Cơ khí

Lameco, công ty hàng đầu thế giới
tại Pissaloup
Nhà sản xuất miếng chêm dán tách lớp số 1 thế giới đã đặt trụ sở chính của mình tại
Công viên Pissaloup, ở Trappes. Tại các cơ sở mới của mình, Lameco dự kiến sẽ
nâng gấp đôi dây chuyền sản xuất.
Doanh nghiệp gia đình

Từ hơn 30 năm nay, Lameco đã sản xuất
một sản phẩm tuy bé nhỏ nhưng là phần
không thể thiếu được trong việc lắp ráp
các phi cơ, máy bay, tên lửa, tàu hỏa hoặc
các loại máy móc công cụ và dụng cụ
dùng trong nông nghiệp. Đó là các loại
miếng chêm điều chỉnh có thể tách lớp.
Kín đáo và thiết yếu, những miếng chêm
với đủ loại kích cỡ và hình dạng này có
thể dễ dàng tách ra từng lớp mỏng có độ
dày mỗi lá chỉ có vài phần trăm milimét,
do đó nó có thể dễ dàng bù vào những
khoảng chạy không thể tránh được trong
khi lắp ráp hàng trăm hay hàng nghìn bộ
phận cơ khí.
Được làm từ kim loại, loại tốt hơn là làm
từ chất liệu composit, các loại chêm dán
tách lớp hiện nay được sử dụng trong tất
cả lĩnh vực của ngành công nghiệp. Bà
Nancy Gastel, Giám đốc truyền thông của
Lameco phát biểu: "Chúng tôi hiện đang
có hơn 3000 khách hàng, trong đó có
những tập đoàn lớn như "EADS Airbus,
Eurocopter, Aicelle hay Sidel, công ty
chuyên sản xuất máy đóng chai cho Coca
Cola".
Chuyên môn của người Pháp
Trải qua nhiều năm, công ty đã thành
công trong việc phân phối các sản phẩm
của mình gần như ở khắp nơi trên toàn thế
giới. Sau khi mở các chi nhánh tại hầu hết
các quốc gia ở Châu Âu và tại Israel, công
ty đã thành lập chi nhánh ở New York,
Mỹ và hiện nay đã mở rộng đến Châu Á
(Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc,
Singapo...), những nơi mà loại sản phẩm
này còn ít được biết đến.

Miếng chêm dán tách lớp, phần không thể
thiếu được trong việc lắp ráp các động cơ
của máy bay, tên lửa, tàu hỏa hay các máy

Các miếng chêm dán tách lớp được sáng
chế vào năm 1905 tại Canada và đến nay
trên toàn thế giới mới chỉ có 4 công ty sản
xuất sản phẩm này trong đó có 2 công ty
của Pháp, trụ sở tại vùng Yvelines. Tại
Pháp, Lameco hiện đang chia sẻ thị
trường với công ty Jicey. "Chúng tôi hiện
đang là 2 công ty duy nhất hoàn toàn
chuyên sâu trong loại sản phẩm này", bà
Nancy Gastel khẳng định. Chính khả năng
chuyên môn đã giúp Lameco trở thành
công ty số 1 thế giới về lĩnh vực này với
doanh thu hàng năm đạt 3,85 triệu euro.
"Chúng tôi đang làm việc trong một lĩnh
vực rất rộng nơi mà cơ hội phát triển vẫn
còn rất lớn".
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và
phát triển công ty, tháng 3 vừa qua công
ty đã quyết định chuyển trụ sở công ty từ
Khu công nghiệp Buc sang Công viên lao
động Pissaloup, ở Trappes.

Gia đình nhà Gastel gồm có bố, con trai và 2
con gái.... Công ty được thành lập năm 1974
bởi Daniel Gastel. Đến nay, công ty vẫn là 1
doanh nghiệp gia đình với 100% quản lý là
các thành viên trong gia đình. Yann, con trai
ông hiện đang phụ trách về tài chính, phân
phối sản phẩm và sản xuất, sẽ sớm nằm
quyền quản lý kinh doanh với sự trợ giúp của
2 cô em gái, Fanny (chuyên phụ trách các vấn
đề về pháp lý và nguồn nhân lực) và Nancy
(phụ trách truyền thông và tư liệu).

Mảnh đất rộng 3500m2 sẽ là trụ sở của
công ty và là nơi làm việc của khoảng 20
nhân viên. Bà Nancy kết luận: "Những cơ
sở mới này với 1500m2 sẽ giúp chúng tôi
trở nên lớn mạnh hơn và nâng gấp đôi
dây chuyền sản xuất và tuyển thêm nhân
viên". Lameco cũng tính sẽ dựa vào
những doanh nghiệp láng giềng danh
tiếng của mình để mở rộng nguồn khách.
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