian Kreipe 01.10.2010   CNC-obrábění

Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
Hans-J. Redlich 01.10.2010   Obsluha stroje
Steven Schönebaum 01.10.2010   Obsluha stroje
Guido Marten 01.10.2010   Obsluha stroje
Daniel Weinrich 01.11.2010   Obsluha stroje
Hartwig Hempel 01.11.2010   Pracovník TIC

Schlote Brandenburg GmbH & Co. KG 
Maik Rupp 01.10.2010   Obsluha stroje
Marco Garmatter 25.10.2010   Vedoucí technologie
Christian Schnitzer 01.11.2010   Vedoucí technologie
Marco Klein 01.11.2010   Vedoucí technologie
Manuel Müller 01.11.2010   Vedoucí technologie
Göran Schragow 01.11.2010   Vedoucí technologie
Martin Metz 01.11.2010   Vedoucí směny

Přejeme Vám, aby práce, kterou vykonáváte, naplňovala Vaše představy, očekávání a přání.
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Ahoj, jmenuji se Samuel Hudlet. Je mi 18 let a právě 
studuji třetím rokem obor strojního mechanika ve 
Schlote-Gruppe. Od 11.09.2010 do 08.10.2010 jsme 
měl příležitost se zúčastnit studijního pobytu v Norsku
v rámci programu EU „Euro Pool“. Mohl jsem tak pra-
covat čtyři týdny v Oslu ve firmě „ST Aerospace
Solutions” na letišti Gardemoen, společnosti světové 
velikosti, zabývající se službami pro letecký průmysl.
Firma vyrábí letadla řady 737 Boeing ve spojení s
leteckou společností „Scandinavian Airlines“ (SAS). 

Jak odpovídá mému studijnímu oboru, byl jsem 
přiřazován k činnostem zvláště v oblasti konvenčního 
soustružení a frézování. Zde hraje velkou roli vysoká 
odpovědnost při práci, neboť jednotlivé části nebo 
skupiny součástek jednoho „Landing Gear-u“ (letadlo)
jsou ve své nákupní hodnotě velmi drahé. Jedna 
přistávací jednotka v letadle má hodnotu více jak 
jeden milion amerických dolarů. 

Někdy se také naskytla příležitost pracovat s mecha-
niky této letecké společnosti na úsecích určených 
pro pasažéry. Především šlo o kokpit. Jak tady fungují 
veškeré funkce letadla v jednotné součinnosti, mě 
naprosto nadchlo. 

Mým hlavním úkolem bylo frézovat dílce s vysoce
legované oceli nebo frézovat speciální hliníkové slitiny.
To byl velice zajímavý úkol. 

Veškeré míry byly udávány v palcích, nikoli v milimetrech,
dorozumět jsem se mohl pouze v angličtině a poznal
jsem nové obráběcí stroje. Zvláště přínosné bylo poznat,
jaké různé možnosti se používají k tomu, aby se pro-

táhla doba provozu stroje. Zvláště pak šlo o používání 
různých chladicích emulzí.

Na výborném pracovním klimatu mi nejvíce imponovalo
otevřené, přátelské a kolegiální jednání zaměstnanců.
I já jsem byl respektován jako kolega, a takové uznání 
mě povzbuzovalo.

Běžný pracovní den začal v cca v 5 hodin ráno, kdy
jsem vstával, pak jsem šel na tramvaj, která mě přiblížila
na hlavní nádraží Oslo. Odtud jsem se přepravoval 
ještě asi 60 kilometrů na letiště. Po důkladných bezpeč-
nostních kontrolách jsem jel dále autobusem k han-
gáru, kde se nacházela dílna údržby. Obvykle jsem se 
vracel kolem 19. hodiny domů. 

Po dobu svého praktika jsem mohl poznat tři další prak-
tikanty z Německa, bydleli jsme společně na ubytovně. 
Někdy večer jsem jezdili tramvají do centra Osla. 
O víkendech nám pak většinou naši norští organizátoři 
praktika, kteří nás nadto v mnohém po celou dobu 
aktivně podporovali, naplánovali túry v horách nebo 
výlet do safari s losy. 

Shrnuto a podtrženo, tento pobyt byl pro mě jedním 
velkým úspěchem. Mohl jsem si zdokonalit znalosti v 
angličtině, upevnil jsem dovednosti v obrábění, dále
je také rozvíjel.

