PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

Transport i składowanie produktów
hydraulicznych i samochodowych dla
HOERBIGER
Kuehne + Nagel obsługuje firmę Hoerbiger, jednego z wiodących światowych producentów
podnośników i siłowników dla sektora motoryzacyjnego i lotniczego.
W celu udoskonalenia przebiegu transportu elementów gotowych dla branży Automotive
i zapewnienia niezawodnej logistyki nowego produktu Xetto firma Hoerbiger potrzebowała
partnera z międzynarodowym doświadczeniem, który dostosuje swoją ofertę do konkretnych
oczekiwań.

PRZEGLĄD
TŁO
Hoerbiger w Polsce jest częścią grupy
będącej światowym liderem w branży
technik sprężania, technologii
napędowych oraz systemów
hydraulicznych. Grupa prowadzi
globalne operacje w ponad 50
krajach, gdzie posiada 140 lokalizacji.
WYZWANIA
Zapewnienie transportu elementów
gotowych dla branży Automotive
i logistyka nowego produktu Xetto.
ROZWIĄZANIA
Zaprojektowanie i wdrożenie
rozwiązań na miarę potrzeb Klienta,
obejmujące szeroki zakres usług.
WYNIKI
Prrofesjonalna pomoc przy
wielopoziomowym projekcie, która
spełniła wysokie wymagania Klienta.

www.kuehne-nagel.pl

TŁO
Grupa Hoerbiger ze swoją główną siedzibą w szwajcarskim Zug jest światowym liderem
w branży technik sprężania, technologii napędowych oraz systemów hydraulicznych. W
2015 roku zespół 6,868 pracowników wygenerował sprzedaż produktów o wartości
1.115 bilionów euro. Marka Hoerbiger jest synonimem wydajności, która jest
definiowana poprzez linię produktów, do których zaliczane są komponenty
kompresorów, silniki oraz turbiny przemysłowe, a także automatyczne skrzynie biegów
i wielowymiarowe zastosowania inżynierii mechanicznej. Innowacje w atrakcyjnych
niszach technologicznych są podstawą dla udoskonalania elementów, systemów oraz
złożonych serwisów, które oferują wyjątkowe możliwości sprzedażowe oraz
długoplanowe korzyści dla klientów. Grupa Hoerbiger wyznacza standardy dla
oferowanych usług i produktów w swojej branży.
Grupa Hoerbiger w Polsce rozwinęła do tej pory dwie gałęzie działalności – Systemy
Komfortu w Motoryzacji (Automotive Comfort Systems) oraz Technikę Sprężania
(Compression Technology). Główną działalnością zakładu produkcyjnego w Bolesławcu
jest montaż systemów hydraulicznych - do otwierania dachów w kabrioletach. Pozostałe
obszary działalności to pneumatyczne układy wspomagania zmiany biegów do
ciężarówek i autobusów.

WYZWANIA
Hoerbiger w Polsce poszukiwał kompleksowego dostawcy rozwiązań logistycznych.
Dzięki sprofilowanej ofercie odpowiadającej indywidualnym oczekiwaniom oraz
profesjonalnemu doradztwu logistycznemu przy tworzeniu łańcucha dostaw to właśnie
Kuehne + Nagel został wybrany przez Hoerbiger na partnera logistycznego. Przewagę
stanowiło także zaangażowanie KN w analizę czynników kosztowych i optymalizację
rozwiązań wspierających wprowadzenie na rynek nowego produktu.

SAV VAS HALVANTZIS
Logistics Specialist
HOERBIGER Automotive Sp. z o.o.

“W Grupie Hoerbiger od początku
istnienia firmy kładziony jest nacisk na
takie wartości jak, terminowość,
wydajność i profesjonalizm.
Prowadzenie działalności zgodnie z
tymi zasadami szczególnie doceniają
nasi klienci. Dlatego każdego dnia
nasi pracownicy codziennie realizują
te wartości. Tak wysokich standardów
wymagamy nie tylko od naszych
pracowników, ale także od firm z
którymi współpracujemy.
Jedyną firmą świadczącą usługi
spedycyjne i logistyczne na tak
wysokim poziomie jest
Kuehne + Nagel, podzielając
wszystkie wyznawane przez nas
wartości. Dzięki tego rodzaju synergii
jesteśmy w stanie realizować
najbardziej ambitne projekty, które
wykraczają poza możliwości naszej
konkurencji.”

www.kuehne–nagel.pl

ROZWIAZANIE
Kuehne + Nagel spełniło wymagania Grupy Hoerbiger, wdrażając rozwiązania
dostosowane do potrzeb Klienta w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie na
międzynarodowym rynku transportowym i logistycznym. Zatrudniając 70.000
pracowników w ponad 1.300 lokalizacjach w 100 krajach, Grupa Kuehne + Nagel jest
jedną z wiodących firm logistycznych na świecie. W Polsce firma oferuje swoje usługi od
1992 roku i zatrudnia 1.800 ekspertów branży logistycznej.
Kuehne + Nagel oraz Hoerbiger w Polsce rozpoczęli ze sobą współpracę w 2015 roku.
Do powierzonych Kuehne + Nagel zadań należy logistyka elementów gotowych dla
branży Automotive oraz magazynowanie nowego produktu – Xetto, który dzięki
kombinacji funkcji transportu, załadunku i podnoszenia jest unikatowym rozwiązaniem
na rynku branży transportowej.
W ramach transportu elementów gotowych dla branży motoryzacyjnej Kuehne + Nagel
realizuje transport LCL do Chin i Brazylii, import części i maszyn z USA drogą morską oraz
import komponentów z Chin spedycją lotniczą. Kuehne + Nagel zaangażowało się także
w pomoc przy wprowadzeniu do sprzedaży w zakresie sieci dystrybucji drobnicowej KN w
Niemczech produktu Xetto. Dostarczając kompleksowe rozwiązania usługa
magazynowania maszyny Xetto jest uzupełniona o realizację dostaw do odbiorców
finalnych.
Wnikliwa analiza potrzeb Klienta była kluczowa w procesie projektowania i wdrażania
rozwiązań, które sprostały oczekiwaniom Hoerbiger. Kuehne + Nagel dostosował obsługę
magazynu logistycznego do konkretnych wymogów Klienta, a także dedykował temu
przedsięwzięciu specjalny zespół odpowiedzialny za realizację działań logistycznych oraz
dystrybucję. Dodatkowo, dzięki udostępnianym przez Kuehne + Nagel zaawansowanym
rozwiązaniom z branży IT, firma Hoerbiger korzysta z idealnego dla swoich potrzeb
systemu monitoringu dostaw za pośrednictwem platformy KNLogin.

WYNIKI
Współpraca między Hoerbiger i Kuehne + Nagel zaowocowała
wprowadzeniem skutecznych rozwiązań logistycznych, które pozwoliły na
optymalizacje czynników kosztowych Hoerbiger. Dostęp do platformy
KNLogin, jest uzupełnieniem, które stanowi wartość dodaną współpracy
z Kuehne + Nagel. 							
Zaangażowanie w projekt Xetto udowodniło skuteczność działań
Kuehne + Nagel na płaszczyźnie logistycznej co otwiera drogę do dalszego.
poszerzania współpracy z Hoerbiger. Pozytywne doświadczenie Hoerbiger
Polska we współpracy z Kuehne + Nagel przełożyło się na rozszerzenie
wspólnych działań w innych lokalizacjach na świecie, między innymi w USA,
Niemczech, a także w Ameryce Południowej. Wszędzie tam Kuehne + Nagel
stał się jednym z kluczowych dostawców usług logistycznych dla firmy
Hoerbiger.

