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Prosperující podniky již dlouho vědí, že angažovanost 
a nápady zaměstnanců jsou jedním z nejdůležitějších 
zdrojů pro zvládnutí výzev,  pro proces inovací a 
úspěšnost firmy. Ve společenství podniků Schlote 
to není jinak! To ukazují výsledky roku 2011.

Uplynulý rok byl rokem mimořádných výzev. Na růz-
ných místech jsme mohli vidět prosazování nových 
významných projektů a částečně - dokonce i pod 
velkým tlakem a ve velmi krátkém čase- splnění 
závazků ke spokojenosti našich zákazníků. Se Schlote 
Saar GmbH v Saarbrückenu bylo do skupiny přijato 
nové sídlo, pro které je nezbytné, aby se dále rozvíjelo 
a prosazovalo na trhu.

V hospodářském roce 2011 jsme opět s bravurou 
zvládli mnoho výzev. Ve všech podnicích patřících 
ke skupině zaznamenáváme nadprůměrný růst, 
což by bez Vás - našich zaměstnanců - nebylo možné.

Carsten Schulz, generální ředitelJürgen Schlote, generální ředitel

EDITORIAL

Do kolektivu jste přispěli humorem, kreativitou a nasa- 
zením, a to vedlo k posílení naší pozice na obchodním 
trhu. Proto bychom Vám všem chtěli na tomto místě 
ještě jednou za Vaši mimořádnou angažovanost vý-
slovně poděkovat!

I v nadcházejících letech plánujeme, že naše společ-
nost nadále poroste. To nás bezpochyby bude stavět 
před další nové a různorodé výzvy. Trvale se budou 
stupňovat požadavky nejen na naše produkty, ale 
i organizační stavbu našeho podniku. Tento rozvoj 
s sebou nepřináší jen množství nových úkolů, ale slibuje 
i mnoho šancí a příležitostí, které je třeba využít. Jsme 
si jistí, že společně s Vámi v týmu zvládneme v budouc-
nu všechny těžké úkoly a závazky a urychlíme další 
vývoj naší společnosti.
 

Se srdečnými pozdravy,

Milé kolegyně, milí kolegové!
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SKUPINA SCHLOTE OBSADILA 
TISÍCÍ PRACOVNÍ MÍSTO! 

21. listopadu minulého roku k tomu došlo: SKUPINA 
SCHLOTE mohla obsadit tisící pracovní místo v podniko-
vé asociaci.  
 
Zde se jednalo o pozici obsluhy stroje v našem závodě 
v Harsumu. Tuto novou pozici obsadil Stephan Maecke, 
kterého jsme v podniku přivítali v rámci malé slavnostní 
chvíle za přítomnosti vedení firmy. Přejeme Stephanu 
Maeckemu hodně radosti a úspěchů v našem podniku.  
         Kai Aurin/Fi 
 
 
PODNIKOVÁ RADA 
V HARSUMU INFORMUJE:
Vážené dámy a pánové,
po odstoupení pana Svena Grönkeho byla na zasedání 
podnikové rady 9.2.2012 zvolena první předsedkyní paní 
Monika Koch. Zastupování přebírá paní Swenja Rudolph. 
     Se srdečnými pozdravy Vaše podniková rada v Harsumu

 

360° SOUTĚŽ V HLEDÁNÍ – S TAJENKOU 
„KALENDÁŘ“ KE ŠTĚSTÍ! 
Blahopřejeme panu Bernhardu Beckerovi z oddělení 
měřicí techniky v našem závodě v Saarbrückenu 
k vítězství v soutěži v hledání z minulého vydání toho- 
to časopisu. Ten správně poskládal skrytá, modře 
vyznačená písmena do tajenky „kalendář“ a může 
se nyní těšit z hliníkového SCHLOTE-přívěšku na klíče. 

Také v tomto vydání to opět znamená: nová šance – 
nové štěstí! Poskládejte správně skrytá modrá písmena, 
pošlete nám tajenku do 18. května 2012 e-mailem na 
redaktion@schlote.com a vyhrajte hliníkový SCHLOTE- 
otvírák na láhve. Hodně úspěchů! 
     Vaše redakce

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 ze 
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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1. listopadu loňského roku vznikla založením firmy SCHLOTE 
Saar GmbH sedmá lokalita patřící ke stávající skupině 
podniků. Toto nové středisko se svými přibližně 140 zaměst-
nanci má za sebou dlouhou a pohnutou historii, kterou 
bychom Vám nyní chtěli blíže představit.

Vrátit se musíme až do 19. století, abychom se dostali 
k původům podniku. Na tradičně  významném průmy-
slovém území u Ludwigsbergu v Saarbrückenu byla 
firma v roce 1876 založena pod názvem Erhard a Sehmer. 
Erhard a Sehmer vyráběli mimo jiné parní a plynové 
stroje, pístové kompresory, čerpadla a vybavení válcoven. 
Téměř o 100 let později, v roce 1972, převzala podnik 
u saarbrückenského Ludwigsbergu firma Klein Schanzlin 
& Becker a začala produkovat různé druhy kompresorů 
a čerpadel.

Od roku 1981 působil podnik pod názvem Atlas Copco 
GmbH. Zhotovovány zde byly kompresory vytvářející 
stlačený vzduch a kompresory pro chemický průmysl. 
Avšak už za dalších 6 let převzal osud firmy Ernst Haaf a 
roku 1987 založil Sawema Ernst Haaf GmbH. V této době 
se spustila výroba pro automobilový průmysl a doda- 
vatele náhradních dílů.  Vyráběny byly hlavy válců, brz- 
dové díly, čerpadlové pláště a pláště převodovek 
a mnoho jiného.

