Inwestujemy w lepszą
jakość i przyszłość
Na temat inwestycji w BEFARED rozmawialiśmy z Januszem Bączkiem
– dyrektorem ds. inwestycji i administracji Fabryki Reduktorów
i Motoreduktorów BEFARED SA.
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PRZEMYSŁ MASZYNOWY

apędy i Sterowanie: – Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED na łamach NiS gości nie po raz
pierwszy. Proszę nam opowiedzieć, jakie
plany inwestycyjne mają w zanadrzu władze Spółki?
Janusz Bączek: – Tak, rzeczywiście
BEFARED to zapewne dla wielu Czytelników już znana marka. Z perspektywy czasu oceniam, że dzięki stopniowemu rozwojowi jesteśmy dzisiaj firmą
szytą na miarę rynku. Obecnie inwestycje wiążą się przede wszystkim z szukaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań
technologicznych i konstrukcyjnych. Co
z kolei pociąga za sobą rozbudowę i stopniową modernizację parku maszynowego. Obecnie możemy się pochwalić nową
frezarko-wytaczarką BF2200, CNC sterowaną numerycznie, nowoczesną szlifierką do wałków umożliwiającą szlifowanie
do długości 1300 mm BUT 63/2000NC.
Na początkiem czerwca zostanie zamontowana i uruchomiona tokarka karuzelowa VLC 1600 ATC (+C), która pozwala na toczenie elementów do 2000 mm.
Zakup nowych maszyn to także poszukiwanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która obsługuje te sterowane
numerycznie maszyny. Generalnie rzecz
biorąc, inwestujemy w lepszą jakość
i przyszłość.
NiS: – Czy wobec tego BEFARED sięga
również po środki z Unii Europejskiej?
J.B: – Zdecydowanie tak. Dofinansowanie ze środków unijnych stanowi pokrycie przynajmniej dla części inwestycji
związanych głównie z zakupem maszyn.
Wsparcie z UE jest ogromnie ważne, ale
pamiętać należy, że aby je otrzymać, trzeba spełniać szereg warunków, między innymi posiadać własne środki.
NiS: – Co Pana zdaniem wpłynęło na
szybki rozwój firmy?

60 l Nr 6 l Czerwiec 2009 r.

J.B: – To, co było przełomowe w rozwoju BEFARED SA, to przejęcie Spółki
przez właściciela prywatnego w 2003 r.
i początek zakrojonych na szeroką skalę
procesów inwestycyjnych i reorganizacyjnych. Wysoko wykwalifikowana kadra,
specjalistyczny sprzęt, nowoczesne systemy zarządzania jakością ISO 9001:2000
pozwalają na w pełni profesjonalny poziom usług, czego efektem jest szereg referencji oraz uznanie krajowych i zagranicznych klientów. Wykwalifikowana
i kompetentna kadra handlowa zawsze
służy pomocą w doborze adekwatnych
do potrzeb napędów, a w pełni mobilny
i kompleksowo wyposażony serwis bezzwłocznie reaguje na wezwania klientów.
Spółka BEFARED oferuje pełny asortyment części zamiennych i podzespołów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
i licznym kontaktom firma potrafi sprostać każdemu, nawet najbardziej nietypowemu zamówieniu z zakresu urządzeń napędowych.
NiS: – Jak wygląda wobec tego w BEFARED kwestia szkoleń podnoszących
kwalifikacje? Dla których pracowników
są one organizowane?

J.B: – Dział Administracyjny każdego roku organizuje szkolenia grupy pracowników z kilku działów. Plan szkoleń
powstaje na bazie potrzeb i oczekiwań
pracowników. Przy współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną z Bielska-Białej są prowadzone szkolenia m.in.
z zakresu planowania produkcji, redukcji
kosztów i organizacji czasu pracy.
NiS: – Czy kryzys miał wpływ na ograniczenie ilości szkoleń dla pracowników?
J.B: – Na razie nie stoimy przed koniecznością cięć wydatków na szkolenia.
NiS: – A czy kryzys wpłynął na politykę
inwestycyjną w BEFARED SA?
J.B: – Kilka planowanych inwestycji
zostało przesuniętych w czasie ze względu na spadek ilości zamówień, nie są to
jednak inwestycje bezpośrednio związane z produkcją.
W każdych warunkach liczy się pewne
i szybkie działanie. Nie można liczyć na to,
że problemy rozwiążą się same. Najważniejsze jest zbudowanie zespołu i jedności załogi wokół spraw przedsiębiorstwa.

gwarancyjnej. Ponadto serwis fabryczny
BEFARED zapewnia obsługę serwisową
użytkowanych przekładni w miejscu ich
zamontowania, remonty wszelkich przekładni (zarówno produkcji BEFARED,
jak i innych producentów), utrzymanie
ruchu przekładni oraz urządzeń „okołonapędowych”, monitoring pracy przekładni itd. Tak więc zachęcamy do korzystania
z naszych usług, choćby nawet dlatego,
że nadzór nad montażem lub sam montaż
przeprowadzony przez serwis fabryczny
powoduje wydłużenie okresu gwarancji
o kolejne sześć miesięcy.

NiS: – BEFARED jest prężnie działającą i wszechstronną firmą. Czego można
wobec tego jeszcze Państwu życzyć?
J.B: – Obecnie inwestujemy w technologię i wiedzę, staramy się też wzbogacić
naszą ofertę o nowe elementy. Sądzę, że
wyzwaniem na przyszłość będzie podejmowanie działań zmierzających do umacniania naszej pozycji jako kompleksowego dostawcy napędów.
NiS: – Dziękujemy za rozmowę
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NiS: – Czy firmę BEFARED zobaczymy
na targach w Katowicach?
Nie można zapominać o celu, do którego
zmierzamy. Częściej niż zwykle należy się
spotykać z pracownikami firmy. Potencjał
stanowią przede wszystkim ludzie i z nimi
można osiągnąć wszystko.
NiS: – Co zmieniło się w ostatnim półroczu i jakie nowe wyzwania stoją przed
firmą BEFARED?
J.B: – Spółka BEFARED od 1 lutego
br. uruchomiła serwis fabryczny, którego zadaniem jest błyskawiczna reakcja na
wypadek problemów z naszymi produktami, w ramach obsługi gwarancyjnej i po-

J.B: – Tak, we wrześniu br. bierzemy
udział w organizowanych przez PTG SA
Międzynarodowych Targach Górnictwa,
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego,
Katowice 2009. Jest to bardzo dobry sposób na zaprezentowanie firmy i poszerzanie grona potencjalnych klientów, zwłaszcza że z dużym zainteresowaniem spotkaliśmy się po ubiegłorocznych targach
poznańskich ITM Polska 2008. Na pewno
warto się pojawiać na takich imprezach
branżowych, ponieważ służy to promocji
oferty, nowych produktów i rozwiązań zarówno wśród krajowych jak i zagranicznych odbiorców.

Fabryka Reduktorów
i Motoreduktorów BEFARED SA
ul. Grażyńskiego 71
43-300 Bielsko-Biała
tel. 033-812 60 31 do 35
fax 033-815 93 63
e-mail: befared@befared.com.pl
www.befared.com.pl
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