Usługi » Co-manufacturing
Grupa Delta Trans oferuje usługi w zakresie co-manufacturing / produkcji kontraktowej, której celem jest
wyręczenie klientów z funkcji produkcyjnych i logistycznych, poprzez wdrażanie kompleksowych i
dedykowanych określonym projektom rozwiązań.
Grupa Delta Trans świadczy wysokiej jakości usługi montażu przemysłowego / co-manufacturing, bazując
na własnym zapleczu magazynowym/produkcyjnym oraz wykwalifikowanej kadrze. Wieloletnie
doświadczenie w obsłudze najbardziej wymagających branż oraz wysoki poziom kompetencji technicznych
umożliwia nam prowadzenie działalności montażowo-produkcyjnej dostosowanej do wymagań klienta.
Na przestrzeni kilkunastu lat zrealizowaliśmy dla wiodących firm międzynarodowych m.in.
następujące projekty:
●

●

●

●

●

●

●

Przygotowanie zestawów SKD i CKD
Tworzenie zestawów montażowych wykorzystywanych w branży automotive
Montaż podzespołów motoryzacyjnych
Produkcja / montaż elementów małej architektury
Produkcja / montaż elementów infrastruktury drogowej
Montaż urządzeń elektroniki użytkowej
Modyfikacja opakowań transportowych, demontaż elementów opakowań, montaż zamienników,

Firma zapewnia do obsługi każdego projektu:
●

●

●

●

●

powierzchnie magazynowe, produkcyjne i biurowe na terenie Centrum Logistycznego w
Świętochłowicach
wykwalifikowaną kadrę inżynierską do obsługi każdego projektu;
usługi dodane z zakresu engineeringu, projektowania opakowań i przyrządów transportowych;
projekty w oparciu o najwyższe standardy jakości oraz filozofię Lean Manufacturing;
wysoki standard obsługi, terminowości w połączeniu z usługami transportowymi i logistyką magazynową;

Lokalizacja działalności montażowo - produkcyjnej powoduje, iż jest to szczególnie dogodne miejsce
dla ulokowania produkcji oraz dystrybucji obejmującej zasięgiem przede wszystkim Polskę, Czechy,
Słowację, Ukrainę, Niemcy i kraje Bałtyckie.
Należy dodać, iż Grupa Delta Trans zapewnia kompleksową obsługę transportową na obszarze Polski i całej
Europy.
Korzyści osiągane przez naszych Klientów - wynikające z powierzenia wybranych funkcji
produkcyjnych i logistycznych wyspecjalizowanej firmie outsourcingowej:
●

●

●

●

●

●

koncentracja na sprzedaży, obsłudze klienta oraz rozwoju produktów;
zwiększenie elastyczności kosztowej;
uniknięcie potrzeby utrzymywania i zarządzania liczną załogą;
uniknięcie potrzeby posiadania licznych i rozbudowanych działów typu: utrzymanie ruchu, HR itp.;
uniknięcie potrzeby angażowania kapitału (hale, materiał itp.);
powierzenie procesu ekspertom posiadającym duże doświadczenie;

Zapewniamy realizację projektu począwszy od doradztwa, poprzez wdrożenie oraz ciągłe
doskonalenie procesu w zakresie poszczególnych usług.

Grupa Delta Trans w liczbach:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

100 tys. m2 nowoczesnych powierzchni magazynowych, produkcyjnych i biurowych
100 doświadczonych techników, inżynierów oraz specjalistów od zarządzania kontroli jakości
29 lat doświadczenia w realizowaniu usług z zakresu outsourcingu produkcyjnego
rocznie: 40 000 przygotowanych i wysłanych zestawów montażowych
rocznie: 10 000 kontenerów morskich załadowanych i wyekspediowanych
rocznie: 200.000 umytych opakowań KLT
rocznie: 2 000 000 wydanych palet i przyjętych do Delta Trans
rocznie: 780.000 opakowań transportowych naprawionych/zregenerowanych
rocznie: 12 000 samochodów ciężarowych załadowanych/ rozładowanych w magazynach i halach
produkcyjnych Delta Trans

Kontakt.:
e-mail: p.rzepka@deltatrans.pl
tel. kom.: +48 601 485 562

Galeria

