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Narzędzia

FABA ciągle na czele
„FABA” S.A. istnieje już blisko 30 lat. Historia i rozwój firmy są ściśle wpisane w transformację polityczną i rozwojową naszych
rodzimych przemysłów: meblarskiego, tartacznego i płyt wiórowych. Śledząc rozwój branży drzewno-meblarskiej przedsiębiorstwo
podążało za nowinkami, rozwijając swoje produkty, które spełniały oczekiwania większości klientów na terenie kraju.
opr. (red)
Poprzez proces ciągłego inwestowania
w sprzęt i ludzi FABA stała się nowoczesną i bardzo dobrze funkcjonującą firmą w branży narzędziowej na arenach
europejskiej i światowej, specjalizującej się w obróbce drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Tworzenie
nowych i nowoczesnych narzędzi jest
priorytetem dla przedsiębiorstwa w powiązaniu z procesami technologicznymi. Oferta obejmuje m.in.: piły, głowice
formatyzujące i frezowe, zestawy narzędzi do produkcji drzwi i okien, narzędzia
do złącz, frezy, wiertła, noże, narzędzia
diamentowe oraz systemy mocowań.
Piły i frezy z ostrzami diamentowymi
(DP) produkowane są w FABA DI.

Ciągle ulepszane narzędzia
Podwyższanie jakości narzędzi zarówno pod względem eksploatacyjnym, jak
i wizualnym jest wpisane w codzienną
strategię zakładu. Nowe konstrukcje narzędzi wielokrotnie opracowywane są
we współpracy z odbiorcami w firmach
produkcyjnych, dostosowując je do specyfiki produkcji oraz wymogów klienta. Specjaliści docierają do kluczowych i
mniejszych odbiorców, dzieląc się wiedzą
i omawiając trudne tematy.

Nowe konstrukcje
Każdego roku konstruktorzy marki opracowują wiele nowatorskich
konstrukcji, które po okresie prób i
testów wprowadzane są jako standardowe do katalogu. Zbieranie doświadczeń przez konstruktorów i
technologów firmy jest ważnym elementem rozwoju, dlatego też technicy i doradcy handlowi uczestniczą we wszelkiego
rodzaju szkoleniach oraz targach krajowych lub zagranicznych. Owocuje to doświadczeniem co do jakości oferowanych
wyrobów.

Światowy lider
Trzydziestoletni rozwój przedsiębiorstwa można uznać za wielki sukces,
gdyż obecny zakład nie przypomina
już tego sprzed dekad. Z małego, rzemieślniczego zakładu stał się wielkim,
światowym liderem eksportującym
wyroby do ponad 50 krajów świata.
Jego tradycja sięga kilkudziesięciu lat.
FABA istnieje od ponad 70 lat, natomiast jako spółka akcyjna od 30. Odbiorcy wyrobów marki znajdują się
na wszystkich kontynentach naszego
globu. Najważniejsi pochodzą z krajów znajdujących się najbliżej Polski,
np. Rosji, Ukrainy, Białorusi, Szwecji,
Finlandii, Austrii, Niemiec.
Poza Europą produkty firmy wysyłane są do takich krajów, jak: Chile, Nowa
Zelandia, Stany Zjednoczone, Australia
czy RPA.

Stawiają na rozwój
Zakład w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija, inwestując w maszyny,
urządzenia oraz infrastrukturę budowlaną. Niespodziewane nadejście pandemii Covid-19 w szerokim stopniu nie
ograniczyło działalności firmy.
Opracowana strategia działania, w tym

dostosowanie się do sytuacji gospodarczo-epidemiologicznej w kraju, wzmogło
czujność przedsiębiorstwa przyczyniając
się do przejścia przez ten trudny okres bez
większych problemów. Zaplanowany zakup maszyn i urządzeń, zgodnie z umowami zawartymi tuż przed pandemią,
był nadal realizowany. Wszystkim tym
zamierzeniom przyświecał optymizm,
a analizy zostały przeprowadzone poprawnie.

Nowa hala
W poprzednim roku przedsiębiorstwo
oddało do użytku nowoczesną halę produkcyjną, w której rozwijać będzie narzędzia trzpieniowe i wiertła
służące m.in. do obróbki metali, mające zastosowanie w przemysłach: lotniczym, motoryzacyjnym oraz energetycznym. Przedsięwzięcie to wymaga
dodatkowej modernizacji parku maszynowego połączonego z modyfikacją oprogramowania. Oczywiście automatyzacja i digitalizacja produkcji
nie zastąpią wykwalifikowanego personelu, który stanowi ważny kapitał
społeczny firmy. Technologia cyfrowa
wymaga również ścisłej współpracy
ze specjalistami obserwującymi proces produkcji. Stanowi ona wsparcie
dla pracowników i wpływa na szybki
przepływ informacji i optymalizację
procesów produkcyjnych.

Szybsze dostawy
Obecnie zakład jest na etapie modernizacji magazynu wyrobów gotowych,
gdyż wielkość wysyłek do klientów każdego dnia powiększa się. Firmie zależy
na tym, aby wyroby docierały do odbiorREKLAMA
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ców jak najszybciej i zabezpieczone były
w odpowiedni sposób.
- Jesteśmy gotowi na zmiany w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa mówi Artur Pęcherzewski, członek zarządu, dyrektor techniczny w firmie
FABA. - Otwieramy się na nowe rozwiązania współpracy oraz komunikacji z klientami, rozbudowując narzędzia porozumiewania się również w
formie elektronicznej.

Robotyzacja produkcji
W najbliższych latach FABA pragnie w
dalszym ciągu rozwijać swoją produkcję,
dostarczając do odbiorców coraz lepsze

i nowoczesne produkty spełniające ich
oczekiwania. Nie bez znaczenia jest także cena wyrobów, na którą coraz bardziej
zwracają uwagę klienci. Dlatego też marka rozwija w dynamiczny sposób robotyzację procesów produkcyjnych oraz prowadzi politykę wymiany starych, mało
wydajnych maszyn na nowoczesne, wielokrotnie wyposażone w elementy robotyki. Wszystkie te działania mają na celu
zmniejszenie kosztów produkcji i obniżenie lub niepodwyższanie produkowanych wyrobów na przestrzeni kilku lat.

Umacnianie współpracy
- W najbliższej przyszłości planujemy

wziąć udział w targach LIGNA celem poznania nowych klientów, jak również
zacieśnieniem relacji z tymi, z którymi
współpracujemy od wielu lat - dodaje
Artur Pęcherzewski. - Życzymy naszym
klientom powodzenia i dobrych biznesów na przyszłość Mam nadzieję, że
współpraca z dotychczasowymi będzie
nadal umacniać się, a nowi klienci dołączą do naszego zespołu i wspólnie będziemy cieszyć się z obchodzonego jubileuszu,
który przypada już w styczniu przyszłego
roku. Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą firmy zamieszczoną również
na stronie www.faba.pl oraz Facebooku:
fabababoszewo.

