HELGJUTNA TIPS!
– från specialisten på gjutgods
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Produktionstips!

Kunskapstips!

Logistiktips!

Förr i tiden hamnade en klurig svarvare ofta
i utvecklingsverkstaden. Och därmed optimerades både detaljen och produktionsprocessen av dessa kluriga mästare redan
vid prototypframtagning och i nollserien.
Nu för tiden tar vi vara på våra klurigheter
på ett ännu tidigare stadium, med hjälp av
APQP. Genom en standardiserad process
som utförs tvärfunktionellt tar vi vara på
allas ideer och förutser de risker som kan
finnas. Denna process startar redan vid
offertarbetet och fortgår tills utfallsprover är
levererade och godkända. – Det är tryggt att
välja Växjöfabriken.

Nya tider och nya begrepp. Även du som är
gammal räv märker nog att nya branschtermer hela tiden dyker upp. Friska upp dina
kunskaper. Utmana dina kolleger. Vet de
verkligen vad de pratar om? Vi har samlat
de senaste och de knepigaste uttrycken i en
ordlista som du kan ta del av på vår
hemsida.

Produktion är något vi är duktiga på i
Sverige. Men numera är inte bara själva
bearbetningskunnandet den allenarådande
framgångsfaktorn. Processoptimering betyder att man har koll på varje del i värdekedjan. Och logistiken är en viktig bit. Där
ingår också att reducera sin leverantörsbas.
Om en leverantör kan göra det som tidigare krävde två eller fler leverantörer, då är
det värt att undersöka om det ger tids- och
kostnadsbesparingar.
Vill du se vad du kan få för bonuseffekter
av att vi sköter dina gjuterikontakter?
Hör gärna av dig!
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Växjöfabriken presenterar ny hemsida!
Under lång tid har vår hemsida mycket kortfattat speglat vår
verksamhet. Nu tar vi ett kliv framåt och förtydligar var vi står
och vad vi kan erbjuda. Vi berättar om spännande utvecklingsprojekt, komplicerade bearbetningslösningar och materialkunskap. Vi finns här för dig. För att göra ditt liv som inköpare
av del- och helhetslösningar vid framtagning av gjutgodskomponenter enklare!

Robotparken växer!
Det knakar i Växjöfabriken. Tack alla kunder som
visar oss förtroende och både utökar och ger oss
nya uppdrag! Tack vare er satsar vi nu på ännu
effektivare produktion. Två nya robotceller har
installerats och vi arbetar för fullt med att belägga
dessa i treskift. En för flerop och en för svarv.

SVARVCELL

Det är stora, stabila och kraftiga "muskelknippen" för
tung, precis bearbetning. Bestyckade med visionsystem,
och med stora möjligheter till efteroperationer under
tiden detaljen bearbetas. Det innebär att fullt
färdiga detaljer fås ut på pall mycket kostnadseffektivt .
FLEROPCELL

VD har ordet

Kortsiktig osäkerhet – långsiktig styrka
”– Vi möter hösten med en omvärld som är turbulent. Växjöfabriken har dock
stärkt sina positioner och har knutit nya kontrakt. Expansion är vår medicin
framgent.”
Lars Alrutz,VD Växjöfabriken

Vad som händer i världen, marknadens förtroende, styr företagens vardag. Tänk att våra resultat så att säga avgörs av hur positivt marknaden
tänker! Vi noterar ett ökande intresse från marknaden för våra tjänster.
Det är vi mycket tacksamma för och tolkar det som att vi dels har hittat en bra mix av tjänster och kompetens (att vi har ett bra erbjudande
till dig som kund kort sagt) och dels att våra satsningar i nya maskiner
gör oss mer effektiva.

POSITIVT TÄNKANDE
Att positivt tänkande ger effekt gäller nog det mesta.Vi ser hur kontinuerligt förbättringsarbete genom exempelvis störningsrapportering, till
slut blir en god vana. Man lär sig tänka att varje problem blir ett frö till
förbättring.
Effektivisering genom automation har fört med sig mycket.Visserligen
betyder det att det krävs "färre för att göra jobbet". Men det betyder

också att jobben har blivit mer kvalificerade. Att vi verkligen får nytta
av kombinationen bra maskiner och yrkesskickliga medarbetare.
Dessutom ger vår ökade effektivitet våra kunder en bättre prisbild.
JOBBEN ÅTERVÄNDER
Riktigt bra kvalitet och korta serier har blivit mer prisvärda. Kanske en
konkurrensfördel här i Sverige mer än för företag i Kina. Det beror på
hur man tänker. Men vi är glada när jobben kommer tillbaka.
EXPANSIV HÖST
Vi står alltså rustade inför en spännande, expansiv höst. Både personellt,
maskinellt, med proaktivt tankesätt och med noga utarbetade, effektiva
arbetsmetoder. Framförallt är vi positiva.Vi tror att med allt detta i
portföljen, kan vi tillsammans med dig som kund hitta lönsamma produktionslösningar som är svårmatchade.