Pohled směřujeme vždy kupředu 
Pohnutá historie podniku SCHLOTE Saar GmbH

SCHLOTE SKUPINA DÁLE ROSTE 

V roce 1993 zahájila výrobu firma IWESA Gesellschaft 
für qualifizierten Maschinenbau GmbH (společnost pro 
kvalifikované strojírenství). Ohniskem produkce 
teď byly hlavy válců, brzdové díly, pláště převodovek 
a čerpadel a díly motoru. V roce 1995 získala IWESA 
do dnešního dne významného zákazníka- firmu ZF 
(německý dodavatel náhr. dílů), který díky projektu 
na 5-stupňovou převodovku pro Porsche 911 a Audi 
A8 zadával velmi důležité zakázky. Poté, co podnik 
i přesto musel jít do konkurzu, vznikla z této situace 
v srpnu roku 1999 IWESA Präzisionstechnik GmbH. V tomto 
období přišel další zákazník, který firmě až do dnešní 
doby projevoval důvěru, a to v r. 2006 firma Continen-
tal, pro kterou se vyrábělo vstřikování do Fordu Lion.
Po 10 úspěšných letech se ale i IWESA Präzisionstechnik 
GmbH  dostala začátkem roku 2009 – ovlivněna světo-
vou hospodářskou krizí – do finančních potíží. 1. dubna 
2009 došlo nakonec k zahájení třetího insolvenčního 
jednání v dlouhé historii firmy.

1. listopadu 2011 byl podnik převzat skupinou SCHLOTE 
a přejmenován na SCHLOTE Saar GmbH. Závod má 
výrobní sídlo na Lebacher Strasse v Saarbrückenu a zásobu-
je dodavatele náhradních dílů osobních aut a užitko-
vých vozů.    

    Jürgen Zimmermann/Fi
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Vincent Houpert 
25 let v podniku 
seřizovač nových projektů 
 
„V průběhu mých let jsem 
viděl hodně lidí, kteří u nás 
pracovali, ale po určité 
době nás opět opustili.  
Navzdory insolvencím existují ale také mnozí kolegové, 
kteří zachovali firmě věrnost a můžou se ohlédnout na 
dlouhý pracovní život v našem podniku. Co se týče bu-
doucnosti, která je před námi, přeji si především několik 
renovací, které by jistě přispěly k budování našeho 
závodu.“

Na konci minulého roku jsme do SCHLOTE SKUPINY přijali nový závod SCHLOTE Saar GmbH. Zde jsme narazili na 
zhruba 140 kolegů, kteří právě v minulých letech hodně zažili. Některých z nich jsme se zeptali na jejich zkušenosti 
v podniku, na jejich přání a naděje: 

Se schopností nevzdát se společně k úspěchu 
Lidé ve SCHLOTE Saar se představují

Rüdiger Penk  
28 let v podniku 
seřizovač soustruhů 

„Tři platební neschopnosti, 
které musel podnik  
v minulosti překonat, jsme 
zvládli jen proto, že jsme 
vždycky pracovali společně jako tým. Pro nás zaměst-
nance byla přitom vždy velmi důležitá dobrá atmosféra 
v podniku. Kromě více jistoty pro naše pracovní místa 
si do budoucna především přeji, abychom se anga- 
žovali ve věci vzdělávání dorostu a abychom mezi 
kolegy nadále žili v dobré atmosféře.“

Peter Paszek a 
Thomas Habernicht 
14 a  20 let v podniku 
technická údržba 

„Samozřejmě byly insolvence 
i pro nás nejvýraznějšími 
momenty během našeho 
pracovního života u IWESY, právě jako samoživitelů 
rodiny. Během poslední insolvence odešel každý druhý 
kolega a začal někde jinde. To už člověka hodně nutí 
k přemýšlení. Ovlivnila nás velká schopnost nevzdát se 
našich zbylých kolegů. Tuto angažovanost jsme mohli 
cítit při naší práci každý den znovu a znovu.“

Lucien Scarpino 
16 let v podniku 
výroba čerpadel
 
„Jistě byla právě ta poslední, 
velmi dlouho trvající insol- 
vence velmi výrazná. Ovšem 
nejpůsobivější byl právě ten 
pocit, pracovat s kolegy jako v jedné rodině. Máme 
velmi dobré mužstvo, které velmi dobře spolupracuje 
napříč všemi oblastmi úkolů. To nás přimělo nejen 
k tomu, abychom vyráběli produkty v tak vysokém 
množství, ale i k tomu, abychom úspěšně překonali 
dlouhou dobu insolvence. Do budoucna si přeji, abychom 
neztratili pocit „rodiny“ a abychom mohli dobře spolu-
pracovat i s kolegy z ostatních šesti závodů.“

Tr/Fi

Gilles Muller  
25 let v podniku 
mistr výroby 
skříní převodovek
 
„Jako dlouholetý zaměst- 
nanec a současný vedoucí 
ve výrobě skříní převodovek 
doufám, že nyní jako Schlote Saar GmbH budeme moci 
získat více nových projektů. Větší množství vyráběných 
produktů by nám dalo více jistoty při pohledu do 
budoucna.“
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Od 17. do 19. ledna 2012 se ve veletržním centru v Norim- 
berku setkal evropský odborný svět v oboru tlakových 
odlitků na veletrhu EUROGUSS. 383 vystavovatelů in-
formovalo o nejnovější technice, procesech a produk-
tech v celém řetězci tvorby hodnoty v produkci kolem 
tlakového odlitku. Zhruba 8.200 odborných návštěvníků, 
především z automobilového průmyslu a konstrukce 
forem, využili výstavu, aby hned na začátku roku připravili 
plánované investice. 

