KYB Manufacturing Czech s.r.o.

Kdo jsme
Jsme výrobním závodem Japonské společnosti KYB, která patří mezi
největší výrobce tlumičů do automobilů na světě.
Naše společnost byla založena v srpnu 2003. Sídlíme v průmyslové zóně v Pardubicích, Starých Čívicích.
Samotná výroba tlumičů byla zahájena v prosinci roku 2006. Důvodem našeho vzniku bylo pokrýt čtyři
hlavní automobilové trhy, a zrychlit tak reakci na potřeby našich zákazníků. Mezi hlavní zákazníky KMCZ
patří kolínská automobilka TPCA, Maďarská pobočka automobilky Suzuki, Renault ve Slovinsku, Francii
a Belgii a Nissan v Anglii. Od roku 2014 je naším zákazníkem i společnost Daimler.

Součástí našeho portfolia je i výroba náhradních dílů pro celou Evropu. Ty jsou distribuovány skrze naši
sesterskou společnost KGE, která sídlí v sousedním Německu nedaleko Düselldorfu.
V současné době zaměstnáváme přibližně 600 lidí. Na všechny naše zaměstnance, dodavatele a partnery
jsme náležitě hrdí, protože svou kvalitní a dobře odvedenou prací přispívají k dobrému jménu skupiny
KYB.

Kam patříme
KYB je celosvětově jedním z největších výrobců tlumičů pro automobily.
Historie společnosti KYB se započala 19. listopadu 1919 v Japonsku jako Výzkumné centrum Kayaba,
založené panem Shiro Kayaba. Založením továrny na hydraulické tlumiče vznikla v roce 1935 společnost
Kayaba Manufacturing Co., Ltd., a díky stabilnímu rozvoji byla společnost roku 1959 zapsána na Tokijské
burze. Centrála naší společnosti se nachází v Japonském Tokiu.
V roce 2005 byla obchodní značka KYB přijata za oficiální název společnosti.
Díky neustálému vývoji našich výrobků s cílem zvyšovat jejich kvalitu jsme se stali jedním z největších
dodavatelů tlumičů ve světě. Máme 32 poboček ve 21 zemích a 15 výrobních továren v Asii, USA
a Evropě. V rámci skupiny KYB pracuje po celém světě přibližně 15 000 zaměstnanců.

Každý druhý automobil
zakoupený v Japonsku
a každý pátý zakoupený
v ostatních zemích
světa je vybaven tlumiči
od společnosti KYB.

KYB výrobky
Společnost KYB nevyrábí pouze tlumiče pro automobily a motocykly.
V rámci skupiny KYB máme velmi široké portfolio hydraulických
a elektronických zařízení s širokým využitím v dnešním moderním světě.
Jsou to například posilovače řízení, elektronika pro automobily, výrobní a zemědělská zařízení, železnice,
letadla, lodní doprava, tlumiče budov při zemětřesení, zařízení na zpracování a třídění odpadů,
ale i invalidní vozíky a další.
V roce 2011 naše zařízení pomáhala při likvidaci následků ničivého zemětřesení a následné tsunami
v Japonsku. Jednalo se o přenosné sluneční kolektory a simulátory zemětřesení.

Výroba v KYB Manufacturing Czech s.r.o.
Koncepce výroby je založena na japonském principu řízení výroby.
V rámci KMCZ se jedná o KPS (Kayaba Production System), jehož hlavními
prvky jsou:
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Pro výrobu tlumičů a jejich komponent
se využívají strojní zařízení od renomovaných výrobců z Evropské
unie a Japonska.

Technologie KMCZ zahrnují třískové obrábění na CNC strojích, povrchové úpravy lakováním
a chromováním, jednoúčelové montážní stroje s různým stupněm mechanizace a automatizace.
Od roku 2012 implementujeme nejmodernější technologie včetně robotizace šetrné k životnímu
prostředí.

Naši zákazníci
Naše společnost se zaměřuje především na OEM trhy, tedy na dodávku
výrobků přímo jednotlivým výrobcům automobilů.
V našem případě jde hlavně o TPCA, která je od našeho
závodu vzdálená 50 Km. V současnosti prodeje do TPCA
představují významnou část naší výroby.

Naše portfolio výrobků je však širší. Mezi naše významné zákazníky patří Renault ve Slovinsku, Francii
a Belgii, Suzuki v Maďarsku, Toyota ve Francii, Nissan v Anglii a Daimler ve Francii.