Na tomto místě bych velice rád poděkoval vedení 
firmy, zvláště pak panu Grasshoffovi, vedoucímu pro 
vzdělávání, za významnou podporu v organizaci.
Bylo velkým privilegiem zastupovat Schlote-Gruppe
v zahraničí, a to mám stále na paměti.     Samuel Hudlet

Praktikant se vrací z pobytu v Norsku.

EURO POOL TO UMOŽŇUJE
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Optimální a hospodárné plánování a řízení toku zboží 
napříč skupinou podniků Schlote-Gruppe – to bylo to,
co si daly dvě pracovní skupiny za cíl.

Od dubna 2010 v Harsumu a od června 2010 za GAW 
(Wernigerode) jsou v týmu skladového hospodářství
a TI – závodní technika Carsten Kruse, Ralf Gorges,
Sandra Czempik, Andra Paul, Evelyn-Maria Winter a
Ina Trümper zaměstnáni týdně analýzou položek z úseku 
mechanické údržby. Tým skladového hospodářství a 
TMFB – provozní nástroje sestává z Ulfa Meliße, Jürgena 
Dietricha, Güntra Pfaffeho, Sandry Czempik, Evelyny-
Marie Winter a Iny Trümper a tito se snaží již od konce 
července monitorovat úsek nástrojů a přípravků.

Po prvním sčítání se nejen zjistilo, že se ve Schlote-Gruppe 
nachází kolem 17.000 různých položek, s nimiž pracujeme.
Týmy také zjistily, že každá filiálka společnosti tyto položky
různě definuje a zpracovává různými způsoby.

Výsledkem toho bylo, že jak v úseku závodní techniky, 
tak provozních nástrojů ve vztahu k logistice není 
jednotný systém evidence a existuje zde jen málo 
rozhraní. Oba týmy se denně potýkají s chybovými 
hlášeními, jako například chybné zadání konta pro 
výrobek, žádné nebo chybné naskladnění a chybný 
management rozhraní. Oba týmy pak hledají společně 
řešení pro tyto situace.

A oba týmy nakonec také našly cestu, jak vytvořit pro 
firmu jednotný a transparentní systém, který nejen
optimalizuje procesy logistiky, ale také podněcuje
motivovanost a spokojenost zaměstnanců. Byla sta-
novena první konkrétní opatření a definovány jasné 
cíle. Tak by se na příkladu zavedení jednotné šablony
v systému PSIPENTA mělo docílit jednotného označení 
všech provozních položek ve všech filiálkách.

Nadto se uvedly do provozu kontrolní seznamy pro 
analýzu a definici všech položek. Tyto by se následně 
měly implementovat do systémů návazných – doda-
vatelských.  Důležitým úspěchem je také vypracování 
a naprogramování digitální interní poptávky (Bedarfs-
meldung), které vzniklo ve spolupráci s Monikou Koch 
(controlling). Paní Koch již úspěšně zvládla napro-
gramovat tuto položku v testovacím systému. Toto pak 
může překlopit do  produktivního systému, a dát
tak poptávku k dispozici všem úsekům, které ji používají.

Aby se také procesy logistiky optimalizovaly z dlouho-
dobého hlediska, plánuje se zavedení mj. lexikonu 
položek, znalostní databanky pro všechny filiálky firmy 
a zákaznický konsignační sklad.

Také v ohledu personálním se počítá se změnami. 
Zaměstnanci, kteří pracují v úsecích dotčených 
logistickým systémem, budou zařazeni do speciálních 
školicích programů a workshopů.

Evelyn-Maria Winter/Trümper/Fink

Dva týmy vypracovaly jednotný a
transparentní systém pro uskladňování 

OPTIMALIZACE PROCESŮ PŘI PLNÉ MOTIVACI

Nepotřebné poznatky Užitečné poznatky
12, 5 milionů plastových kroužků
bylo použito a zpracováno na kroužkové
košile statistů v „Pánovi prstenů“.

Známe to topování: více jak 13 milionů syrových a ZSB
dílců (Zusammenbauteile) se ročně opracuje ve 
Schlote-Gruppe. V závodě Schlote Harsum se použije
dokonce ještě více syrových dílců: a to proto, že z
jednoho polotovaru dokážeme někdy vyrobit a prodat
až 5 jednotlivých dílů (např. ložiskové víko klikové hřídele).
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Od odlitku ze slévárny
ke kvalitní turbíně

Už to není žádným tajemstvím: němečtí výrobci automobilů jako Audi nebo VW 
důvěřují už roky kvalitě dílů, vyrobených ve skupině Schlote. To dokazují dobré počty 
našich výrobků. Například v oblasti turbín se vyrobilo v roce 2009 105.000 ks typu IHI 
0791 a 160.420 ks typu IHI 1114. Obě řady se používají v základním tělese turbokom-
presoru nejrůznějších naftových motorů, m.j. například  pro Audi A4 a A6 s 1,8- a
2,6- litrovými motory. 

