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Nemožné na počkání,
zázraky do dvou měsíců
…od společnosti GIGA
O firmě SOLARCO Machinery, její produkci, stěhování
do nových prostor, jejich zprovoznění a dodávce
jeřábové techniky jsme si povídali
s panem Karlem Schrederem,
pracovníkem odpovědným za provoz budovy.

Firma SOLARCO Machinery existuje již
od roku 1990 a specializuje se na výrobu
kartonážních strojů. Jedná se o automatické a poloautomatické stroje pro výrobu
slotovaných krabic a přířezů z třívrstvých, pětivrstvých a sedmivrstvých lepenek. Stoje mají modulární konstrukci, některé modely tedy mohou být vybaveny
automatickým nakladačem či vykladačem a umožňují zhotovení přídavného výseku a nově i flexo tisku. Všechny stroje
mají evropský certifikát CE. Současnou výrobu, servis a školení pracovníků obsluhy
zajišťuje 45 zaměstnanců.
Firma SOLARCO Machinery měla donedávna své hlavní výrobní zázemí v jihovýchodní části Kolína, v pronajatých
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prostorách bývalé firmy Konstruktiva. S rostoucí produkcí a chutí vyrábět větší automatizované linky, vznikla myšlenka vlastních prostor. Majitel SOLARCO Machinery,
pan Milík se rozhodl pro stavbu zcela nového objektu na zelené louce. Jeho dávná vize, podnikat ve svých vlastních prostorách
tak začala mít reálné obrysy v roce 2013,
kdy se rozhodl pro stavbu na pozemku průmyslové zóny v Kolíně-Ovčárech. Velikost
zamýšleného objektu byla dána předpokládaným vývojem, růstem výroby a zamýšlenou expanzí.

Jak šel čas, výběr prostor, stavba,
vybavení
d
Jak již bylo zmíněno, myšlenka vlastních
prostor vznikla v roce 2013. Jasné bylo, že

firma zůstane v Kolíně. Představu o uspořádání nových prostor, měl pan ředitel
Milík jasnou. Vzhledem k tomu, že všechny stroje, které opouští SOLARCO Machinery, nesou jeho myšlenky a za sebou měl
25leté zkušenosti s jejich výrobou, navržení půdorysu nových prostor nebylo nic

těžkého. Měl tedy zcela jasnou představu o rastru rozmístění pracovních strojů,
a tím pádem i o podobě nové firmy. Zahájení stavby proběhlo na jaře roku 2016,
v únoru 2017 byly prostory hotové k nastěhování a mohl začít řízený přesun do
nových prostor. Již v době přípravy bylo
jasné, že výrobní prostory budou obsluhovat jeřáby. K zabezpečení materiálového
toku polotovarů i strojů byly jasně dané
nosnosti jeřábů v jednotlivých výrobních lodích. Po zkušenostech přepravy materiálu
ve starších prostorách přesně věděli, jaké jeřáby si přejí do nových prostor. Dodavatel
stavby postavil objekt a zabezpečil přípravu
pro zajeřábování v podobě staticky vyhovujících patek jeřábových drah. Pak jen stačilo
vybrat konkrétného dodavatele jeřábů.
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Termíny, nespolehlivost
a spásné řešení

d
Po přestěhování kancelářského zázemí firmy mohlo dojít k postupnému zprovozňování výroby. Dodavatel jeřábové techniky byl vybrán, čekalo se jen na dodání
jeřábů. Z neznámých důvodů však u dodavatele začalo docházet k posouvání termínů a neplnění dohod. Termín dodávky jeřábů byl navázán na dodávky a montáž
nových strojů do výroby. Toto bylo pro výrobu SOLARCO Machinery velice ohrožující. Vedení firmy proto přistoupilo ke zrušení
kontraktu s původním dodavatelem a začalo s hledáním nového výrobce jeřábů. Po
několika marných kontaktováních výrobců
jeřábové techniky, kdy si v SOLARCU vyslechli jen termínové problémy a většina
výrobců a dodavatelů kontrakt odmítla, se
panu Milíkovi podařilo dostat až ke společnosti GIGA.

Největší 12,5 tunové jeřáby
v prostorách skladu hutního materiálu

Profesionální přístup
ředitele společnosti GIGA

d
Přes celou řadu kontaktů se pan Milík dostal až k velice kladným reakcím na jeřábovou společnost GIGA. Po ověření několika referencí dospěl k názoru, že by
GIGA mohla splňovat požadované parametry. Po konzultacích bylo navíc rozhodnuto o rozšíření dodávky jeřábů tak,
že jeřábová obsluha výrobních lodí je
dnes zdvojená a zajištění výroby strojů
splňuje kritéria efektivní výroby. Po kontaktu začala doslova termínová smršť, posuďte sami:

Nejmenší 3,2tunový jeřáb
v prostorách svařovny

a ve chvíli, kdy by většina dodavatelů přišla s expresním příplatkem, GIGA nám nabídka férovou cenu. A proč tedy kladná

15. 6. 2017 první sezení s panem Fišerem,
ředitelem společnosti GIGA
19. 6. 2017 do SOLARCO přišla nabídka kontraktu
20. 6. 2017 podpis smlouvy na 10 ks jeřábů a 296 m jeřábových drah
31. 7. 2017 dodávka prvních 2 ks jeřábů 6,3 t včetně jeřábové dráhy 62 m
1. 9. 2017 termín dodání posledního z deseti jeřábů

reference pro společnost GIGA? Nejenom, že umí dodávat kvalitní jeřáby v odpovídající ceně, ale dodává i jeřábové
komponenty, jejichž většinu si vyrábí
sama, včetně kladkostrojů. Nemusí tedy v případě potřeby zajišťovat náhradní díly subdodávkami ze zahraničí, je
operativnější.
p
www.gigasro.cz
www.solarco.cz

GIGA nám dodávala nejenom jeřáby samotné, ale zabezpečila i výrobu a dodávku jeřábových drah. Pracovníci GIGA
montáže byli předvojem, který ukázal kvality jeřábové značky GIGA. Když jsme se
domluvili na začátku montáže v 7 hodin
ráno, práce opravdu začala v 7:00. Koordinace montážních prací probíhala přesně
podle dohody, montážníci se zcela přizpůsobili výrobě. Po instalaci jeřábových
drah okamžitě začala montáž jednotlivých
jeřábů. Možná jsme v současně době v jeřábové technice mírně předimenzovaní,
ale vždy se snažíme dívat trochu dopředu
a mít patřičnou rezervu.

Zkušenosti, reference z praxe d
Kromě excelentního termínu dodání má
společnost GIGA i jeden další významný
klad, nezneužila našeho patového postavení, kdy jsme neměli moc jiných voleb
www.technikaatrh.cz

3