SCHLOTE SKUPINA se prezentovala na veletrhu EURO- 
GUSS již potřetí společně s G. A. Röders ze Soltau, spe-
cialistou na tlakové a vstřikované odlitky a nástrojářství. 
Tento veletrh byl pro SKUPINU SCHLOTE, jako vývojové-

EUROGUSS 2012

Nadšené odborné publikum 
SCHLOTE SKUPINA vystavuje opět na veletrhu Euroguss

společný veletržní stánek s G.A. Röders Christian Hänsgen, manažer odbytu SKUPINY SCHLOTE, v rozhovoru s odborným návštěvníkem veletrhu

ho partnera a sériového dodavatele odlitků pro auto-
mobilový průmysl, skvělou základnou, jak poskytnout 
rady odborným návštěvníkům nabídkou našich produk-
tů a služeb a najít řešení pro technické požadavky.

Po veletrhu to pro nás znamená obnovení komunikace 
se všemi účastníky rozhovorů.  Neboť nové obchodní 
možnosti se podle zkušeností nedomlouvají na veletrhu, 
ale rodí se až mnohem později. „ Mohli jsme navázat 
nové kontakty, stávající kontakty prohloubit a nadchnout 
vysoce kvalifikované odborné publikum našimi pro-
dukty a službami. I v budoucnu budeme vystavovat 
na EUROGUSS, “ říká Michael Kern, vedoucí vývoje a 
odbytu SKUPINY SCHLOTE.                               Dirk Baumgarten/Tr

Nepotřebné poznatky Užitečné poznatky
V dnešní době se všude setkáváme s hesly. Slouží 
k autentizaci a identifikaci a měly by proto být dobře 
promyšlené. Avšak nejčastěji používaným heslem 
na internetu je 123456. 

Bylo by sice jednoduché, ale ne vhodné, používat 
jedno heslo pro všechny příležitosti. Pro sestavení bez-
pečných hesel existují nejrůznější cesty a možnosti. 
Bezpečné heslo se tak smysluplně skládá z velkých a 
malých písmen a také z číslic. Dobrá hesla by měla 
kromě toho mít pevný základní vzor s logickými doplnění-
mi. Pokud si člověk chce uchovat přehled o svých 
heslech, existují  dobré pomůcky jako například bez-
platný software KeePass, který spravuje používaná 
hesla. Tak si člověk udrží nejen přehled, ale musí si pama-
tovat už jen jedno heslo: to na přihlášení do KeePass!
Další tipy a podněty ke tvorbě bezpečných hesel do-
stanete i od kolegů z IT-oddělení!         Tr/Fi
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Fascinace „turbokompresorem“ (2. část) 
Ohlédnutí do zákulisí techniky
U turbodmychadel rozlišujeme dva základní druhy 
konstrukce: axiální turbíny a radiální turbíny. V rámci 
skupiny SCHLOTE se vyrábějí pouze tělesa radiálních 
turbín, které se mohou používat až do výkonu motoru 
~1000 kW. Tento druh konstrukce tím pokrývá téměř 
všechna použití motorů osobních, užitkových automo-
bilů a průmyslových motorů.  

Abychom dostáli dnešním hlediskům jako úspornost, 
odváděné množství CO2 a hlučnost, nabízí se obzvlášť 
zde použití turbodmychadla. Použití snižuje odváděné 
množství CO2 díky lepšímu plnění válců směsí vzduchu 
a paliva pod téměř všechny provozní stavy a zajišťuje 
tím „čistší“ spalování. 
 
Konstrukce, funkce a trocha fyziky  
Nastavení plnicího tlaku  a rozběh turbodmychadla 
probíhá vždy ze strany turbíny dvěma technologickými 
způsoby. Nejúspornější způsob regulace spouštěcího 
impulzu je ovládání průtočným ventilem (Wastegate 
Turbolader / montáž  škrtící klapky). Při dosažení poža- 
dovaného tlaku se otevře průtočný ventil přes aktuátor 
(zásuvka řízení, regulační motor), aby se přivedla část 
toku odpadních plynů k turbíně. Při regulaci přes pro-
měnnou geometrii turbíny (VNT / VTG turbína) v tělese 
turbíny VTG turbodmychadel umožňují ucpávkové kroužky 
přizpůsobit průtočný průřez  turbíny provoznímu stavu 

motoru. Stupeň účinnosti turbodmychadla a motoru 
se významně zlepšuje.  

U turbodmychadla se pohání přes jinak ztracenou energii 
spalin kolo turbíny příp. přes spojený hřídel rotoru radiál-
ního kompresoru (kola kompresoru). Vzduch je axiálně 
nasán  otáčením kola kompresoru a v rotoru zrychlen 
na vysokou rychlost. Takto zrychlený vzduch opustí rotor 
kompresoru radiálně ve směru převaděče(výfuk kom- 
presoru). Tímto způsobem stlačený nasátý vzduch je 
přiveden do motoru. Vznikne přebytek kyslíku a tím 
optimalizované spalování – výkon stoupá.  

V převaděči je tato kinetická energie přeměněna 
na tlakovou energii. K tomu se zpomalí průtok, tlak a 
teplota stoupají téměř beze ztrát. Dosáhne se toho ply- 
nulým rozšířením průtočného průřezu v tělese spirály, kde 
se shromažďuje vzduch a je redukována rychlost až  
k výfuku kompresoru. Čím menší je turbína konstruována, 
tím dříve naběhne, tím se ale také omezí maximální 
možný výkon motoru.  