Tato dobrá čísla a význam těchto výrobků pro výrobce automobilů si nyní chceme 
vzít za záminku k bližšímu představení výrobní skupiny pro IHI turbíny, včetně všech 
pracovních kroků od odlitku až k hotové turbíně. Ukážeme to na příkladu turbíny IHI 
0791, jejíž surové kusy jsou dodávány ze slévárny Eisenwerk Erla GmbH ze Schwarzenbergu. 

Kompletní mechanické opracování dílců, tzn. od prvního po čtvrté upnutí, se provádí 
na dvou zařízeních. K opracování prvního upnutí se odlitky upevní na přípravku. Po 
opracování vyjme dělník obrobek z přípravku, otočí jej a následně vloží do dalšího 
upínacího přípravku druhéhu upnutí. Po provedení tohoto opracování následují 
poslední kroky, tzn. třetí a čtvrté upnutí. Díly třetího upnutí se nacházejí ve spodní části
přípravku a čtvrtého v horní části. Následně se z dílů manuelně odstraní otřepy. 
Poté, co se obrobek vyčistí v pračce, následuje další opracování turbíny na automa-
tickém a montážním zařízení „Symacon“. 

Na automatice kontroluje příslušný pracovník správný průběh montáže, která 
probíhá následovně: praní, zkouška těsnosti, nalisování ucpávky  a vrtání otvoru pro 
kolík, vsazení kolíku, nasazení talíře klapky a usazení pojistky klapky, zkouška
průtoku a gravírování dílu. Následně je každý kus zkontrolován na konečné kontrole 
na kompletní opracování, kompletní odjehlení a eventuelní poškození a chyby.
V závěru se hotové díly zabalí do plastových nádob a připraví se k expedici. 

Björn Hoffmann/Kasper/Fink

PRÁCE PRACOVNÍ SKUPINY PRO IHI TURBÍNY

Co se vlastně 
rozumí pod poj-
mem... upnutí? 
 

1. UPNUTÍ 
Na přírubě motoru se
frézují svorkovnice, kapsy 
a opěrná plochy pro 
šroub dlouhými děrami. 

2. UPNUTÍ 
Plocha příruby motoru 
se frézuje, příruba se 
drážkuje a frézují se ATL-
podpěry.  
 
3. UPNUTÍ 
Příruba výfuku se frézuje
a vyřeže se závit M10. 

4. UPNUTÍ 
Turbína dostane
díry ucpávek. 

Surový kus

Čtvrté upnutí

První upnutí

Manuální odjehlení Díly v zařízení Symacon

Vyjmutí

Zařízení Symacon

Druhé upnutí

Konečná kontrola

Díl připravený k expedici



Vyobrazení vlevo:

Dny studijních
příležitostí v GAW
René Salewski hovoří se
zainteresovaným žákem
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Uzavření dohody o spolupráci se sekundární školou 
,,Thomas Müntzer“ ve Wernigerode

Dnešní demografický vývoj si žádá s ohledem na 
vlastní kvalifikované nástupce stále nové cesty. Toto 
rozpoznali v GAW. 

Dne 2. listopadu 2010 jsme uzavřeli se sekundární 
školou Thomas Münzer dohodu o spolupráci, která 
bude činit ze skupiny Schlote centrální vzdělávací 
zařízení pro technické obory. V rámci této spolupráce
dostanou studenti školy možnost nahlédnout do 
praxe a naučí se podmínkám pracovních míst a 
požadavkům na kvalifikaci v našem podniku.

Při přípravě pro vzdělání a profesi je jedno důležité: 
včas začít- neboť všechno potřebuje svůj čas. I v 
budoucnu budou v našem podniku zapotřebí vysoce 
motivovaní a velmi dobře kvalifikovaní pracovníci,
kteří budou schopni ovládat náročné stroje a procesy. 

Tak jako se neobejdeme bez zkušeností našich starších 
spolupracovníků, nemůžeme nechat bez povšimnutí 
naše nástupce a možnosti kapacit v budoucnosti.