Druhým nejvýznamnějším trhem pro nás je trh náhradních dílů. Pro tento trh dodáváme naše výrobky
prostřednictvím sesterské společnosti v SRN.

Zaměření na kvalitu
Oblast systému řízení kvality byla vždy při kontrolních auditech shledána
bez závad, což jen dokládá plnění našeho cíle dodávat výrobky pouze té
nejvyšší kvality.
Naše společnost pravidelně prochází certifikačním auditem nezávislého certifikačního orgánu. Jsme však
auditováni i našimi zákazníky a díky úsilí celého týmu KMCZ se vždy umisťujeme na předních místech
hodnocení. Během krátké doby naší výroby v KMCZ jsme dokázali vybudovat vysokou důvěru v naše
výrobky a v celý náš výrobní proces, což dokládají nové projekty od našich zákazníků.

Naše společnost je již od počátku
držitelem certifikátu

EN ISO 9001:2008
Dále jsme držiteli certifikátů
ISO/TS 16949:2009
EN ISO 14001:2004

Rozvoj
KMCZ byla založena především pro potřeby nově vzniklé společnosti TPCA
v Kolíně.
Předpokladem byla výroba hlavně pro společnost TPCA a v menší míře pro trh náhradních dílů.
Odhadované výrobní množství tlumičů bylo 2,5 mil. kusů za rok s 214 zaměstnanci.

Během let jsme
obě tato čísla
překonali.
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Krize automobilového průmyslu, která začala v roce 2008, neměla na naši společnost větší dopad.
I během krize jsme byli schopni zvyšovat produkci a docílit kladného výsledku.
Vzhledem k vysoké kvalitě našich výrobků získáváme nové projekty od stávajících zákazníků. Díky naší
vysoké výrobní efektivitě jsme schopni nabídnout zajímavé ceny i zákazníkům novým.

Naše plány do budoucna, ať už střední či dlouhodobé, jsou výrazně nad původními záměry skupiny KYB
pro Českou republiku.
Střední a Východní Evropa je velmi zajímavým trhem a v blízké budoucnosti počítáme s jeho výrazným
růstem.

Tvůrčí prostředí
V rámci skupiny KYB probíhá dlouhodobě soutěž zlepšovacích návrhů,
nazývaná KYB GLOBAL KAIZEN.

Naši zaměstnanci se této soutěže pravidelně účastní
a svými příspěvky dokazují naši kvalitu a tvůrčí
myšlení. Společnost KYB plně podporuje tyto
aktivity a snaží se vytvářet tvůrčí prostředí pro své
zaměstnance na všech úrovních a pozicích.

Každoročně probíhá v centrále KYB vyhodnocení a zástupci nejlepších týmů jsou pozváni na oficiální
vyhlášení vítěze do Tokia.

Jsme hrdi na naše zaměstnance,
kteří v posledních letech dokázali obsadit
přední místa této soutěže, kdy získali:
2011 II. místo

2009 I. místo

2010 II. místo

2008 II. místo

Zaměstnanců si vážíme
Naši zaměstnanci jsou to nejcennější, co máme. Proto dbáme o jejich zdraví
a bezpečnost (Safety First), podporujeme jejich profesní rozvoj a rozvíjíme
ducha MONOZUKURI.
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KAIZEN, kulturní vyžití.

váno v roce 2012.

Pardubice a náš vztah k regionu
Chceme přispívat společnosti jako dobří občané, dávat nejvyšší prioritu
bezpečnosti a životnímu prostředí, spolupracovat s místními komunitami.

Tyflocentrum
Podpora zrakově postižených,

Kulturní akce města
Pardubic

Základní a Praktická škola
Svítání

od roku 2012.

Podpora kulturních akcí

zaměřená na vzdělávání mentálně

v rámci City Festival,

postižených. Podpora provozu,

spolupráce od roku 2012.

sbírky při firemních akcích,
spolupráce od roku 2012.

Naše výrobky překračují hranice
i kontinenty
Najdete je nejen v Evropě, Asii, ale i za „velkou louží“.
Tlumiče naší výroby používá celý svět.

KYB Manufacturing Czech s.r.o.
U Panasonicu 277,
Staré Čívice 530 06 Pardubice

Tel.: +420 466 812 232

www.kmcz.cz

