WE.MOVE.FUTURE.

Projektowanie lekkich
konstrukcji dla pojazdów przyszłości

www.kirchhoff-automotive.com

Globalny gracz i partner rozwojowy
dla branży motoryzacyjnej
KIRCHHOFF Automotive jest partnerem w rozwoju dla
branży motoryzacyjnej. Jako kompleksowy dostawca pełnych
struktur metalowych oraz hybrydowych do niezabudowanego
nadwozia pojazdu oraz podwozia jak również systemów zderzaków oraz belek poprzecznych kokpitu obecni jesteśmy na
całym świecie.
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KIRCHHOFF Automotive z ponad 9000
pracownikami oraz około 30 zakładami produkcyjnymi w 11 krajach to
największa dywizja Grupy KIRCHHOFF.
Jako globalny gracz oferujemy naszym
klientom w Europie, Azji i Ameryce Północnej kompleksowe komponenty do
nadwozi produkowanych i dostarczanych w zoptymalizowanym łańcuchu
logistycznym.
Przy rozwoju innowacyjnych produktów i technologii KIRCHHOFF Automotive kładzie nacisk na ekonomiczne
konstrukcje lekkie dla samochodów
przyszłości. Nasi klienci mogą już na
etapie rozwoju nowych modeli pojazdów skorzystać z naszego know-how,
np. w stosowaniu wariantów hybrydowych w kombinacji stal-aluminium lub
metal-tworzywo sztuczne.
Dzięki zaawansowanej technologii hartowania podczas tłoczenia jesteśmy w
stanie wytwarzać produkty stalowe o
różnym zakresie wytrzymałości, wykorzystywane w elementach nadwozia
zoptymalizowanych pod względem
wagi i wytrzymałości.

Do naszych kluczowych kompetencji
należy ponadto Globalny Program Zarządzania, który gwarantuje efektywną
realizację projektów. Istniejąca na całym świecie sieć zakładów, gdzie stosuje
się kluczowe procesy takie jak formowanie, tłoczenie, łączenie oraz obróbka
powierzchniowa, zapewnia jednolite
standardy produkcji oraz produktów.
Produkty wykorzystywane w systemie
zarządzania zgniotem, ramy panelu
przedniego i belki poprzeczne montowane są z różnorodnych elementów w
zakładach działających w oparciu o system just-in-time i położonych w bezpośrednim sąsiedztwie klientów.

J. WOLFGANG KIRCHHOFF
jest Generalnym Dyrektorem Wykonawczym KIRCHHOFF Automotive.
Od czterech pokoleń ﬁrma jest nieprzerwanie własnością rodziny Kirchhoff. Odpowiedzialność korporacyjna i zaangażowanie społeczne
istotnie wpływają na każdą decyzję,
która jest podejmowana w ﬁrmie.

Nasze produkty
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Całość to często więcej niż suma poszczególnych
części. Dlatego oferujemy naszym klientom nie tylko pojedyncze części, lecz także złożone zespoły. Dla
przykładu - dla samochodów osobowych produkujemy ramy panelu przedniego, zderzaki, belki kokpitu,
podłużnice, belki poprzeczne oraz podzespoły podłogi
pojazdu.

Nasze portfolio produktów do pojazdów użytkowych
obejmuje obudowy osi, belki poprzeczne, przednie
systemy zabezpieczeń przed dostaniem się się pieszego pod samochód oraz wsporniki zbiornika paliwa.

Nasze kluczowe umiejętności
Kompleksowe podejście – działając w myśl tej zasady,
wspieramy naszych klientów w procesie rozwoju i produkcji.
W tym tkwi nasza siła.
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Strategia wykorzystywania platform
konstrukcyjnych przez liczących się
producentów pojazdów wymaga planowania i produkcji na skalę światową.
Dlatego też dla zachowania konkurencyjności zarówno dziś jak i w przyszłości, konieczna jest obecność międzynarodowa i zdolność rozwoju. Globalne
Zarządzanie Programem w KIRCHHOFF
Automotive daje możliwość przeglądu
statusu wszystkich projektów realizowanych przez KIRCHHOFF Automotive
o każdym czasie i na każdym etapie.

