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Точно тази възможност ни осигуриха колеги-
те от холандския производител DAF по вре-
ме на теста на новите DAF XF. Поработихме 

за малко директно на поточната линия на завода 
в Айндховен – мястото, където се създават нови-
те модели DAF XF (и не само те). Може би ще по-
питате: Ама как така веднага на поточната линия, 

нали нямаш никакъв опит и подготовка? Нека да 
започнем подред.

Стъпка първа – облеклото. На поточната ли-
ния човек не може да работи облечен как да е, за-
това получаваме работни гащеризони, защитни 
изолиращи обувки, предпазни очила, ръкавици и 
т.н. – всичко, каквото е необходимо. Няма шега, 

Как работих един ден в DAF

Посещавали ли сте завод 
за производство на 
камиони? Да, наистина, 
много е интересно човек 
да проследи стъпка по 
стъпка създаването на 
един камион. Невероятно 
е колко много хитри 
технически решения 
има на поточната 
линия, невероятна е 
организацията, за да може 
всеки един детайл да е в 
точния момент на мястото 
си... А какво ще кажете не 
само да гледаме отстрани 
и да се възхищаваме, а да 
поработим малко сами на 
поточната линия

How I worked for  
One Day in DAF

If you have visited a truck man-
ufacturing plant you should 
know that it is quite interesting 
to watch step by step the cre-
ation of a truck. Nonetheless 
it is much more interesting to 
work at the assembly line your-
self. The article covers the DAF 
plant in Eindhoven where most 
advanced manufacturing tech-
nologies are implemented.

ABSTRACT IN ENGLISH

Екипът от работници в 
завода в Айндховен е  
много интернационален

С този уред се обучаваме да завиваме  
гайки и болтове. При правилно завита  
гайка светва зелената лампичка

Всеки новопостъпил работник има личен 
инструктор. Моят е от Сърбия, но работи 
вече 12 години в DAF
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няма майтап, преобличаме се в пълно „бойно 
снаряжение“ и чак тогава ни допускат в работно-
то хале.

Стъпка втора – обучението. Всеки новопос-
тъпил на работа в завода на DAF преминава през 
стройна система за обучение. В ден първи, както 
сме ние, ни запознават с общите условия за без-
опасност и на специална тренировъчна площад-
ка ни учат как да завиваме болтове и гайки с елек-
трически гайковерт, като съответна червена, жъл-
та и зелена лампичка ни показва доколко добре 
сме се справили. 

Стъпка трета – личен инструктор. Всеки нов 
работник в завода има личен инструктор. В про-
дължение на 4 седмици личният инструктор е не-
изменно с новия работник и следи неговата ра-
бота и обучение. На четвъртата седмица работ-
ниците се запознават с производствената систе-
ма на PACCAR (PACCAR Production System) и пра-
вят обиколка на целия завод, така че да са по-до-
бре ориентирани в целия производствен процес. 
Следва още по-задълбочено обучение на 16-ата 
седмица и т.н. Ние, макар че сме само за един 
ден, също сме прикрепени към личен инструктор. 
Моят е родом от Сърбия, но работи вече над 12 
години в завода в Айндховен. Той ме завежда до 
„моето“ работно място и ми обяснява стъпка по 
стъпка какво трябва да направя. Не е трудно и ус-
пявам да се справя, но за да постигна необходи-
мата бързина ще трябва още малко тренировка.

Екипът в завода е много интернационален. 
Наблизо забелязвам младо русо момиче и жур-
налистическият ми интерес надделява над ра-
ботата по „моя“ детайл. Момичето е от Полша 
и работи съвсем отскоро в завода, но усмивка-
та не слиза от лицето є. Казва, че не є е трудно, 
а е доволна и от заплащането. Разбрали, че съм 
от България, чувам и приятелското обръщение: 
комшу... от турски работник. Хората работят без 
напрежение, но организацията е много добра. В 
момента работят на две смени, но помнят и мо-
менти както на трисменна работа, така и на едно-
сменна в дните на пика на кризата от 2009 година.

Защо все пак реших да разкажа всичко това? 
Обикновено, когато пишем за камионите, пишем 

за двигатели, мощности, конски сили, обороти, 
въртящи моменти... т.е. все за технически дан-
ни, и рядко се сещаме за хората, които стоят зад 
създаването на тези автомобили. А техният труд 
е така важен, всъщност, ако се замислим, дължим 
на тяхната точност и прецизност, на тяхната ква-
лификация безопасността на превозните сред-
ства, които караме.  K

Снежина БАДЖЕВА
Айндховен – София

Камионите с марка DAF се произвеждат в Айндховен, Холандия, във Вестер-
ло, Белгия и в Лейланд, Англия. Заводът в Айндховен е огромно съоръжение, 
разположено на площ от 900 000 кв. м. – в него се изпълнява и асемблирането 
на DAF XF. Кабините и мостовете се произвеждат главно в завода във Вестерло, 
Белгия, а в Англия в момента се произвежда серията DAF LF, както и някои мо-
дели CF и XF105.

В заводите на DAF се използват най-съвременни производствени техноло-
гии. Това е лесно да се каже, но значително по-трудно да се изпълни. Необходи-
ми са сериозни инвестиции и значителни усилия за непрекъснато подобрение на 
процесите. В заводите на DAF това е реализирано. Във фабриката за производ-
ство на двигатели работниците получават стандартизирани инструкции за рабо-
та направо на своите PC. Навсякъде, където има тежка физическа работа, се из-
ползват роботи. Роботи се използват и за подобряване точността при асембли-
рането, при заваряването на кабините, при подготовката на кабините, шаситата 
и мостовете. Навсякъде е въведена производствената система на PACCAR – коя-
то освен унификация гарантира и високо качество.

Къде се произвеждат Камионите DAF

Работните места са така организирани, че за 
работниците да е максимално удобно да си 
свършат работата

При много от операциите се ползват роботи – особено при  
по-тежките детайли

Готовите камиони се 
подлагат на щателни и 
прецизни тестове


