R&D Tech Sp. z o.o.
65- 364 Zielona Góra
ul. Kożuchowska 32
tel. + 48 68 4557101
fax +48 68 4557102

KWESTIONARIUSZ DANYCH/PRELIMINARY LAYOUT DATA :
Prosimy o wypełnienie kwestionariusza poprzez zakreśleniew odpowiedniej rubryce oraz tabelek i wykropkowanych miejsc.
Complete this questionnaire crossing off the box  with the appropriate reply and filling in the tables and dotted lines.

Firma i adres (Company and address):

Imię/Name:
tel.:

Nazwisko/Surname:
fax:

Produkcja/Production

Data (date):

Stanowisko/Position:
e-mail:
% całkowitej produkcji/
of the total production

Stolarka z aluminium(Aluminium fixtures)
Stolarka z drewna/alu (Wood/aluminium fixtures)
Stolarka z PCV (PVC fixtures)
Stolarka ze stali (Steel fixtures)
1. Rodzaj produkowanych wyrobów /Type of fixture produced
Wyrób/Fixture

% całkowitej produkcji/
%of the total production

Okna/drzwi wraz z pakietami szklanymi
(Windows/Doors with glass beads)
Okna/drzwi bez pakietów szklanych
(Windows/Doors without glass beads)
Żaluzje okienne/ Shutters
Osprzęt taśmowy/ Strip fixtures
Zabudowy /Curtain walls
Osprzęt specjalny/ Special fixtures
2. Zdolność produkcyjna / Production output
Aktualna produkcja/ Actual production
hours)

Ilość / N° ............ / 8 godzin (fixtures / 8

Produkcja planowana / Future production:
hours)

Ilość / N° ............ / 8 godzin (fixtures / 8

3. Siła robocza / Work force
Liczba / N° ........ pracowników (workers machine and assemble the fixtures)
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4. Maszyny oraz wyposażenie / The machines and equipment
Sporządź listę maszyn oraz aktualnie używanego w Twojej firmie wyposażenia.
List the machines and equipment now used in your factory.
Maszyna - wypożenie /

Typ / Model

Machine - equipment

Maks. Wymiary
Max. dimensions
Długość
Length

Ilość /
Quantity

Szerokość
Width

Magazyn do
przechowywania pociętych
profili/
Automatic magazine
Piła dwugłowicowa/
Double head saw
Piła jednogłowicowa/
Single head saw
Centrum obróbcze/
Machining centre
Frezarko-kopiarka/
Copy router
Frezarka do słupka/
End-miller
Wiertarka/
Drill
Prasa do otworów/
Punching press
Zagniatarka do naroży ,
lub inna do łączenia
naroży w aluminium/
Crimping and/or Pinning
machine
Piła do wzmocnień PCV/
PVC reinforcement saw
Zaczyszczarka do naroży
PCV/
PVC corner cleaning
machine
Wkrętarka wzmocnień
PCV
PVC reinforcement
screwer
Zgrzewarki PCV/
PVC welding machine

JEDNOGŁOWICOWE/ SINGLE
HEAD
DWUGŁOWICOWE/ DOUBLE
HEAD
4 GŁOWICOWE /4 HEAD
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Stół do okuwania/
Hardware Assembly
Bench
Stół do kontroli i szklenia /
Testing and Glazing
Bench
Wózki transportowe/
Trolleys
Stoły montażowe/
Benches

Inny sprzęt / other equipment:

5. Plan pomieszczeń hali produkcyjnej / The factory floor plan
 Wyślij plan w wiadomości e-mail lub faksem (preferowane są pliki w formacie .dwg i
.dxf).
Uwzględnij główne wejścia, przejścia dla załadunku oraz rozładunku towarów, wyjścia
awaryjne, drzwi oraz filary.
2.
Powierzchnia hali zajmuje……………. m
 Send the plan by e-mail (dwg and .dxf files are preferred) or fax.
Indicate main entrances, door passages for loading and unloading goods, emergency exits,
doors, and pillars.
The factory floor covers an area of ………….. m2.
6. Magazyn nieprzetworzonych materiałów/Raw material storage
Czy profile są przechowywane w tej hali? / Are the sections stocked in this space?

 Nie/No
 Tak (Yes),potrzebne są ………….. m2

/are required.

Czy osprzęt jest przechowywany w tej hali? / Are the fittings stocked in this space?
 Nie/No
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 Tak (Yes),potrzebne są ………….. m2

/are required.

Czy ukończone produkty są przechowywane w tej hali? / Is the finished product stocked in
this space?
 Nie/No
 Tak (Yes),potrzebne są ………….. m2 /are required.
7. Produkcja/The production
Typ używanych profili/Section type used
System / System

% całkowitej produkcji
% of the total production

8.Metoda łączenia naroży / Angle joining method
Metoda / Method

% całkowitej produkcji
% of the total production

Przykręcanie / Screwing
Kołkowanie / Pinning
Zaciskanie / Crimping
Zgrzewanie/ Welding
9.Oprogramowanie do kontroli produkcji / Hardware types
Nazwa systemu / System

% całkowitej produkcji
% of the total production

10. Uszczelka jest montowana / The seal is assembled
%
Przed cięciem / before sawing
Po cięciu / after sawing
Po połączeniu naroży/ after joining the angle

11. Czy wyrób jest szklony? / Is the fixture glazed?
NIE / NO
TAK / YES ……..%
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12. Czy wyrób jest pakowany? / Is the fixture shipped packaged?
NIE/NO
TAK/YES ………%
13 Zarządzanie produkcją / Production management
Oprogramowanie używane do zarządzania produkcją ......................... .
Software …………….…... used to manage the production

NOTATKI/
NOTES:
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