„Kto nie maszeruje ten ginie.”
■ ■ ■ Najlepszetrendy,solidnośći innowacyjnośćtogłównezałożeniaAndrychowskiejFabrykiMaszynDEFUM SA.Firmaobchodziław tymrokusiedemdziesięcioleciedziałalności
w sektorzeprodukcjiobrabiarek.
Andrychowska Fabryka Maszynprodukujeobrabiarkisterowanenumerycznieod 1976roku,
w roku 2011 przejęła produkcję
niektórych obrabiarek Dąbrowskiej Fabryki Maszyn S.A. oraz
znaktowarowyDEFUM,w 2013
rok u wprow ad ził a do ofert y
nowoczesnetokarkizeskośnym
łoż em proj ekt u firm y sios try
– CBKO z Pruszkowa. Decyzją
Zarządustopniowonastępowały
dalszezmianynietylkow sferze
form aln op rawn ej, ale przede
wszystkim w doskonaleniu proces u prod ukc ji i rozw oj u
techniczno funkcjonalnego oferowanych rozwiązań. Jubileusz
przypadał na targach Machtool 2016gdziemożna byłozapoznaćsięz najnowszymidokonaniamiSpółki,jakrównieżstrategią
na przyszłość.Na tematpolityki
mark et ing ow ej i kont akt ów
z kontrahentami wypowiedział
się Wiceprezes Zarządu Artur
Bartkowiak:
– Warto wiedzieć, że w przypadku AFM DEFUM prawie każdy kontrakt z nowym klientem jest
oparty o tzw. zadanie technologiczne. Oczywiście wymaga to
od nas zaangażowania w proces
sprzedaży maszyny naszych technologów, ale dzięki temu mamy
więcej zadowolonych klientów,
którzy chętnie polecają nas na rynku. Niecodziennie wprowadzamy
nowe rozwiązania, ale w myśl zasady „kto nie maszeruje ten gi-

nie”, staramy się nadążać za przewodnimi, światowymi producentami.
Najc iek aws ze i najw ięks ze
kontrakty,w obszarzedziałalności,zazwyczajzwiązanesąz ciężkimimaszynamispecjalnym.Należ y do nich międ zy inn ym i
zamówieniena automatyczneliniedlaprzemysłumotoryzacyjnego.Każdytakinietypowykontraktjestz jednejstronydużym

wyzwaniem, a z drugiej ważnymdoświadczeniemdlaFirmy,
dzięki któremu AFM DEFUM
posuwa się naprzód. Niezależnieod produkcjiobrabiarekfirmazajmujesięrównieżpracami
kons trukc yjn ym i na pot rzeb y
własne i zainteresowanych zakładówprodukcyjnychw zakresienowychmaszyn,jakrównież
modernizacji istniejących projektów.

W obszarzedziałalnościprzedsiębiorstwa znajdują się także
prace remontowe, modernizacyjnei przystosowywanieobrabiarekwykorzystywanychw zakładachprodukcyjnych.Spółka
zajmujesiętakżeświadczeniem
usługdoradztwaw zakresietechnologiiobróbki,doborumaszyn
i narzędzi,opracowaniai wdrożeniaprogramówtechnologicznych.AFMDefumwyrażaprzez

tochęćdziałaniana polumetodologicznymnietylkopraktycznym, co odróżnia ją od wielu
innychpodmiotówrynkuobróbki materiałów. AFM DEFUM
jestrównieżlaureatemwielunagród i wyróżnień branżowych
w tym Złotego Smoka EUROTOOL 2016, jej produkty były
kilkakrotnie nagradzane złotymimedalamina MiędzynarodowychTargachPoznańskichi są

eksportowane do krajów EuropyZachodniejorazAmeryki.
AndrychowskaFabrykaMaszyn
Defum SAw latach 2014–2017
bierze udział w programie Innowacyjna Gospodarka, realizowanegona podstawieumówz NarodowymCentrumBadańi Rozwoju.
Bierzetakżeudziałw innychprojektach wspieranych Funduszami
Europejskimi. Ważnym czynnikiem,na którySpółkastawiaszczególny nacisk, jest ekologia.
Parafrazującsłowawybitnegoamerykańskiegoprawnikai działacza
społecznegoRobertaG.Ingersolla, iż przyroda zna tylko konsekwencje, Firma dąży do jak najmniejszejingerencjiw środowisko
naturalne. Dwa kanony, które temu przyświecają to stosowane
w obrabiarkach systemy smarowaniaorazmaksymalizacjaograniczeniazużyciaenergii.Niebez
znaczenia jest także fakt organizowaniaśrodowiskapracyna podstawienajnowocześniejszychsystemówkomputerowychznacząco
wpływających na wspomniane
determinantyśrodowiskowe.Kto
nie maszeruje ten ginie, zatem
miejmy nadzieję, iż sam marsz
będzie trwać a kierunek, okaże
sięsłuszny.

