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โรงงาน IVECO ในมาดรดิ ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองสาํหรบัระบบการผลติระดบัโลก  

 

โรงงานของ IVECO ในกรุงมาดรดิเป็นโรงงานแหง่แรกในกลุ่มโรงงาน 64 แห่งที6ตั 9งอยู่ทั6วโลกของ CNH 

Industrial ที6ประสบความสําเร็จในระดับสงูสดุของความเป็นเลศิดา้นระบบการผลติ 

 

การไดรั้บรางวัลระดับเหรยีญทองของระบบการผลติระดับโลกจําเป็นจะตอ้งมกีารเปลี6ยนแปลงระบบการผลติใ

นระดับลกึ รวมไปถงึการปรับปรุงดา้นสิ6งแวดลอ้มและความปลอดภัยที6เห็นไดช้ดั 

ซงึการมสีว่นร่วมของพนักงานในโรงงานทุกคนเป็นสิ6งที6จําเป็น 

 

โรงงานกรุงมาดรดิทําการผลติกลุม่ยานพาหนะบรรทกุขนาดหนักของ IVECO ซึ6งประกอบดว้ยแบรนด ์New 

Stralis NP และ XP และ Trakker สําหรับตลาดทั6วโลก 

 

กรุงมาดรดิ 7 เมษายน 2560 

 

โรงงานของ IVECO ในกรงุมาดรดิ ประเทศสเปน เป็นโรงงานการผลติแหง่แรกของ CNH Industrial Group 

ที6ประสบความสําเร็จถงึระดบัเหรยีญทองในโปรแกรมระบบการผลติระดบัโลก (WCM) - 

ซึ6งเป็นหนึ6งในมาตรฐานสงูสดุของอตุสาหกรรมการผลติในดา้นการจัดการโรงงานและกระบวนการผลติแบบบรูณาก

าร  จากการบประสบความสาํเร็จดงักลา่ว 

ปัจจบุันโรงงานแหง่นี9ไดถ้กูจดัอนัดบัสงูสดุในดา้นความเป็นเลศิของระบบการผลติเทยีบกบัโรงงานในกลุม่ทั 9งหมด 

64 แหง่ทั6วโลกของเรา  

 

Pierre Lahutte ประธานฝ่ายแบรนดผ์ลติภณัฑข์อง IVECO ใหค้วามเห็นวา่: 

“เรามคีวามภาคภมูใิจมากกับโรงงานมาดรดิ และรางวลัเหรยีญทองในระบบการผลติระดบัโลก 

นี6เป็นการประสบความสาํเร็จอนัยิ6งใหญท่ี6มาจากการทํางานเป็นทมี ความมุง่มั6น 

และความมมุานะของพนักงานทกุคนที6โรงงานแหง่นี9 เราไดทํ้าการลงทนุในโรงงานแหง่นี9 

และโดยผา่นการดําเนนิการอยา่งยั6งยนืของพนักงานทั9งหมดที6มสีว่นเกี6ยวขอ้งในกระบวนการผลติที6เราไดป้รับปรงุร

ะบบกระบวนการผลติอยา่งสมบรูณท์กุระบบ  ผลลัพธท์ี6ไดค้อืคณุภาพที6ดทีี6สดุสําหรับ 

ยานพาหนะทกุคันที6ออกจากโรงงานประกอบแหง่นี9”ในระดับชั 9นสาํหรับ 

 

Tom Verbaeten ประธานเจา้หนา้ทีFบรหิารฝ่ายผลติของ CNH Industrial ใหค้วามเห็นเพิ6มเตมิวา่: 

“เราไดเ้ริ6มตน้การรเีอ็นจเินยีริ6งทกุกระบวนการของโรงงานของเราตั 9งแต ่10 ปีที6แลว้ 

และดําเนนิการเพื6อการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื6องโดยไมห่ยดุยั 9ง 

ปัจจบุันโรงงานแหง่นี9เป็นโรงงานที6ถูกจัดอันดบัสงูสดุในดา้นคณุภาพการผลติ  

แตน่ี6ไมใ่ชเ่ป็นจดุหมายสดุทา้ยของเรา แตเ่ป็นเพยีงจดุเริ6มตน้ของยคุแหง่ความยอดเยี6ยมใหมข่องเรา 
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และเราจะทํางานอยา่งหนักในกระบวนการปรับปรงุอย่างตอ่เนื6องเพื6อมอบผลติภณัฑร์ถบรรทกุ IVECO 

ที6มคีณุภาพดทีี6สดุสําหรับลกูคา้ของเรา” 

 

โรงงานกรงุมาดรดิบรรลผุลลัพธท์ี6ดทีี6สดุในประวตัศิาสตรข์องโรงงานในการตรวจสอบภายในดา้นระบบการผลติระดั