Všechny tyto úvahy přinášejí základní předpoklady pro 
nízkou spotřebu. Čisté zvýšení výkonu naftových a Otto- 
vých motorů, jako z počátků turbodmychadel, už dnes 
není důvodem pro jejich nasazení. Daleko více v popředí 
dnes stojí u této techniky snížení emisí.         Michael Kern/Tr

NOVINKY Z VÝVOJE A ODBYTU 
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NEUSNOUT NA VAVŘÍNECH 

Automobil určuje už celé jedno století přepravní zvyklosti 
lidstva. Se svým zdokonalováním a vývojem má v sou-
časné době právě automobilový průmysl významný vliv 
i na naši mobilitu, což nezůstává bez důsledků na náš 
podnik a naše výrobky.

Mimořádné nasazení vede ke zvyšování obratu
Když se ohlédneme zpět za rokem 2011, jsme vděčni 
právě našim významným zákazníkům z automobilového 
průmyslu, kteří nám svými novými projekty pomohli  
k enormnímu růstu napříč všemi jednotlivými firmami. 
 
Přestože ceny našich výrobků každoročně o 3 až 5 procent 
klesají, zvládli jsme společně, aby souhrnný obrat celé 
SKUPINY SCHLOTE byl v roce 2011 ve srovnání s předchozím 
rokem o 17 procent vyšší ( bez Schlote Saar GmbH). 
Pokud vezmeme v potaz celkový růst německého hos- 
podářství v uplynulém roce1 a srovnáme ho s naším 
ziskem, je obzvláště jasné, co všichni zaměstnanci svým 
nasazením dokázali. I na tomto místě ještě jednou 
velký dík! 
 
Firmy Benteler a Continental 
projevily důvěru ve SCHLOTE
Vedle mimořádného nasazení našich zaměstnanců 
přispěly k tak dobrým výsledkům především zakázky 
našich odběratelů. Již existující, tak i noví klienti nám 
projevili důvěru a iniciovali nové projekty. Za zmínku 
stojí v prvé řadě zákazníci Continental a Benteler. Od 
Continentalu jsme přijali zakázky na dva nové pro- 
jekty na výrobu turbínových plášťů a palivových vstřiko-
vacích pump. Podnik Brandenburg získal firmu 

Vedení podniku povzbuzuje v roce 2012 
k vyšším výkonům a stanovuje cíle

Benteler, která má působnost na celém světě. Benteler 
se kromě jiného specializuje na výrobu podvozkových 
dílů, tudíž i my si teď můžeme vybudovat postavení 
v tomto pro nás strategicky důležitém oboru. Jedním 
z našich vytyčených cílů pro rok 2011 bylo získání nových 
zákazníků a jejich trvalé spolupráce s naší skupinou, 
čehož jsme kromě jiného s těmito projekty dosáhli.

Odhalování nových trhů je středem zájmu pro rok 2012
Jednoho z našich dalších vytyčených cílů jsme však, 
sebekriticky zhodnoceno, nedokázali dosáhnout: 
vedle získání nových klientů jsme si také jako závazek 
stanovili, že současně s automobilovým průmyslem 
odkryjeme i další trhy, jako například letecký průmysl 
nebo oblast energetiky. V předchozích letech zaměst-
návaly náročné a rozsáhlé projekty naše zdroje, a to 
jak po finanční, tak i personální stránce. Tudíž nebylo 
zpočátku vůbec možné se tomuto cíli intenzivně vě- 
novat. Proto je načase, aby se v nadcházejícím roce 
znovu znatelně přesunul do ohniska našeho zájmu. Na 
základě našich zakázek a vztahů se zákazníky máme 
sice momentálně dobré postavení v automobilovém 
průmyslu,  to by ale nemělo vést k tomu, abychom díky 
dosavadním výkonům usnuli na vavřínech. Naopak 
bychom jako tým na sobě měli neustále pracovat, 
abychom i v budoucnu byli ve formě. Je důležité, aby 
byl již existující potenciál uvnitř naší skupiny vytrvale 
a systematicky využíván a aby se naše pozornost dále 
obracela na nová odbytiště.  
 
Úspěch je možný jen v týmu
Abychom toho dosáhli, vyzýváme každého zaměst-

1 HDP- Indikátor růstu ekonomiky – byl ve Spolkové republice Německo v r. 2011 vyšší o 3,6% ve srovnání s  rokem předchozím.
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nance, aby se, v rámci svých vlastních možností, aktivně 
podílel na utváření budoucnosti naší skupiny.  V souvis- 
losti s tímto plánem je kupříkladu také nutné, aby se již 
v loňském roce zavedený vzor vedení i nadále prosa-
zoval v běhu firmy. Neboť právě i jednotné porozumění 
vedení může přispět k zvládnutí stále komplexnějších 
požadavků na naši  činnost.

Větší transparentností 
k jednotným obchodním postupům
Vedle důležité týmové spolupráce stojí v centru našeho 
zájmu v roce 2012 i využívání již stávajících systémů, 
stejně jako i zavedení transparentnosti a jednotných 
obchodních postupů.   

