
An�dry�chow�ska� Fa�bry�ka� Ma�-

szyn�pro�du�ku�je�ob�ra�biar�ki�ste�ro�-

wa�ne�nu�me�rycz�nie�od 1976�ro�ku,

w ro�ku 2011�prze�ję�ła�pro�duk�cję

nie�któ�rych� ob�ra�bia�rek� Dą�brow�-

skiej�Fa�bry�ki�Ma�szyn S.A.�oraz

znak�to�wa�ro�wy�DE�FUM,�w 2013

ro�ku� wpro�wa�dzi�ła� do ofer�ty

no�wo�cze�sne�to�kar�ki�ze�sko�śnym

ło�żem� pro�jek�tu� fir�my� sio�stry

–�CBKO�z Prusz�ko�wa.�De�cy�zją

Za�rzą�du�stop�nio�wo�na�stę�po�wa�ły

dal�sze�zmia�ny�nie�tyl�ko�w sfe�rze

for�mal�no�praw�nej,� ale� przede

wszyst�kim�w do�sko�na�le�niu� pro�-

ce�su� pro�duk�cji� i roz�wo�ju

tech�nicz�no� funk�cjo�nal�ne�go� ofe�-

ro�wa�nych� roz�wią�zań.� Ju�bi�le�usz

przy�pa�dał� na tar�gach� Mach�to�-

ol 2016�gdzie�moż�na by�ło�za�po�-

znać�się�z naj�now�szy�mi�do�ko�na�-

nia�mi�Spół�ki,�jak�rów�nież�stra�te�gią

na przy�szłość.�Na te�mat�po�li�ty�ki

mar�ke�tin�go�wej� i kon�tak�tów

z kon�tra�hen�ta�mi� wy�po�wie�dział

się� Wi�ce�pre�zes� Za�rzą�du� Ar�tur

Bart�ko�wiak:

– War to wie dzieć, że w przy -

pad ku AFM DE FUM pra wie każ -

dy kon trakt z no wym klien tem jest

opar ty o tzw. za da nie tech no lo -

gicz ne. Oczy wi ście wy ma ga to

od nas za an ga żo wa nia w pro ces

sprze da ży ma szy ny na szych tech -

no lo gów, ale dzię ki te mu ma my

wię cej za do wo lo nych klien tów,

któ rzy chęt nie po le ca ją nas na ryn -

ku. Nie co dzien nie wpro wa dza my

no we roz wią za nia, ale w myśl za -

sa dy „kto nie ma sze ru je ten gi -

nie”, sta ra my się na dą żać za prze -

wod ni mi, świa to wy mi pro du cen -

ta mi.

Naj�cie�kaw�sze� i naj�więk�sze

kon�trak�ty,�w ob�sza�rze�dzia�łal�no�-

ści,�za�zwy�czaj�zwią�za�ne�są�z cięż�-

ki�mi�ma�szy�na�mi�spe�cjal�nym.�Na�-

le�ży� do nich� mię�dzy� in�ny�mi

za�mó�wie�nie�na au�to�ma�tycz�ne�li�-

nie�dla�prze�my�słu�mo�to�ry�za�cyj�-

ne�go.�Każ�dy�ta�ki�nie�ty�po�wy�kon�-

trakt�jest�z jed�nej�stro�ny�du�żym

wy�zwa�niem,� a z dru�giej� waż�-

nym�do�świad�cze�niem�dla�Fir�my,

dzię�ki� któ�re�mu� AFM� DE�FUM

po�su�wa� się� na�przód.� Nie�za�leż�-

nie�od pro�duk�cji�ob�ra�bia�rek�fir�-

ma�zaj�mu�je�się�rów�nież�pra�ca�mi

kon�struk�cyj�ny�mi� na po�trze�by

wła�sne� i za�in�te�re�so�wa�nych� za�-

kła�dów�pro�duk�cyj�nych�w za�kre�-

sie�no�wych�ma�szyn,�jak�rów�nież

mo�der�ni�za�cji� ist�nie�ją�cych� pro�-

jek�tów.

