
Predaie plánuieme vrátiť
na pÍedkrízové čísla

SpoloČnost SPlN EA, s.r.o., výrobca vysoko presných loŽiskových red u kto_
rov TWinSpin@, Sa musela minulý rok vysporiadať s poklesom dopytu od
zákaznlkov naprieč všetkými segmentami priemyslu. Ako v rozhovore pre
ReportáŽe z prŮmyslu hovorí manaŽér pre marketing a predaj cez agentov
a distribÚtorov Maroš Makšin, tento rok sa situácia na trhu výrazne zlep-
šuje Niektorí zákazníci posielajÚ objednávky aŽ najeden rok vopred. Maroš
Makšin rozpovedal o novinkách, aktuálnych plánoch a konkurenČných vý_
hodách spoločnosti Spinea.
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Na akých zákazkách v súčasnosti pracujete a ako ich
plnenie ovplyvnila pandémia korona vírusu?

Spoločnosť Spinea sa sústreďuje na výrobu vlastných pro-
duktov. Vyrábame a vyvíjame vysoko presné kompaktné
IoŽiskové reduktory TwinSpin@ určené pre robotiku, auto-
matizáciu, obrábacie stroje, zdravotnícke zariadenia a iné.
Pracujeme na cenovo velmi citjivom trhu s požiadavkami
na relatívne krátke dodacie doby a byt úspešný znamená
mať flexibilný a efektívny výrobný proces. Všetky výrobné
technológie sú tomuto cielu podriadené. Z tohto dÓvodu sa
v spoločnosti nevyrábajú žiadne kooperačné produkty, kto-

ých výroba by mohla narúšat technologický proces alebo
materiáIové toky.

od začiatku pandémie COVID-19 prÍjala spoločnost prísne
pravidlá na zabránenie šírenia vírusu' Tie sa ukázalÍ ako vy-

soko účinné a z dÓvodu koronavírusu nebol výrobný proces
ohrozený. Koronavírus nás však zasiahol prostredníctvom
poklesu dopytu odzákazníkov napríeč všetkými segmentami
priemyslu. Prognózované objemy naši zákazníci postupne
v priebehu roka redukovali, prípadne odsúvali dodávky na
neskoršie termíny. Bolo to náročné, aŽ depresívne. Na druhej
strane sa objavovali nečakané svetielka v podobe dopytov
hlavne ázijských zákaznikov z polovodičového sektora. Tí
velmi dravo vy.uŽívali túto vzniknutú situáciu a podmieňo-
vali objednávky krátkymi a prísnymi dodacími termínmi.
Pre výrobných manaŽérov to bolo velmi náročné obdobie.
Boli to obrovské výzr,y, ako čo najefektívnejšie utlmovat roz-
pracovanú výrobu a následne ju dostat do plných obrátok
a dodat nema1é objemy z nov1ích neplánovaných objednávok
v extrémne krátkom čase.
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Ako sa V}.víja situácia od začiatku tohto roka? Začal
sa objem objednávok odzákazníkov pomaly zvyšovat?

od začiatku rcka 2o2L sa situácia na trhu postupne Sta-

bilizuje a v poslednom období sa výrazne ziepšuje. Mnohí
zákazníci odoberajú prognózované objemy a otvárajú s nami
nové projekty. NáhIe oŽivenie na trhu má aj svoje úska-
Iia a viacerí naši zákazníci sa chcú vyvarovat nedostatku
výrobných kapacít u svojich dodávatelov. PosIaIi nám ob-
jednávky aŽ na jeden rok vopred. Kríza ukázala, že úplne
Štíhle výrobné systémy, t.1.bez akýchkolvek zásob a tezetv,
sú velmi ohrozené.

objednávky nám posieiajú aj takí zákazníci, ktorí pred
pandémiou alebo počas nej koketovali s konkurenčnými
produktaml' Počas pandémie sa naplno prejavila sÍIa a cha-
rakter spoločnosti Spinea, keď sme operatívne a rých1o plnili
ich potreby, kým iné spoločností zrÓznych častí sveta toho
nebolÍ schopné. oni tak neprišli o svoje zákazky a medzi svo-
jich hlavných dodávateLov radia spo1očnost Spinea naďalej.
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Mala vo vašej spoločnosti epidémia dopad aj na za-
mestnanosť?