Wszystkie procedury są globalnie ustandaryzowane i porównywalne a wszystkie konieczne środki optymalnie zaplanowane.
Nasze powiązane ze sobą globalnie
Centra Inżynierii Produkcji dbają o
wdrażanie jednolitych koncepcji produktów w naszych zakładach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W ten
sposób możemy wspólnie z naszymi
dostawcami zagwarantować w skali
światowej zoptymalizowane kosztowo
koncepcje logistyczne i ujednolicone
wysokie standardy jakościowe.

Budowa nowych
narzędzi

Badania & rozwój

BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
o naszych głównych kompetencjach, w szczególności o technologiach znajdziecie Państwo na
naszej stronie internetowej.

www.kirchhoff-automotive.com

•
•
•
•
•

Koncepcje projektowe
Finalna kalkulacja wyrobów
Budowa prototypów
Testowanie
Rozwój technologii

• Przyrządy zgrzewalnicze
• Tłoczniki transferowe
• Tłoczniki postępowe

Panel przedni
stal / tworzywo sztuczne

Obniżanie masy pojazdów
Zasada jest prosta: mniej materiału to
niższa waga i mniejsze zużycie paliwa, a
w konsekwencji mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Jednak produkcja części
o obniżonej masie i zwiększonej wytrzymałości wymaga zastosowania najnowszych technologii. Stosowane przez nas
holistyczne podejście do obniżania masy
gwarantuje optymalną geometrię komponentów dzięki użyciu odpowiednich

materiałów we właściwym miejscu. Ten
integralny proces rozwoju spełnia oczekiwania naszych klientów zarówno w
zakresie procesu i produktu jak i optymalizacji kosztów.

Aluminiowy przedni wspornik osi
w konstrukcji łupinowej

Łączenie

Obróbka plastyczna
• Tłoczenie na zimno
∙ Siła nacisku pras od 80 do 2500 t
∙ Wytrzymałości do 1200 MPa
∙ Grubość tłoczonego materiału
0,7-12 mm
• Tłoczenie na gorąco
∙ Siła nacisku pras od 800 do 1200 t
∙ Tłoczenie stali najwyższych
wytrzymałości
• Gięcie CNC
∙ Otwarte i zamknięte
∙ Proﬁle stalowe ze stali
wysokowytrzymałościowej
∙ Stosowanie martenzytów

• Spawanie laserowe
∙ 3D: Robot z głowicą skanującą
∙ 3D: Podwójny robot z sekwencyjnym układem emisji wiązki
laserowej
∙ 2D: Pozycja lasera ustawiana jest
za pomocą stołu do spawania
części o wysokiej precyzji, poruszającego się w osiach x-y
∙ 1D: Stała pozycja wiązki laserowej dla specjalnych aplikacji przy
spawaniu elementów liniowoobwodowych
• Spawanie MIG/MAG
• Zgrzewanie oporowe
• Spawanie z zastosowaniem
podwójnego druta spawalniczego
• Lutowanie MIG
• Klejenie
• Połączenia mechaniczne
• Śrubowanie
• Zaciskanie
• Połączenia hybrydowe
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Hybrydowy system
zderzaka

Obróbka powierzchniowa
•
•
•
•

Malowanie w procesie kataforezy
Powlekanie proszkowe
Uszczelnianie
Woskowanie

Zorientowanie na Pracownika
Nasze wartości „Uczciwość i niezawodność”, „Zaufanie i szacunek” oraz „Społeczna,
ekologiczna i kulturalna odpowiedzialność” ukierunkowują nas i dają poczucie bezpieczeństwa. Tworzą podstawę naszego działania na co dzień i mają znaczenie dla naszego zachowania wobec kolegów, współpracowników, przełożonych i naszych partnerów biznesowych.
Razem działamy dla celu: WE.MOVE.FUTURE.
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Firma rodzinna
Od czterech pokoleń Grupa KIRCHHOFF
stanowi własność rodziny przedsiębiorców Kirchhoff. W tej rodzinnej ﬁrmie
zarządzanej przez właścicieli pielęgnujemy tradycję a jednocześnie realizujemy zobowiązania wobec przyszłości.
Firmy rodzinne to podpora społeczeństwa. Mamy ciągłą świadomość tej
odpowiedzialności. „Uczciwość i niezawodność”, „Zaufanie i szacunek” oraz
„Społeczna, ekologiczna i kulturalna
odpowiedzialność” są wartościami,
które wycisnęły piętno na naszej kulturze korporacyjnej. Przejrzysta hierarchia
i szybkie ścieżki decyzyjne określają nasze codzienne działanie. Nasza ﬁlozoﬁa
przedsiębiorstwa bazuje na zapewnieniu długotrwałej działalności, stabilności i równowagi.

