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Witamy w 
 BROEN Poland 

Dzierżoniów 09.05.2019 
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BROEN jest częścią holdingu Aalberts Industries 

skupiającego firmy na całym świecie z branży 
przemysłowej eksploatującej tzw. nisze 
technologiczne. 
 
 
150 lokalizacji/jednostek biznesowych  
16000 pracowników 
Obroty w 2018 – 2,8 miliarda Euro 
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Link do filmu: 
https://aalberts.com/videos/aalberts_corporate_movie_06032018.mp4 

https://aalberts.com/videos/aalberts_corporate_movie_06032018.mp4
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Aalberts Industie dzieli biznes na 2 główne gałęzie 
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BROEN podgrupa biznesowa: 

2x Polska+ Dania + Rosja + USA + Chiny 



 

 

 

01.10.1997  - start of Joint 
Venture : BROEN-DZT SA 

01.01.2002  – new factory of 
Broen-DZT  in Special Economic 
Zone in Dzierżoniów 

History of BROEN S.A. 

02.01.2006  - full integration  
                    with BROEN 
201 – total employees 
145 – production people 
350 000 valve/year – production capacity 



BROEN PL 

BALLOMAX 
BALLOREX 

CLORIUS 

Standard valves 
 

Pre-insulated valves Flexible main stop valves 

• District 
Energy 

• Gas 
• Steam 

• Collar valve 

• Twin valve 

• Chamber 
valve 

• Control valves • Thermostats/Sensors 
 

• Controllers/Actuators 

 

• Control Valves 



Ball valves for the engineering and industry 
with reduced flow 

Valves with handle DN 10-200 
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Valves with gear DN 100-500 Flanged valves with gear DN 100-500 



Ball valves for the engineering and industry 
with full flow 

Valves with handle DN 10-150 
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Valves with gear DN 100-400 Flanged valves with gear DN 100-400 



Ball Valves for gas installations 
with reduced flow 

Welded valves with handle DN 10-200 
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Flanged valves with handle DN 15-200 Flanged valves with gear DN 100-500 

Welded valves with gear DN 100-500 

 

 

 



Ball Valves for gas installations 
with full flow 

Welded valves with handle DN 10-150 
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Flanged valves with handle DN 15-150 Flanged valves with gear DN 100-400 

Welded valves with gear DN 100-400 

 

 

 



Ball Valves for preinsulation 

Valves reduced flow DN 25-500 
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Valves full flow DN 25-400 Valves full flow with gear con. DN 125-400 

Valves reduced flow with gear con. DN 150-500 

 

 



TWIN valve 

TWIN valve DN 25-200 
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TWIN valve NoDrain DN 25-200 



Other pre-valves 

Chamber valve DN 32-300 
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Collar valve DN 25-500 



Our valve : 
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Nasz lańcuch pokarmowy 

Customer 

Forecast 

Planning 

Purchase 

Production 

Sale 

BROEN tworzy 
prognozy sprzedaży w 
Infor Demand Planer  

Na bazie danych z DMP 
tworzony jest główny plan 
produkcji na 12 miesięcy 
do przodu. Walidacja co 
miesiąc 

W „zwarciu” Planu z MRP wychodzą 
zakupy. Na bazie informacji 
weryfikujemy dane ilościowe w 
kontraktach długoterminowych.  

Sprzedajemy: 
• klasycznie OID z mag głownego 
• z magazynów konsyg.– MVW/OID 
• dystrybucją do innych Divisions 

M3 



Z czego korzystamy w M3  

1. Demand Planer 
• statystyki sprzedaży z zadanego okresu domyślnie 12 miesięcy 

krocząco 
• Ładowanie danych do FCS350 zgodnie z parametrami 

 
 

 



Z czego korzystamy w M3 cd.. 

1. Demand Planer 
• statystyki sprzedaży z zadanego okresu domyślnie 12 miesięcy 

krocząco 
• Ładowanie danych do FCS350 zgodnie z parametrami 



Z czego korzystamy w M3 cd.. 

2. SWB – projekt wstrzymany po wygaszeniu produkcji w dziale 
obsługiwanym przez SWB 
Obecnie używany do sprawdzania i analizowania wąskich gardeł w długim 
horyzoncie planowania 
Uwaga! Z zachowaniem typów: 
1- stanowisko 
6- zasób 
Umożliwia to grupowanie zasobów i łatwiejsze zarządzanie standardowymi 
narzędziami M3 
 

4. Połączenie XML-owe z rosyjskim systemem 1C 
• Import zamówień zakupowych z 1C 
• Nasze potwierdzenia dostaw widoczne w 1C 
• Stworzony magazyn kontrolny dostępnych surowców i detali w 1C 

transformowany do M3 

3. Technologie alternatywne produkcji 
• Z podwykonawstwem 
• Wielościeżkowe wykorzystujące zasoby własne 



Z czego korzystamy w M3 cd.. 

5. Mobile Warehouse 
• Skanery mobilne ułatwiające pracę magazynu i produkcji 
• Raportowanie list wysyłkowych i drukowanie etykiet logistycznych na 

drukarkach WIFI 
 

Current reporting and placing details 
on regals proces: 

Current state: 

Proposition of marking the location 
and pallet with details: 

Detail Storage location 

End of production Data in the system

Reporting of 
working hours and 
amount of details

Employee

Checking and 
reporting amount of 

details in M3

Foreman

Transport pallets 
with details to the 

regals

Transport employee

Legend:

Start/End of process

Waiting time
Task

Who

a few hours 1-3 days

When transport 
emplyee is free



Z czego korzystamy w M3 cd.. 

6. Drukowanie rysunków wykonawczych razem z dokumentami ZP 
 



Z czego korzystamy w M3 cd.. 

6. Akceptacja zamówień zakupowych w 
M3 do wysokści przyznanych limitów 
 



Z czego korzystamy w M3 cd.. 

7. Przeglądanie faktur (inscan)  
 



Z czego korzystamy w M3 cd.. 

Personalizacje, toolboxy, hiperlinki kilka przykładów 



Z czego korzystamy w M3 cd.. 

Personalizacje, toolboxy, hiperlinki kilka przykładów 



Z czego korzystamy w M3 cd.. 

Personalizacje, toolboxy, hiperlinki kilka przykładów 



Codzienność… 

• Z całych sił próbujemy pracować zespołowo 

 

Chociaż 
indywidualista 
zawsze się 
znajdzie 



Pytania?… 

Dziękuję za uwagę. 

 