V minulosti byla ve skupině například zavedena 
softwarová řešení pro plánování podnikových zdrojů 
a řízení obchodních procesů (ERP), jakož i pro mana- 
gement kvality (CAQ). V nadcházejících měsících 
je zapotřebí, aby se tyto systémy optimálním způso-
bem zaběhly. Sice to bude zpočátku vyžadovat vyšší 
pracovní nasazení, ale jakmile budou tyto programy 
dokonale zapojeny do chodu firmy, povedou ke zna-
telnému ulehčení a efektivnosti práce.

Nejenom optimální zavedení těchto systémů povede 
ve výsledku k jednotným obchodním procesům, ale i 
k prosazení transparentnosti napříč všemi obory a sídly 
podniku. Zatím je jen málo pracovních a obchod-
ních metod, které jsou pro všechny zúčastněné stejné 
a pochopitelné a přesahují nad rámec celé skupiny. 
Abychom i v této oblasti zdokonalili postupy a přenesli 

transparentnost do pracovních zvyklostí, budou pro 
různé oblasti v průběhu roku 2012 zakládány týmy pra-
covníků s určitými kompetencemi. Jejich úkolem 
bude mimo jiné definovat postupy a obchodní pro- 
cesy  pro své stávající odvětví, jež by měly být postupně 
používány ve všech sídlech SCHLOTE SKUPINY a které 
povedou již ke zmíněné transparentnosti. 

Zlepšení pracovních podmínek – cíl pro rok 2012 
Všechny tyto aspekty dokazují, že pro nás, vedení 
firmy, není v nadcházejícím roce jediným závazkem 
získat nové klienty a pronikat na nové trhy. Naopak 
jsme si předsevzali, že budeme usilovat i o zlepšení 
pracovní situace ve všech sedmi podnicích. Zvládnutí 
jednotlivých postupů a efektivní používání už existují-
cích systémů tady hraje také svou roli, stejně jako mo- 
dernizace pracovního prostředí. Neustále se snažíme 
o stavbu nových částí či renovace, ať už prostřednic-
tvím vylepšování přestávkových místností a sociálních 
zařízení, zásobení kantýny, opatřeními pro ochranu 
sluchu nebo zavedením odpovídajícího osvětlení.

Rok 2012 bude proto pro nás nejen rokem mnoha 
nových výzev, které si naši zákazníci, ale i my na sebe 
klademe. Rok 2012 je navíc rokem, ve kterém chce-
me uvnitř SCHLOTE SKUPINY pomocí přestrukturalizace 
podniku využívat nové šance a společně zdolávat  
tyto výzvy. Neboť jak už uplynulý rok ukázal, je úspěch 
naší firmy a s ním spojený růst SKUPINY SCHLOTE možný 
jen s podporou všech našich zaměstnanců!
         
         Jürgen Schlote/Carsten Schulz

TITULNÍ TÉMA
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Srdečný dík a všechno nejlepší!
Blahopřejeme k Vašemu
15-ti letému firemnímu jubileu:
Schlote GmbH & Co. KG 
Walter Ewert Datum nástupu: 01.03.1997  TMF 
 
Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
Margarita Bendix Datum nástupu: 17.01.1997  KRF

PERSONÁL/INTERNÍ

Zvláštní koníčky kolegů: Lukostřelba 
Bardhyl Luzhnica – Moderní Robin Hood za Kosovo
Šíp a luk doprovází lidi od doby kamenné. Původně 
byly určeny k lovu, ve válce a k ochraně, teď jsou mo-
derními sportovními nástroji.  Tak je lukostřelba již téměř 
více než 100 let olympijskou disciplínou a je vyučována 
mnoha spolky v Německu.

Tento zvláštní vrcholový sport také mě, Bardhyla Luzhnicu, 
dělníka u Schlote GmbH & Co. KG v Harsumu, před 
přesně osmi lety vtáhl do svého kouzla. Protože pocházím 
z Kosova, nenásledoval jsem tento sport jen v Německu, 
ale angažoval jsem se také pro výstavbu tohoto speci- 
álního sportu v mé rodné zemi. Proto jsem před třemi 
lety založil první spolek a angažoval jsem se jako pre-
zident mladého spolku lukostřelců Kosova. Tento byl  
v červenci minulého roku přijat do důležitého světového 
spolku lukostřelců (FiTA). Můj cíl je nastoupit za Koso- 
vo v olympijských hrách již v tomto roce v Londýně nebo 
v roce 2016 v Rio de Janeiru. Abych tohoto cíle dosáhl, 

trénuji tvrdě a jezdím k četným turnajům, mezi  
jinými také v Las Vegas, Turíně a Shanghaji. Naštěstí 
mě SCHLOTE SKUPINA v mém záměru podporuje.

Vedle mých osobních sportovních ambicí je pro mě 
ale také důležitá jedna zvláštní srdeční záležitost a 
to vybudovat v Kosovu tento sport a získat pro tento 
druh sportu dorost. Kosovský spolek je také meziná- 
rodně uznán, vláda v Kosovu se proto v minulém roce 
rozhodla k tomu, nás finančně podporovat. Tak jsme 
mohli pořídit 40 vybavení pro začátečníky a uspořádat 
první intenzivní soustředění pro dorost.

Vedle olympijského cíle je to především okouzlení 
z lukostřelby, které mě popohání a nechává doufat, 
že také v Kosovu se spousta lidí nechá zaujmout 
tímto druhem sportu a sáhne po šípu a luku.
       Bardhyl Luzhnica/Fi 
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VYUČENÍ VE SCHLOTE

Můžete být právem pyšní: Malou slavnostní chvílí byli 
v lednu v GAW ve Wernigerode uctěni 4 noví odborní 
pracovníci. Všichni úspěšně ukončili po třech a půl 
letech své vzdělávání ve SKUPINĚ SCHLOTE. 