RÓWNOWAGA POMIĘDZY ŻYCIEM
OSOBISTYM I ZAWODOWYM

Ta zasada określa nasze dążenia,
aby stać się ﬁrmą jeszcze bardziej przyjazną Pracownikom.
Przykładamy wielką wagę do
życia rodzinnego. W szczególności KIRCHHOFF Automotive
zachęca Pracowników do znalezienia optymalnej równowagi
pomiędzy życiem osobistym a
zawodowym, prowadząc przyjazną rodzinie politykę personalną.

Nasza wizja
• KIRCHHOFF Automotive jest światowym liderem w projektowaniu i
dostarczaniu najlepszych w swojej
klasie zespołów dla nadwozi i
podwozi pojazdów.
• Korporacja tworzy warunki do
trwałego i stabilnego wzrostu przy
jednoczesnym zachowaniu niezależności ﬁnansowej i własności
rodzinnej.
• KIRCHHOFF Automotive jest zorientowany na wyniki i wyznacza
sobie najwyższe standardy obsługi
klienta.
• Firma aktywnie wspiera rozwój
swoich Pracowników, dbając jednocześnie o ich kondycję zdrowotną i satysfakcję zawodową.
Różnorodność pokoleniowa
i kulturowa
Zatrudniając przeszło 9 000 Pracowników na trzech kontynentach – w
Azji, Europie i Ameryce Północnej –
KIRCHHOFF Automotive łączy pokolenia i kultury w skali globalnej. Stanowiska kierownicze najwyższego szczebla
w poszczególnych zakładach powierzane są menadżerom wywodzącym się z
kultury lokalnej. Stanowią oni idealne
ogniwo spajające działanie lokalne z
myśleniem globalnym.
Nasi menadżerowie jak i Pracownicy
na innych stanowiskach uczestniczą w

systematycznych spotkaniach w celu
ciągłej wymiany doświadczeń.
Działania rozwojowe dla naszych
Pracowników
Podczas corocznej rozmowy przeprowadzanej pomiędzy Pracownikiem a
Przełożonym, przekazywana jest informacja zwrotna określająca mocne strony i potencjał rozwojowy Pracownika.
Uzgadniany jest wówczas indywidualny
plan rozwoju, zawierający działania odpowiadające potrzebom zawodowym
Pracownika. Oferujemy możliwości
rozwoju i specjalne globalne programy
rozwojowe tj.: Przywództwo i Zarządzanie Talentami. Wspólnie z naszymi
Pracownikami chcemy stworzyć organizację uczącą się, która jest gotowa
sprostać wyzwaniom przyszłości ponieważ WE.MOVE.FUTURE.
Koncentracja na Pracownikach
W ramach systemu KIRCHHOFF Automotive Production System (KAPS) koncentrujemy się nie tylko na technologii i
maszynach, lecz także na Pracownikach,
którzy zapewniają właściwy przebieg
procesów. Siedem zasad KAPS dotyczy
wszystkich Pracowników, od kierownictwa na szczeblu korporacyjnym poprzez
administrację do produkcji.
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KIRCHHOFF Polska Sp.z.o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
POLSKA
phone: +48 17788-5600
fax:
+48 17788-5640
mielec.pl@kirchhoff-automotive.com
KIRCHHOFF Polska Sp.z.o.o.
ul. Nobla 3
44-109 Gliwice
POLSKA
phone: +48 32 338-1600
fax:
+48 32 338-1602
gliwice.pl@kirchhoff-automotive.com
KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.
ul. H. Cegielskiego 14
62-200 Gniezno
POLSKA
phone: +48 61 449 1500
gniezno.pl@kirchhoff-automotive.com
info@kirchhoff-automotive.com
www.kirchhoff-automotive.com
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