
SERVIZO

Xeración de modelos e simulación
industrial 

Nor Rubber é unha empresa que deseña e produce unha variada 
cantidade de produtos de caucho de grandes dimensións 
destinados á industria química, naval e mineira.

Os produtos de Nor Rubber van destinados á elaboración de 
bandas transportadoras, defensas de peiraos e defensas 
marítimas para remolcadores, mangueiras, recubrimentos 
anticorrosivos e pezas en xeral. 

// Descrición da empresa

// Descrición do proxecto

“O servizo Re-acciona TIC supuxo elevar nun 20 % os límites
de produtividade da nosa empresa”

Daniel Pampín. Director comercial

// N.º de empregados

// Sector
Industria do caucho

// Localización
Tui

// Ano de constitución
1999

Daniel Pampín 
Director comercial de Nor Rubber

Nor Rubber precisaba axuda externa, xa que 
descoñecían as melloras que, a día de hoxe, están 
aplicando as organizacións para optimizar a súa orga-
nización produtiva. 

Os responsables da empresa tiñan claro que o uso das 
novas tecnoloxías era a clave para poder ser máis 
produtivos. 

A metodoloxía adoptada durante este servizo  
consistiu en trasladar todo o proceso físico a un novo 
programa informático. Deste xeito, Nor Rubber conseguiu controlar este proceso mediante a simulación de modelos 
industriais, é dicir, serviulle para tomar as decisións axeitadas, corrixir posibles erros e aforrar custos antes de producir  a 
peza final. 

TIC



Tras a axuda recibida por parte do servizo Re-acciona 
TIC, Nor Rubber logrou un resultado moi positivo. 
Concretamente, a empresa incrementou nunha 
porcentaxe do 20 % os seus límites de produtividade.

A nova ferramenta informática permítelle xerar un 
modelo industrial antes de levalo á práctica. Deste 
xeito, é posible evitar posibles erros e aforrar custos.

Os responsables de Nor Rubber lograron definir as 
pautas necesesarias para conseguir o obxectivo 
empresarial máis inmediato: seren máis produtivos.

// O resultado “O máis importante é que 
conseguimos incrementar a 
nosa produtividade, grazas 

ao deseño dunha folla de 
ruta e á posta en marcha 

dun novo proceso 
informático”

Daniel Pampín
Director comercial de Nor Rubber

// Vídeo

// Web
http://www.norrubber.com/

https://www.youtube.com/igapecompetitividade

Mellora da competitividade 
das empresas a través das TIC

Programa para a mellora da competitividade das pemes galegas posto en marcha polo Igape e que 
conta co cofinanciamento da Unión Europea a través do Programa Operativo Feder Galicia 

Re-acciona


