
PRODUÇÃO

O SISTEMA DE PRODUÇÃO TROX

A MAIS ALTA QUALIDADE DE PRODUÇÃO COM A TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA FABRICAÇÃO

QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ALTA EM DECORRÊNCIA DE ALTA QUALIDADE DE
PRODUÇÃO.

O alto nível de qualidade que aplicamos para o desenvolvimento, que também se aplicam à produção.
Fabricação de equipamentos modernos e funcionários bem treinados e competentes garantir uma
excelente qualidade de produção e prazos de entrega curtos - ao redor do globo e independente do local
de produção real.

As empresas que querem satisfazer as necessidades dos clientes em relação aos critérios de
sucesso, tais como custo, qualidade e confiabilidade de entrega preciso implementar um sistema de
produção eficiente. Tal sistema inclui elementos da filosofia KAIZEN, que são requeridos como uma
base para todas as atividades de optimização, e um número de ferramentas de melhoria que pode
ser utilizadas, dependendo da respectiva situação. O sistema de produção TROX se destina a
ajudar todas as plantas de produção TROX GRUPO alinhar suas estruturas e sua organização, de
tal forma que a cultura da empresa de melhoria contínua é alcançado.
 

 

 

 

 

Produção TROX se destaca por causa de avançados equipamentos de alta tecnologia. Nossa
máquina satisfaz as exigências da mais alta qualidade, tanto nossos quanto os de nossos clientes.
Ela nos permite desenvolver soluções que são de excelente qualidade e, ao mesmo tempo
poupando energia. Para atingir os nossos objetivos ambiciosos de qualidade, nós cooperar
estreitamente com os fornecedores para desenvolver e configurar equipamentos dedicados que
atenda aos requisitos para os nossos produtos e as necessidades de nossos clientes em comum.

Os interesses de nossos funcionários no que diz respeito à qualificação, segurança do trabalho,
ergonomia e facilidade de manutenção são mantidos em mente desde o planejamento mais cedo.
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