บโลก ซึ6งเป็นผลมาจากการปรับปรงุตา่งๆ ที6ไดดํ้าเนนิการในชว่งหลายปีที6ผา่นมา 

ซึ6งการปรับปรงุเหลา่นี9ถกูเปลี6ยนเป็นความปลอดภัยที6เพิ6มมากขึ9น คณุภาพของกระบวนการและผลติภณัฑส์งูขึ9น 

และระดับความพรอ้มใหบ้รกิารที6ระดับ 100% 

นอกจากนี9การปรับปรุงดา้นสิ6งแวดลอ้มที6ยอดเยี6ยมของโรงงานยังสามารถสง่ผลใหล้ดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออ

กไซด ์(CO2) ลงถงึ 53% ตอ่การผลติยานพาหนะหนึ6งคัน และมกีารรไีซเคลิขยะของเสยีในโรงงานไดถ้งึ 99% 

 

การปรับปรงุหลักๆ 

เหล่านี9สามารถประสบผลสาํเร็จไดก้ด็ว้ยการมสีว่นร่วมของพนักงานของโรงงานทกุคนผ่านโปรแกรมขอ้เสนอแนะข

องพนักงาน โดยที6โรงงานในกรงุมาดรดิเป็นแหล่งขอ้มลูอา้งองิดว้ยขอ้เสนอแนะจํานวน 28 

รายการโดยเฉลี6ยจากพนักงานแตล่ะคนในแตล่ะปี  

 

 
โรงงานมาดรดิ: จากประเทศสเปนไปสูป่ระเทศอืFนๆ ท ัFวโลก 

โรงงาน IVECO 

ในกรงุมาดรดิประกอบดว้ยสายการผลติและศนูยว์จัิยพัฒนาสําหรับกลุม่ผลติภณัฑร์ถบรรทกุหนักของแบรนดต์า่งๆ 

ไดแ้ก ่New Stralis สนับสนุนการผลติและการวจัิยพัฒนายานพาหนะระบบเครื6องยนตด์เีซล Stralis XP 

และในยานพาหนะระบบเครื6องยนต ์CNG และ LNG แบรนด ์Stralis NP รวมไปถงึ Trakker 

กระบวนการผลติที6ยดืหยุ่นและซบัซอ้นของโรงงานแหง่นี9ทําใหเ้ราสามารถทําการผลติกลุม่ยานพาหนะที6มคีวามหล

ากหลายไดส้งูสดุถงึ 300,000 รปูแบบ 87% 

เปอรเ์ซน็ตข์องการผลติถกูวางแผนเพื6อการสง่ออกสว่นใหญ่ไปยังตลาดภมูภิาคยโุรป 

และบางสว่นไปยังภมูภิาคแอฟรกิา เอเชยีและอเมรกิาใต ้

โรงงานนี9จา้งงานพนักงานมากกวา่ 2,500 คน 

ซึ6งจา้งแรงงานหญงิในรอ้ยละที6มากที6สดุสําหรับภาคอตุสาหกรรมยานยนตข์องสเปนที6ระดับ  21% ในปีที6แลว้ 

นอกจากนั9นโรงงานแหง่นี9ไดรั้บรางวลัยอดเยี6ยมในหมวดหมูร่ะบบการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื6องจากสถาบันไคเซน็ 

 

 

มาดรดิ: โรงงานทีFเต็มไปดว้ยประวตัศิาสตร ์

IVECO เขา้ครอบครองกจิการของโรงงานมาดรดิแหง่นี9ในปี 2533 โดยการเขา้ซื9อกจิการของ Pegaso 

แบรนดผ์ูผ้ลติรถบรรทกุของสเปน ในปี 2559 โรงงานแหง่นี9ไดเ้ฉลมิฉลองวนัครบรอบ 70  ปีของ Pegaso 

และไดรั้บการยกย่องในฐานะเป็นโรงงานที6ขบัเคลื6อนไปสูก่ารผลติเชงิอตุสาหกรรมในประเทศสเปนหลายปีดว้ยการ

นําเสนอผลติภณัฑซ์รีสี ์Stralis รุน่ผลติจํากดั  
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Pegaso กอ่ตั 9งข ึ9นในปี 2489 ในชื6อ Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA) 

โครงการโรงงานผลติขนาดใหญ่ในกรงุมาดรดิถกูเริ6มดําเนนิการในทนัท ี

และการกอ่สรา้งในเฟสแรกสาํเร็จสมบรูณ์ในปี 2498 การผลติรวมทั 9งหมดของ Pegaso ในกรงุมาดรดิตั 9งแตปี่ 