Z tohoto důvodu byla dohoda o spolupráci se
sekundární školou ,,Thomas Münzer“ podpořena. 
Bezprostřední blízkost učebních prostor školy je
zároveň neocenitelné plus. My, jako subjekt podnikání, 
chceme přinést svůj podíl a pomoci při orientaci a 
přípravě na budoucí profesi. Proto nabízíme studentům 
v rámci této kooperace možnost seznámení se s 
prací ve vzdělávacím centru, zkoumání provozu, ale 
také pořádáme dny otevřených dveří nebo školení 
uchazečů, kteří si díky tomu si dokáží udělat obrázek
o tom, jak vypadá pracovní a hospodářský svět. 

Rainer Gillmann/Fink

Vyobrazení vpravo:

Dny studijních
příležitostí v GAW
Naše žákovské fórum:  

Technika na dosah

NOVINKY ZE ZÁVODŮ

Společné a úspěšné investice do budoucnosti:
Dny studijních příležitostí 

Pod patronátem zemské rady Dr. Michaela Ermricha 
se každoročně konají v okrese Harz ,,Dny studijních 
příležitostí“. Při tom samozřejmě nesmí chybět také 
oblast vývoje skupiny Schlote.

Dne 2. listopadu pozvala GAW všechny zainteresované
studenty, ale také rodiče a učitele, na den otevřených 
dveří v GAW a především na vývojové pracoviště. V 

diskuzích a v prezentacích byly rozsáhle a blízko praxi 
podány informace o profesích v GAW. V souvislosti s 
tím se 14. října 2010 na studentském fóru ,,Technika k
vyzkoušení“ zapojil i učební obor podnikání s učni 2. 
ročníku. V inovačním a vývojovém centru Wernigerode 
byly při té příležitosti představeny možnosti vzdělání 
ve skupině Schlote a zainteresovaným studentům byly 
poskytnuty rady při výběru povolání.       Frank Grasshoff/Fink

GAW
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Vyobrazení vlevo:
 

Novostavba haly
logistiky ve Wernigerode 
Ukončení stavebních
prací v říjnu 2010

Vyobrazení vpravo:

Außenring PL6 
Materiálové zkoušky 
ve vlastní laboratoři

dle směrnic FAG

Od 10/2009 kontroluje Schlote-Automotive Czech s.r.o. úspěšně výrobky Aussenring PL6 vyráběné na zakázku
pro FAG (Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG) – podnik skupiny Schaeffler. Ty montuje FAG jako součást 
valivého ložiska do ložisek kol pro BMW. Protože náš zákazník FAG klade velký důraz na dokumentaci a archivaci 
kalicích procesů a strukturní výstavby, podstupuje tento produkt v naší nové laboratoři důkladnou materiálovou 
zkoušku. Pro tuto zkoušku je po tepelném zpracování oddělen zkušební vzorek a ten se pomocí brusky a leštičky 
připraví na zkoušku. Následně se na automatickém tvrdoměru zjišťuje pod tlakem z úhlu tvrdost pro obě kuličkové 
dráhy. Jak zkouška tvrdosti tak následné strukturní posouzení na světelném mikroskopu se provádí striktně podle 
předpisů FAG.

S naší novou laboratoří, která je optimálně vybavená pro nejrůznější zkoušky, jsme schopni provádět odpovídající 
rozbory i pro ostatní pracoviště skupiny Schlote.       Steffen Gemba/Fink

GAW | SACNOVINKY ZE ZÁVODŮ

„First in – First Out“: 
GAW uvádí s novou halou logistiky
moderní koncept skladu

Stále potřebnější plochy skladu a přiostřená situace s ohledem na zachování cílů ochrany při práci – s touto
situací se museli v GAW vypořádat po té, co nové projekty Schwinge PL6 převodovky a Kuplungsgehäuse
DQ 500 se svými objemnými rozměry přivedly kapacity skladu na počátku roku 2010 na hranice. Proto bylo bez 
otálení započato s výstavbou nové haly logistiky.

