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HELGJUTNA TIPS!
– från specialisten på gjutgods

PÅ GÅNG!

Det råder febril verksamhet i verkstaden.Vi ökar takten och
med hjälp av vårt nya stopptidsuppföljningssystemAxxos, så
kan vi jobba än mer effektivt och analysera exakt vilka fakto-
rer som mest och bäst ökar vår produktivitet. 2013 har också
blivit ett genombrottsår avseende kvalitet.Vi har trots tempo-
ökningar kunnat minimera störningar i de leveranser vi gör till
kund och vi arbetar intensivt med att förbättra vårt interna
kvalitetsutfall ytterligare.

Vi har gått från att vara bäst på gjutgodslego till att vara en
toppleverantör av helhetslösningar för gjutgodshantering. Det
kanske låter lite kaxigt, men vi vet, att det enda som har gjort,
och kan göra oss så bra som vi vill vara i framtiden, det är att
kunder som du och fler av samma sort, fortsätter att utmana
oss. Ett bra ställe att få koll på de senaste lösningarna och
vässa kompetensen är Elmia Subcontractor i november.
Ni finner oss i monter B06:26. Hoppas vi ses där!

Lars Alrutz,VDVäxjöfabriken

”– Det är ett privilegium att leda en verksamhet i medvind. Och det är ett nöje
att ha ett så sammansvetsat och välsmort team bakom sig. Många små för-
bättringar i det dagliga arbetet har gjort att Växjöfabriken utvecklas på ett till-
fredsställande sätt. Det är alltid enklare att ta i när det är roligt, och nu är det
verkligen roligt att vara en del avVäxjöfabriken.”

Stabilitet och långsiktighet är två grundbultar hos Växjöfabriken.Tack vare konstruktiva
satsningar på både kunskap och hög automation, står vi stabilt också i en

global konkurrens.

Våra satsningar har snabbt gett resultat. Hög kvalitet och bra prisbild

har visat sig vara hårdvaluta i hela världen.Vi har sedan länge haft ett

globalt nät av leverantörer. Nu har vi även börjat få allt fler interna-

tionella kunder. Detta eftersom vi kan erbjuda det bästa från två

världar. Dels billigt gjutgods från LCC-länder. Dels vidareförädling i vår

högautomatiserade maskinspark. Allt med ett mycket gott kvalitets-

resultat; frukten av trimmade processer. Det är verkligen ett kvitto på

att vår pris/kvalitetsbild är rätt, när vi t.o.m. kan leverera till länder som

Brasilien, Kina och Korea. Och ett bevis på att ett svenskt företag kan stå

sig i den globala konkurrensen.

Det våras i oktober
Bra spelare har tur sägs det. Det gäller ävenVäxjöfabriken som växer
så det knakar. Under året har en mängd nya artiklar introduce-
rats och inför nästa år budgeteras en ökning på ytterligare 20%.

–Vi har helt enkelt följt skolboken och samtidigt haft lite tur,

menar produktionsansvariga Jenny Kejder.Tack vare starka

ägare har det varit möjligt att utnyttja bra lägen och vi har

kunnat investera i bra maskiner under lågkonjunkturen.

Samtidigt har vi hunnit vässa projektorganisationen.APQP har

blivit vårt bästa verktyg för att minimera starttider och säkra

kvaliteten i nya serier och projekt.Automationsgraden har höjts ytterligare och företaget står starkt inför kommande,

ljusare tider. Nöjda kunder sprider ringar på vattnet och vi märker att antalet förfrågningar är konstant.

Mer g jort, mindre spring
Växjöfabriken fick under våren hjälp av två studenter med att göra en logistikkartlägg-
ning med ny metodik.Vi tackar dem varmt för deras insikter och rapporter. De har gett
oss nya perspektiv och vi har kunnat effektivisera rutiner i delar av verksamheten som
legat i gränszonen mellan de ordinarie kvalitetsäkringssystemen. De har fått oss att bli
ännu bättre på att göra mer och springa mindre.

VD har ordet

Skärp dig!
Dags för Elmia 2013! Ett lysande tillfälle att hinna med benchmarking och att lösa dinaTopp-10 frågor
om gjutgods. Hur kan vi göra din process effektivare, lönsammare?Vilka utmaningar har du till oss?
Har du nya detaljer som vi kan hjälpa dig med? Har du lagerfrågor, logistikidéer?Vi har samlat våra
kunnigaste hjärnor på mässan och presenterar de senaste lösningarna inom processtänk för gjut-
godsbearbetning.Vi vet att du redan är ett proffs på gjutgods men man måste hela tiden hålla sig
slipad för att vara bland de vassaste! Ställ kniviga frågor! Utmana oss!Vi gillar skärpta kunder!
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Sköldpaddan och haren
Minns du historien om haren som utmanade sköldpaddan om vem som kunde
springa snabbast - och förlorade med råge?

Att komma ut startgroparna med nya detaljer, från nollserie till produktion

kräver att man tänker klokt.Att bara luta sig mot sin kompetens eller suve-

räna maskinpark räcker helt enkelt inte. Det gäller att ha en i förväg planerad

kvalitetssäkring av en produkt eller en process. För att vara säker på att man

inte beter sig som en hare och ömsom springer vilt utan att tänka på rikt-

ningen, eller lutar sig bakåt i trygg förvissning om att man redan är överläg-

sen, så är APQP - Advanced Product Quality Planning, vinnarens metod.

Det kan vi lugnt säga efter att i flera års tid ha arbetat med APQP. Med efter-

tanke och konkreta mätningar och ihärdighet har vi nått fram till rutiner som

gör uppstarten av nya projekt synnerligen effektiv.Vi blir ständigt bättre på

att starta nya projekt.Växjöfabriken har alltid varit en av de främsta på lego

inom gjutgods. Nu ligger vi i täten när det gäller hela tillverkningsprocessen.

Globala smålänningar - fördel för dig som kund