Tobias Gregor a Samuel Hudlet, vyučení mechanici třís- 
kového obrábění, Fabian Redlich, nástrojař, a Martin 
Kresse, mechatronik ukončili nedávno své vzdělávání v GAW.  
 
Na základě jejich dobrých až velmi dobrých výučních  
výsledků  budou všichni čtyři nadále zaměstnáni  
v podniku. Tak se může Tobias Gregor radovat z místa 
obsluhy stroje ve výrobním úseku FG2 na projektu 
„Schwinge“. Samuel Hudlet bude zaměstnán jako 
obsluha stroje na projektu „PUMA“ a Fabian Redlich 
zůstává i po ukončení svého vzdělávání v úseku TMK.  
 
V úseku údržby přispěl Martin Kresse podstatně k tomu, 
že na centrálním zařízení pro chladicí a mazací kapalinu 
mohla být nainstalována kontrola úniku kapaliny, takže 
bude i on nadále nasazen na údržbě. Taky Christian 
Achtermann zvaný Brandt ukončil úspěšně bakalářskou 
práci v rámci svého duálního studia a nyní se těší 
z práce praktikanta v úseku údržba/příprava výroby.  
Vedle těchto úspěšných zakončení se můžou radovat 

z úspěšného konce svého vzdělávání taky dva další 
učni. Kromě Patricka Schoppa, který je nyní po vyučení 
jako mechanik třískového obrábění v závodech Bran-
denburg a Wernigerode zaměstnán v Brandenburgu, 
zakončila úspěšně své vzdělávání jako obchodnice 
v průmyslu ve Schlote GmbH & Co. KG i Nadine Gilke. 
 
Poté co v roce 2009 zahájila Nadine Gilke své vzdělává-
ní, mohla běžnou výuční dobu tří let zkrátit na dva 
a půl roku. To vedlo k tomu, že se SKUPINA SCHLOTE  již 
nyní o půl roku dříve může spolehnout na vyučenou 
odbornou sílu. Také studentce to přineslo jen výhody, 
protože mohla nastoupit do profesního života časněji 
a dříve, než bylo plánováno, mohla převzít zodpověd-
nost ve svém pracovním úseku, personálním manage- 
mentu. Cesta do personálního managementu, ve 
kterém nyní po ukončení svého vzdělávání Nadine 
Gilke pracuje, byla jistá již velmi brzy. Za prvé psala 
mladá studentka v rámci vzdělávání svou odbornou 
práci o tomto odvětví. Za další jí tam bylo již při podání 
žádosti o zkrácení doby studia nabídnuto plánované 
místo. Dnes je Nadine Gilke mimo jiné kompetentní za 
vyúčtování mezd, časovou evidenci a údržbu kmeno-
vých dat pro závod Brandenburg.  
               St/Fi

Učni směrem k úspěchu 
Závěrečné zkoušky ve SKUPINĚ SCHLOTE

Úspěšné vzdělávání je týmová práce (zleva doprava): Samuel Hudlet, Martin Kresse, 
Rainer Gillmann (jednatel), Fabian Redlich, Tobias Gregor a 

Christian Achtermann zvaný Brandt, Frank-Karsten Graßhoff (vedoucí vzdělávání).

Patrick Schopp a Stephan Bielicke 
(vedoucí logistiky, 

vedoucí plánování a řízení výroby)

Nadine Gilke
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Aktivita firmy Schlote Brandenburg 
v oblasti redukce CO2
Vývoj nových možností 
v oblasti zpracování hořčíku
Redukce spotřeby pohonných látek a tím spojené 
snížení zátěže životního prostředí  hraje dnes v automo-
bilovém průmyslu důležitou roli. Aby toho bylo dosa-
ženo, výrobci automobilů soustředí své úsilí na snížení 
hmotnosti  jednotlivých komponentů. Právě s ohledem 
na nízkou hmotnost nabízí hořčík díky své nízké koncen-
traci a vysoké odolnosti velký potenciál. 

Ke splnění těchto požadavků automobilového průmyslu 
a vývoje světového trhu se firma SCHLOTE rozhodla 
pro zrychlení vývoje nových možností v oblasti využití 
hořčíku. Za krátký čas se tak budeme zabývat zpraco- 
váním tohoto lehkého kovu. Základem je nový projekt 
ML262 pro zákazníka značky Audi. Od března se tedy 
budou vyrábět manuální převodovky z hořčíku a slitiny 
hořčíku. Celkem by mělo být vyrobeno z hořčíku 
230.000 převodovek pro Audi.

Právě kontakt a zacházení s hořčíkem pro nás předsta-
vuje nové výzvy. Tento lehký kov reaguje už při nízkých 
teplotách s vodou a uvolňuje se při tom vodík. Při zpra-

NOVINKY ZE ZÁVODŮ

cování velkého povrchu hořčíku může vzniknout tolik 
vodíku, že spolu se vzduchem dá vzniknout třaskavému 
plynu a pak vzniká výbušná směs.
  
Z tohoto důvodu jsme zřídili vlastní ochrannou koncepci 
pro speciální zpracování hořčíku. Tato koncepce společ- 
ně s dostatkem chladící emulze a užíváním osobních 
ochranných prostředků a ochranného oděvu zajišťuje 
bezpečnost pro zaměstnance. Především kolegové, 
kteří v prostorách nebezpečí výbuchu pracují a tam 
například provádí broušení na sucho, musí nosit spe- 
ciální ochranný oblek. Ten se skládá z nevznětlivých, 
snadno a lehce odejmutelných částí oděvu a v případě 
nutnosti se dále použijí ochranné brýle, rukavice a obuv.   
 