W ob�sza�rze�dzia�łal�no�ści�przed�-

się�bior�stwa� znaj�du�ją� się� tak�że

pra�ce� re�mon�to�we,� mo�der�ni�za�-

cyj�ne�i przy�sto�so�wy�wa�nie�ob�ra�-

bia�rek�wy�ko�rzy�sty�wa�nych�w za�-

kła�dach�pro�duk�cyj�nych.�Spół�ka

zaj�mu�je�się�tak�że�świad�cze�niem

usług�do�radz�twa�w za�kre�sie�tech�-

no�lo�gii�ob�rób�ki,�do�bo�ru�ma�szyn

i na�rzę�dzi,�opra�co�wa�nia�i wdro�-

że�nia�pro�gra�mów�tech�no�lo�gicz�-

nych.�AFM�De�fum�wy�ra�ża�przez

to�chęć�dzia�ła�nia�na po�lu�me�to�-

do�lo�gicz�nym�nie�tyl�ko�prak�tycz�-

nym,� co� od�róż�nia� ją� od wie�lu

in�nych�pod�mio�tów�ryn�ku�ob�rób�-

ki� ma�te�ria�łów.� AFM� DE�FUM

jest�rów�nież�lau�re�atem�wie�lu�na�-

gród� i wy�róż�nień� bran�żo�wych

w tym�Zło�te�go� Smo�ka� EU�RO�-

TO�OL 2016,� jej� pro�duk�ty� by�ły

kil�ka�krot�nie� na�gra�dza�ne� zło�ty�-

mi�me�da�la�mi�na Mię�dzy�na�ro�do�-

wych�Tar�gach�Po�znań�skich�i są

eks�por�to�wa�ne� do kra�jów�Eu�ro�-

py�Za�chod�niej�oraz�Ame�ry�ki.

An�dry�chow�ska�Fa�bry�ka�Ma�szyn

De�fum SA�w la�tach 2014�–�2017

bie�rze� udział� w pro�gra�mie� In�no�-

wa�cyj�na Go�spo�dar�ka,� re�ali�zo�wa�-

ne�go�na pod�sta�wie�umów�z Na�ro�-

do�wym�Cen�trum�Ba�dań�i Roz�wo�ju.

Bie�rze�tak�że�udział�w in�nych�pro�-

jek�tach�wspie�ra�nych�Fun�du�sza�mi

Eu�ro�pej�ski�mi.� Waż�nym� czyn�ni�-

kiem,�na któ�ry�Spół�ka�sta�wia�szcze�-

gól�ny� na�cisk,� jest� eko�lo�gia.

Pa�ra�fra�zu�jąc�sło�wa�wy�bit�ne�go�ame�-

ry�kań�skie�go�praw�ni�ka�i dzia�ła�cza

spo�łecz�ne�go�Ro�ber�ta�G.�In�ger�sol�-

la,� iż� przy�ro�da� zna� tyl�ko� kon�se�-

kwen�cje,�Fir�ma�dą�ży�do jak�naj�-

mniej�szej�in�ge�ren�cji�w śro�do�wi�sko

na�tu�ral�ne.�Dwa�ka�no�ny,�któ�re� te�-

mu� przy�świe�ca�ją� to� sto�so�wa�ne

w ob�ra�biar�kach� sys�te�my� sma�ro�-

wa�nia�oraz�mak�sy�ma�li�za�cja�ogra�-

ni�cze�nia�zu�ży�cia�ener�gii.�Nie�bez

zna�cze�nia� jest� tak�że� fakt� or�ga�ni�-

zo�wa�nia�śro�do�wi�ska�pra�cy�na pod�-

sta�wie�naj�no�wo�cze�śniej�szych�sys�-

te�mów�kom�pu�te�ro�wych�zna�czą�co

wpły�wa�ją�cych� na wspo�mnia�ne

de�ter�mi�nan�ty�śro�do�wi�sko�we.�Kto

nie� ma�sze�ru�je� ten� gi�nie,� za�tem

miej�my� na�dzie�ję,� iż� sam� marsz

bę�dzie� trwać� a kie�ru�nek,� oka�że

się�słusz�ny.

„Kto nie ma sze ru je ten gi nie.”
■ ■ ■ Naj�lep�sze�tren�dy,�so�lid�ność�i in�no�wa�cyj�ność�to�głów�ne�za�ło�że�nia�An�dry�chow�skiej�Fa�bry�ki�Ma�szyn�DE�FUM SA.�Fir�ma�ob�cho�dzi�ła�w tym�ro�ku�sie�dem�dzie�się�cio�le�cie�dzia�łal�no�ści

w sek�to�rze�pro�duk�cji�ob�ra�bia�rek.