Na základech odborného a spolehlivého konceptu podle principu ,,Firs in – First Out“, jenž vypracoval tým
logistiky v čele s Olafem Wintrem, byla v červenci tohoto roku započata výstavba. Již v říjnu jsme mohli
novou halu převzít. Dnes může GAW při všech svých projektech disponovat plochou okolo 800 m2 a tímto
je velmi dobře připravena na možnosti nových zakázek.           Rainer Gillmann

Materiálové zkoušky v nové laboratoři: 
Schlote-Automotive Czech s.r.o. plní požadavky 
zákazníka u kalených dílů Aussenring
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NOVINKY ZE ZÁVODŮ

Zkušenosti a kompetence se vyplácejí:
Schlote GmbH Rathenow nahlíží
pozitivně na rok 2011

Vývoj nástrojů a forem- toto jsou oblasti, ve kterých 
Schlote GmbH Rathenow díky odbornosti a zkušenostem
vyniká již skoro 20 let. Také v tomto roce mohl náš podnik,
který již od roku 1991 navrhuje a vyrábí převážně tlakové
formy pro hliníkové, hořčíkové a zinkové díly, opět 
podrobit zkoušce své kompetence. Díky tomu mohly 
nejen pokračovat mnohaleté obchodní vztahy, jako 
například s Alu-Druckguss GmbH and Co KG Brandenburg,
nýbrž byli získáni i dva noví důležití zákazníci.

Právě naše dobré zkušenosti v oboru zabývajícím se 
formami s těsnící přírubou, vedly k tomu, že se KSM 
Castings GmbH z Hildesheimu rozhodlo do budoucna 
spolupracovat se Schlote GmbH Rathenow. V první 
řadě byly zhotoveny prototypy forem pro Dichtflansch 

firmy Volkswagen AG. Kromě toho jsme získali ve 
Franken Guss Kitzingen GmbH and Co KG dalšího 
důležitého zákazníka. Díky smlouvě pro výrobu dvou 
forem pro lití pod tlakem určeným pro rozvaděč, nezís-
káme ale jen další možné potenciální smlouvy. 
Produkcí ústrojí rozvaděče mnohem více vstupujeme 
na nová pole a tím také rozšiřujeme naše kompetence.

Tyto nové smlouvy ukazují, že Schlote GmbH Rathenow
je spolehlivý a kompetentní partner, co se výroby
forem týče. To dokazuje i to, že známé německé slévárny
stále důvěřují naší kvalitě a práci. V rámci naší produkce
klademe zvláštní význam na nasazení nejmodernějších 
technologií a kvalifikací našich 24 pracovníků, což se 
nám stále vyplácí.                      Klaus Nagel/Fink

Po pracovištích v Harsumu a Wernigerode se můžou 
nyní těšit z udělení certifikátu společnosti TÜV-NORD 
CERT podle DIN EN ISO 9001:2008 také v Brandenburgu.
V rámci kontrolního auditu v září byly ve Schlote Branden-
burg GmbH & Co. KG přesněji vyzkoušeny procesy
managementu kvality. Jako základ tohoto TÜV přezkou-
šení sloužily v první řadě příručka managementu
kvality, vnitřní auditové zprávy, jakož i dotazování 
zaměstnanců a obchůzka podnikem.

Během auditu nebyly zjištěny a zadokumentovány 
žádné odchylky. Především otevřená a důvěryplná 
spolupráce, stav zakázek a zlepšená komunikace
mezi centrálními funkcemi našeho podniku působila
na auditora pozitivně. Taky bylo zjištěno, že spokojenost 
zaměstnanců i přes těžké ekonomické prostředí zůstala 
stejná. Potenciál ke zlepšení vidí TÜV například v
oblasti vedení skladu náhradních dílů nebo v přehledu
výrobků.                                     Frank Randos/Fink

Management kvality plní požadavky.
Schlote Brandenburg skládá úspěšně kontrolní audit.

Naslouchat, poradit a společně najít východisko – tak
by se dala nazvat v kostce práce manželské, rodinné
a životní poradny Diakonické činnosti Hildesheim. 
Stejně jako iniciativa diakonie „Rodina v nouzi“ , která 
byla blíže představena v posledním vydání, dalo si 
také toto poradenské místo zařízení za úkol pomáhat  
lidem  hledajícím  v těžkých časech radu. 

Tři placení zaměstnanci a spousta dobrovolníků  jsou na
diakonickém poradenském místě v Hildesheimu připraveni
stát po boku párů, rodin a jednotlivců v osobním krizovém 
období s psychologickou podporou. V otevřených, ale
důvěrných rozhovorech se zaměstnanci snaží o nalezení 
dobrých a smysluplných perspektiv a nalezení odvahy 
opět utvářet svůj vlastní život lidem, hledajícím pomoc. 