Udržat zamestnanost nebolo počas pandémie jednoduché.

Na všetkých pozíciách v spoločnosti pracujú odborníci, kto-

ých si chce spoločnost udržať, a preto sme nad hromadným
prepúštaním nerozmýšIali ani v najťaŽších časoch. Vždy sme

hlada]i iné opatrenia. Táto stratégla sa ukázala ako správna
a v súčasnej dobe spoločnost hladá nových kolegov na via-
ceré pracovné pozície'

Na riadenie podnikových zdrojov a procesov pouŽíva
Spinea ERP systém QAD už od roku 2oo8' kedy ho im-
plementovala spoločnost Minerva Slovensko. V čom
vám ERP systém v prevádzke pomáha?

QAD pomáha pruŽne reagovat na meniace sa podmÍenky, čo

je dÓleŽlté najmáv súčasnej dobe. Pre rozhodovanie sú klúčové

výsledky, ktoré QAD spoločnostÍ Spinea poskytuje pre kaŽdého
pracovníka na všetkých stupňoch riadenia. Spinea kladie dÓ-

raz na aktuálnost a moderné technoiógie, a preto sme sa roz_

hodli upgradovat ERP QAD na vyššiu verziu, ktorá ponúkne
váčší komfort a nové funkcie. Upgrade pomÓŽe spoločnosti
Spinea posunúť sa ďalej a zvýšÍt svoju konkurencieschopnost.

www.reportazezpru mysl u.cz

Aké sú vaše najváčšie plány a priority pre tento rok?

Plány na tento rok máme velké. Výrobné kapacity a pre-

daje plánujeme vrátit na predkrízové čísla a postupne ich
naďaiej zvyšovať. Tento rok sa u viacerých našich hlavných
zákazníkov uzatvárajú projekty na inováciu ich produktov
a produktových rád. Pre nás to znamená vela obchodnej práce'

ale aj výrobu nových prototypov vysoko presných redukto-
rov, ktoré budú musiet spÍňat ešte náročnejšie požiadavky.

Vaším dlhodobým cielom je ešte viac rozvinúť a zhustit
distribučnú siet a zaujat ešte qýznamnejšie miesto na
svetovom trhu vysoko presných reduktorov. MÓŽete
o týchto plánoch povedať niečo bližšie?

Spoločnost Spinea má v Nemecku a v Číne vlastné zastú-
penie v podobe obchodných spoločností. V týchto spo1očnos-

tiach postupne navyšujeme množstvo zamestnancov. Naše
obchodné aktivity sú tak ovela cielenejšie a intenzívnejšie.
Nemalý prínos je aj v podobe rých1ej a neskreslenej spátnej
vázby. PrináŠa nám to priame a okamžité informácÍe odzákaz'
níkov o trendoch a nových poŽiadavkách na ich zariadenia.
My tak vieme presne cieiit vývoj našich nových produktov
do budúcna. Je to mimoriadne dÓleŽité pre udrŽanie sa )
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) na svetovej špičke. V niektory7ch krajinách máme distri-
bútorov ktorí sú zameraní na konkrétne oblasti priemyslu.
V týchto krajinách hladáme a dopÍňame nových partnerov
na dlhodobú spoluprácu.

V predminulom roku ste postavili novú fabriku. Plá-
nujete v tomto alebo v budúcom roku aj nejakó ďalšie
nové investície do vašich v'ýrobných priestorov?