Při zavedení tohoto nového projektu se tentokrát 
nemůžeme spoléhat na zkušenosti z jiných zakázek 
v minulosti. Pohybujeme se v naprosto nové sféře pod-
nikání, kde doposud ještě nebylo nikde jinde zahájeno 
zpracování výrobních dílů z hořčíku pro zákazníka.
                                    Gi/Fi

SBB

Vyobrazení vlevo 
 
3D-pohled na díl Getriebegehäuse 
s opracovanými plochami
 

 
 
Vyobrazení vpravo 
 
3D-pohled na díl Zwischengehäuse s 
opracovanými plochami
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NOVINKY ZE ZÁVODŮSFT

Přestavba dokončena
Nové patro kanceláří ve Schlote FormTec 

Všechno začalo výrokem pana Olafa Schlote: ,,Už  
se na to nemůžu dívat, tolik dveří tady nahoře.“ Tak  
se zrodil nápad přestavby kancelářského patra.

Fáze přestavby pro nás začala, a zvláště pro naši Son-
ju, již začátkem září 2011 uskladněním všech šanonů.  
24. září jsme kompletně vyklidili naše staré kanceláře a 
nastěhovali jsme se do přechodných kanceláří, které 
byly vyklizeny ve zbylé části nebo v sousední budově.

Vlastní fáze přestavby začala 4. října demolicí všech 
vnitřních stěn. První úspěchy byly rychle vidět a po dvou 
dnech demolicí zůstaly stát jen stěny schodiště k výrobě.

Již den na to byly postaveny první profily pro nové stěny 
a bylo určeno nové rozdělení kanceláří. Čas ubíhal a stále 
šlo lépe vidět, jak všechno bude po dokončení vypadat.

Velký milník byl pak ještě jednou a to sjednocení růz-
ných výšek podlah. Místa ke klopýtnutí byla kompletně 
odstraněna tak, že byla vytvořena jedna rovina. 

Další hlavní událost přestavby byla dodávka a zkouš-
ka vestavby nových vstupních dveří. Po upravujících 
zednických pracích a nasazení rámu bylo již zřejmé, že 

dveře byly špatně zaměřeny. Takže byly opět vymon-
továny, zabaleny a nově vyrobeny.

Po mnoha dalších pracích, jako např. položení podlah 
a zavedení ca. 5 km síťového kabelu, mohly být první 
týden v prosinci nové prostory opět nastěhovány zpět. 
Sice chyběly ještě malé zbytkové práce, ale vše bylo 
již tak daleko, že se zde mohlo opět pracovat. Krátce 
před Vánocemi byly také dodány a namontovány 
nové skleněné dveře s vyrytým logem Schlote.  Kromě 
toho byly ve třech místnostech zapuštěny do podlahy 
LED světelné lišty, které díky zelenému nebo červenému 
osvětlení označují vstup do místnosti jako povolený 
nebo zablokovaný.

Vedle přestavovacích prací v kanceláři byla současně 
kompletně zrenovována hygienická část ve výrobě a  
prostory pro občerstvení zaměstnanců.  

V polovině ledna 2012 byly úspěšně ukončeny také 
zbylé práce, jakož i nové připojení kanceláří na montážní 
část. Nakonec musíme říci, že nové rozdělení je přehled- 
nější a modernější. Kromě toho je zde výrazně méně dveří 
a průchodů, které dříve ve starých kancelářích připo- 
mínaly „strukturu chodeb křečků“.                  Martin Schulz

Stavba sádrokartonových zdí nového kancelářského patra

Demolice starých stěn

Nově vybudované prostory

Olaf Schlote (vlevo) v plánovacím rozhovoru



14 SCHLOTE 360 

NOVINKY ZE ZÁVODŮ RAW | GAW

Pro oblasti kontur tlakových nástrojů hraje kvalita povrchu 
rozhodující roli. Stroje se staly pro tuto  frézovací úlohu 
výrazně dynamičtější, aby se urychlilo zdlouhavé obrá-
bění načisto.  

V Rathenow je od konce loňského roku používán Power- 
Mill jako programový software. Zároveň se nabízejí různé 
strategie, jako například vysokorychlostní obrábění 
načisto, konstantní obrábění Z nebo 3D-offset- obrábě- 
ní načisto, abych  vyjmenoval  aspoň pár z nich. Tyto 
strategie se zaměřují například na co možná nejméně 
změn směru obrábění načisto nebo konzistentní zatí- 
žení řezných nástrojů. Nabízejí proto optimální podmínky 

Rathenow nasazuje PoverMill k programování 
vysokorychlostního opracování (HSC)

pro rychlé zařezání do materiálu při optimální kvalitě 
povrchu.  

Kromě toho je k dispozici v PowerMill také simultánní 
osmiosé frézování. Touto technikou se mohou opracovat 
současně frézované dráhy na celkových plochách, 
objemových nebo plošných modelech. Nyní se dají 
opracovat plochy, na nichž by bylo dříve nemožné 
ekonomicky smysluplné upnutí. Navíc se dají docela 
jednoduše opracovávat komplikované povrchy, které 
dříve vyžadovaly použití mnoha dodatečných nástrojů. 
        