2489 จนถงึปี 2533 บรรลุที6ระดับ 405,000 คัน ในปี 2551 ภายใตช้ื6อ IVECO Pegaso 

โรงงานการผลติแหง่นี9สามารถจําหน่ายยานพาหนะไดห้นึ6งลา้นคัน 

 

 

 

IVECO และความมุง่ม ัFนของเราในประเทศสเปน 

โรงงานของ IVECO แหง่ที6สองในประเทศสเปน ตั 9งอยูท่ี6เมอืงบายาโดลดิ 

เป็นหนึ6งในโรงงานที6ดทีี6สดุในโลกจากทั9ง 64 แหง่ของ CNH Industrial 

หา่งจากระดบัเหรยีญทองเพยีงขั 9นเดยีวเทา่นั 9น 

ในปี 2555 IVECO 

ไดต้ดัสนิใจเนน้กจิกรรมดา้นการผลติทั 9งหมดสาํหรับกลุม่ผลติภณัฑร์ถบรรทกุหนักในประเทศสเปน 

ซึ6งนั6นหมายถงึการเพิ6มกําลังการผลติเป็นสองเทา่ในประเทศ ดว้ยการตัดสนิใจดังกล่าว บรษัิทไดล้งทนุ 500 

ลา้นยูโรในโรงงานประเทศสเปน 

และมุ่งมั6นที6จะเพิ6มกําลังการผลติและความเชี6ยวชาญเฉพาะดา้นของโรงงานทั9งสองแหง่ในกรงุมาดรดิและเมอืงบา

ยาโดลดิอยา่งตอ่เนื6อง 

 

IVECO 

IVECO เป็นแบรนดห์นึ6งของ CNH Industrial N.V. ผูนํ้าระดับโลกในสนิคา้ทนุที6จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยน์วิยอรก์ (NYSE: 

CNHI) และตลาดหลักทรัพยข์องอติาล ีMercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI) IVECO เป็นผูอ้อกแบบ 

ผลติ และทําการตลาดกลุม่ผลติภณัฑย์านยนตเ์ชงิพาณชิย ์รถบรรทุกออฟโรด และยานพาหนะสําหรบัการใชง้าน อยา่งเชน่ 

ภารกจินอกถนนหลวงงานรองรับงานขนาดเบา ปานกลาง และงานหนักอยา่งครอบบคลมุทั 9งหมด  

 

กลุม่ผลติภัณฑท์ี6ครอบคลมุของแบรนดไ์ดแ้ก ่แบรนด ์Daily ยานพาหนะที6ครอบคลมุภาคตลาดนํ9าหนักยานยนตข์นาด 3 – 7.2 ตัน 

Eurocargo สําหรับความตอ้งการยานพาหนะขนาดตั 9งแต ่6 – 19 ตัน Trakker (กําหนดเฉพาะสําหรบัภารกจิงานนอกทางหลวง) และ 

Stralis ทั 9งสองซรียีใ์ชสํ้าหรับงานที6ตอ้งการยานพาหนะขนาด 16 ตัน นอกจากนี9ยังมแีบรนด ์IVECO Astra สําหรบัรถบรรทุกออฟโรด 

รถดมัพต์อนเดยีวและตอ่พ่วง รวมไปถงึยานพาหนะพเิศษ  

 

IVECO จา้งงานพนักงานกวา่ 21,000 คนทั6วโลก บรหิารจัดการโรงงานการผลติใน 7 ประเทศทั6วทั 9งภมูภิาคยุโรป เอเชยีแซฟิิก 

โอเชยีเนีย และลาตนิอเมรกิา ดว้ยการผลติยานพาหนะที6นําเสนอเทคโนโลยขีั 9นสงูลา่สดุ มศีนูยจํ์าหน่ายและบรกิาร 4,200 

แหง่ในมากกวา่ 160 ประเทศเพื6อรับประกันการสนับสนุนทางเทคนคิในทกุสถานที6ตั 9งที6มยีานพาหนะของ IVECO ใชง้าน 

 

สําหรับขอ้มลูเพิ6มเตมิเกี6ยวกับ IVECO: www.iveco.com  
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สําหรับขอ้มลูเพิ6มเตมิเกี6ยวกับ CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

สาํหรบัขอ้มลูเพิFมเตมิ โปรดตดิตอ่: 

สาํนกังานฝ่ายประชาสมัพนัธ ์IVECO – ภมูภิาค EMEA  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

โทรศัพท ์ +39 011 00 72965 

เฟซบุค:  https://www.facebook.com/IVECO/  

ยทูปู: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

อนิสตาแกรม: https://www.instagram.com/iveco/  

ทวติเตอร:์ https://twitter.com/Iveco  

 


