“ Insteltijden tot de helft teruggebracht bij
EXAL in de USA, inschiet spectaculair omlaag”
Hoe verbeter je het drukproces? Hoe verlaag je de kosten? Hoe train je machinevoerders in een
bedrijf dat 24/7 produceert? Rick Franko van EXAL vroeg het Wifac Competentie Centrum om
zijn medewerkers een basisopleiding te komen geven in de Verenigde Staten. “Een prima klus.”
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