            Na/Fi

Zdraví a fit pro povolání – pod tímto motem stojí od roku 
2010 podniková podpora v našem podniku ve Werni-
gerode. Jako pilotní projekt v rámci skupiny Schlote běží 
různé aktivity, akce a analýzy, aby zaměstnanci mohli 
vnímat téma zdraví, abychom jim mohli nabídnout zdra-
vé pracovní podmínky a v konečném důsledku i zlepšit 
jejich vztahy  s podnikem. 

„Výsledek po asi dvanácti měsících vychází zcela 
pozitivně,“ říká Kai Aurin, vedoucí týmu personálního 
managementu. Anketa zaměstnanců, zpráva podniku 
„Zdraví“ a nasazení  instrumentů analýzy našeho part-
nera BARMER GEK tvoří základ pro úspěšné prosazení 
různých opatření a programů.

Že jsou opatření přijímána také zaměstnanci, ukazuje 

Úspěšná realizace 
Podnikový management zdraví

například využívání fitnes studia „Body-Line“, kterým 
stáhla GAW zvláštní nabídku pro své zaměstnance. 
„Trénuji nyní až šestkrát v měsíci společně se svou kole- 
gyní z logistiky na různých přístrojích. Nabídky ve studiu 
jsou různorodé a péče je dobrá. Dokonce nápoje jsou 
zdarma“, sděluje Andrea Paul z týmu nákupu na  
stanovišti GAW. 

„Uskutečněním dnů zdraví 2011, nabídkami k redukci 
stresu a dny müsli jsme zdraví v podniku učinili výrazně 
znatelné,“ zní výsledek od  Kaie Aurina. „Také pro 
2012 máme hodně plánů! Jsou plánována další opat-
ření a již v dojednání detailů. Mimoto se plánuje 
v následujících letech zavést také na ostatních stanovi- 
štích skupiny Schlote podnikový management zdraví,“ 
říká dále  Kai Aurin.      Kai Aurin/Fi
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Budoucí obchodníci v průmyslu dostanou možnost na-
hlédnout do výroby zpravidla jen na dva až tři týdny.  
Mně se to podařilo jinak. Pět měsíců TI! A můžu vzpomí-
nat na hezkou dobu. Hned na začátku jsem zpozoro- 
val, toto oddělení je zvláštní! Zaměstnanci i práce.

Na začátku to pro mě nebylo lehké. Sotva jsem rozu-
měl jedné větě. „Zavolej TIC a vzkaž prosím, že u linky 
K2 na 311 vytéká KSS.“ Po pěti měsících vím: „C“ ve 
zkratce TIC je označení pro chemický, takže pro „olejo- 
vého šejka“ Saschu Ibendahla. Linka K2 stojí ve výrobě 
FG3 a vyrábí Kurbelwellenlagerdeckel pro Audi a VW. 
311 je první stroj v automatizaci. Z něho vytéká chla- 
dicí a mazací kapalina (německy Kühlschmierstoff = KSS). 
To vše musí člověk nejdřív vědět!

TI je pojítkem mezi výrobou a administrativou. Mezi 
mechaniky a obchodníky vládne neustálá korespondence. 
Buď zadávám objednávky přes materiálové hospo- 
dářství, tyto potom vyzvednu v logistice a předám mecha-
nikům k montáži nebo zažiji „super-pohromu“. Crash 
stroje! Něco takového je vždy velice nepříjemné. Pro 
obsluhu stroje, pro vedení podniku a pro mnohé zú-
častněné, kteří se starají o opětovné uvedení stroje do 
provozu.

Speciálně v tomto oddělení mě neustále doprovázela 
jedna věta, která mi uvízla v paměti při poznávací 

KSS, demontáž vřetene a šťastní lidé 
Můj čas u technické údržby

obchůzce výrobou s panem Aurinem. „Tady vidíte, jak 
je těžké, vydělat naše peníze.“ Každý den stojí stroje  
z nejrůznějších důvodů a během mé doby u TI jsem poznal, 
jak nákladné může být udržet výrobu v běhu. Strašně 
moc mě to ve výrobě bavilo. Každý den dostávat nové 
výzvy a pracovat na komplexním řešení problémů bylo 
prostě skvělé. 

Zlatým hřebem mého času u TI byl poslední den. Byl 
jsem bez okolků navlečen do montérek a směl jsem 
pomáhat při demontáži vadného vřetene. Samotné 
vymontování není zvlášť těžké, zato ale pěkně časově 
náročné. Dostat se k vřetenu znamená povolit všechny 
šrouby na krytu. Kvůli tomu jsem se musel vsoukat do 
obráběcího prostoru a pod stroj. Ačkoliv jsem takový 
stroj ještě nikdy neviděl zevnitř, byly mi mnohé díly přesto 
důvěrné známé. Během těch pěti měsíců jsem jich 
přeskladnil hodně. Teď už konečně vím, kde všude 
můžou skončit.

Jsem už smutný, že můj čas u TI končí, ale moje učení 
přece teprve začíná a jsem zvědavý, co mě ještě potká. 
Co si s sebou ještě odnesu do budoucna: Není nic 
lepšího, než když je člověk s plnou náruživostí u toho a 
když práce opravdu baví. Když člověk nemůže změnit 
okolnosti, měl by raději změnit svůj postoj. Ti nejšťastnější 
lidé nemají vždycky to nejlepší ze všeho, ale dělají prostě 
ze všeho to nejlepší.    Kr

NOVINKY ZE ZÁVODŮ

Vyobrazení vlevo 
 
Henri Krüger 
na návštěvě
u technické údržby
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyobrazení vpravo
(zleva doprava)
 
Při demontáži a 
výměně vřetene 
s panem Benjaminem 
Retzlaffem (TI)
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