Projekt rozvoja spoločnosti Spinea, ktoryi v sebe zahÍňal aj

novú výrobnú halu, bol riešený s cielom znásobenia rr5irob-

ných kapacít. Novopostavená výrobná hala by mala zastre-
šiť postupný rozvoj spoločnosti na najbližších šest aŽ osem

rokov. Najbližšie investície spoločnosti budú teda smerovať
do nových technológií, automatizácie a zefektívňovania r,17-

robných procesov.

Spinea úspešne konkuruje napríklad aj japonským
firmám. čo považujete za vaše najváčšie konkurenčné
qýhody?

Naše hlarmé ýhody vyply1vajú zo samotného konštrukčného
riešenia vysoko presného loŽiskového reduktora TwÍnSpin@,

ktorý bol r,1zvinutý a je naďalej inovovaný v našej spoioč-
nosti. LoŽiskoý reduktor TwinSpin@ v sebe spája mnoŽstvo

vlastností, ktoré sú v mnohých odvetviach priemyslu nena-
hraditelné. Sú to hlavne velmi r,ysoká opakovaná presnosť
polohovania, široká škáIa vysokých aj nízkych prevodoých
pomerov v jednom stupni, nulová vÓla v prevodovom mecha-

nizme, vysoká stabilita parametrov v čase, qlsoké, niekolkoná-
sobné pretaženie bez poškodenia, vysoká kompaktnosť, dlhá
životnost, bezúdrŽbovost počas celej doby Životnosti, vysoká
dynamika zataŽovacích pracovných cyklov a mnohé ďaišie.

Našou dalšou výhodou je poskytovanie aplikačného in-
Žinierin gu' Níe kaŽdému zákazníkov 1 p ostačuj e náš,, štan_

dardný" produkt. Ak je potrebné nastavenie reduktora pre

konkrétnu aplikáciu, máme k dispozícii ochotný skúsený
a profesíonálny tím, ktorý nastaví poŽadované parametre
v reduktore tak, aby sp1nili potreby a očakávaniazákazníka.

Vývoj spoločnosti Spinea je, okrem iného, smerovaný
na rniniaturízácitl či integráciu komponentov - ložis-
kového reduktora, elektromotora, snímačov a ďalších
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prvkov do jedného celku. Výsledkom je unikátne kom-
paktné riešenie, nazývane DriveSpin@. Ide o vysoko
presný aktuátor s mimoriadnymi dynamickými vlast-
nostami. Uplatnil sa hlavne v navigačných, monitorova-
cích a zameriavacích systémoch. Na akých novinkách
a noých, unikátnych riešeniach aktuálne vaši t1frlojári
pracujú?

UdrŽat sa na technologickej špičke v priemysle nie je lahká
úIoha. Sledujeme trendy v jednotlir,ých segmentoch priemyslu,

kde sa uplatňujú naše loŽÍskové reduktory. Velakrát sú to aŽ

protÍchodné požiadavky a riešime to rÓznymi produktov1imi
radmi. Niekde je tiak na ďalšie zvyšovanie presnosti, índe sa
na úkor presnosti uprednostňuje dynamika a novou požia-
davkou, hlavne pre mobilné roboty, je zvyšovanie účinnosti
celej pohonovej jednotky (reduktor + eletromotorJ s cielom
čo najmenej zatažovat batérie zariadenia. Spinea zároveň
pracuje na rozšírení svojho portfóIia nielen z pohladu vlast-
ností ložiskového reduktora, ale aj z pohladu jeho velkostí
a vyvíja pre svojich zákazníkov prevodovky, ktoré sú váčšie,
ale aj menšie, ako je súčasné portfóIio. Všetky tieto trendy
preklápame do vývojových ú1oh a hladáme optimálne rie-
šenia. Sme v tom dobrí a úspešní. Pozorne monitorujeme aj

segmenty, kde sa naše produkty zatial neuplatňujú, aie po-

stupne zaznamenávame zvyšujúce sa nároky na reduktory
a pohony. Takýchto segmentov je viacero a potenciál do bu-

dúcna je pre spoločnost Spinea velmi vysoký. l
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