Toto poradenské místo Diakonie však nepomáhá pouze 
v dobách, kdy probíhá v manželsví nebo partnerství 
krize. Podporu lze naleznout také při problémech v
těhotenství, v pracovní nebo školní všednosti, při ztrátě
cti  či při boji osobnosti samy se sebou. Ve všech těchto 
životních situacích stojí Diakonie po boku s radou a 
činností a pomáhá pochopit a využít vlastní krize jako 
šance pro budoucnost. Hledáte radu? Pak kontaktujte: 

Diakonisches Werk Hildesheim
Manželská, rodinná a životní poradna 
Kornelia Becker - Psychologická poradkyně  IFB
Klosterstrasse 6, 31134 Hildesheim
Tel.: (05121) 16 75 40

Kornelia Becker/Fink

Využít šance v krizi.
Manželské, rodinné a životní poradenství Diakonie Hildesheim.

RAW | SBB
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Rovněž v Brandenburgu prožívali po těžkém roce 2009 
pozitivní vývoj. V posledním kvartále 2010 se produkce 
vrátila ke 4-směnnému režimu. Povedlo se to nako-
nec i díky novým projektům pro firmu Volkswagen AG 
(Steuergehäuse a Radträger – o tomto jsme Vás in-
formovali již v minulém firemním časopise), jakož i díky 
vzrostlé poptávce od BMW a Porsche.

Rok 2010 v Čechách se vyznačoval aktivitami, které 
vedly ke stabilizaci a optimalizaci výrobních procesů. 
Také zde bylo po obtížném roce 2009 znovu z větší
části roku vyráběno ve 4-směnném režimu. Zahájení 
nové zakázky BMW Außenring zvládla firma dobře.

Na téměř všech nových zakázkách se podílela i naše 
firma na přípravky a prototypy Formtec. Také tato filiálka 
tak za rok 2010 předvedla kus práce a nese velký díl 
na úspěchu při všech úspěšně zvládnutých nových 
zakázkách.

Stejně tak potěšující byl vývoj i v našem závodě na výrobu 
forem v Rathenow. Zatímco rok začal prvním kvartálem
v tzv. Kurzarbeit, zlepšovala se situace měsíc od měsíce a
rok uzavíráme s dostatkem zakázek. Kurzarbeit je minulostí.

Při hodnocení filiálek naší skupiny podniků převažují 
v tomto ohlédnutí pozitivní aspekty. Jisté však je, že v 
budoucnu budeme muset zvládnout znovu mnoho 
důležitých výzev.            Jürgen Schlote/Carsten Schulz

Právě teď se nabízí říct: razantně narůstající světovou 
konjunkturou jsme zvládli dosáhnout úrovně před krizí.
Téměř ve všech filiálkách naší společnosti se momentálně
pracuje ve 21 směnách.

Tato situace byla pro všechny podnikové úseky – 
zvláště pro ty, které nepracují ve směnách- každodenní 
výzvou. Díky jejich nasazení jsme tyto výzvy zvládli.

Za to Vám na tomto místě chceme vyjádřit svůj díky.
Nové zakázky, které jsme v roce 2010 získali, nám ve 
všech filiálkách významně pomohly. V rámci nich však 
na nás byly stran zákazníků kladeny v úseku projektma- 
nagementu a realizace projektů vysoké nároky a naše 
organizace byla mnohdy vedena až na hranice únos- 
nosti. Příkladem by mohly být projekty jako Dieselpumpe 
a Turbinengehäuse pro firmu Continental AG nebo i 
VW DQ500.

V uplynulém roce řešila i naše filiálka ve Wernigerode 
ohromné úkoly. Současně probíhaly čtyři velké zakázky 
(BMW Schwinge, FORD/Getrag Kupplungsgehäuse, 
VW DQ500 und Continental AG Dieselpumpe). To byl 
velký výkon!

Filiálka v Harsumu mohla jen s velkým vypětím zvládat 
vysoce narůstající poptávku našich zákazníků. A paralelně 
s tím probíhaly významné kroky v nových zakázkách 
Turbinengehäuse FORD a Audi.

„Při hodnocení filiálek naší skupiny
podniků převažují v tomto

ohlédnutí pozitivní aspekty. Jisté
však je, že v budoucnu

budeme muset zvládnout znovu
mnoho důležitých výzev.“ 

– Jürgen Schlote
a Carsten Schulz

Generální ředitelé Schlote GmbH & Co. KG

Jaký rok je za námi!  Angažovanost a nasazení se vyplácí.
Všechny filiálky společnosti se ohlížejí za uplynulým rokem.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010
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