Förädling och montering

Låt oss effektivisera
dina inköp
Vi på OEM Automatic ser till helheten av era behov och levererar gärna en komplett
lösning. Genom att anpassa, förädla och montera ihop olika komponenter, kan vi förenkla
och effektivisera er verksamhet.

Vi frigör resurser
och förenklar
administrationen

Fakta förädlingen
Kunder
Antal artiklar
Montage
Kvalitetsutfall

ca 400 st
ca 1 300 st
500 000 st/år
0,6 st/vecka
Våra duktiga och
noggranna montörer förser årligen
drygt 400 kunder med specialanpassade lösningar.

Tack vare vår förädlingsavdelning kan vi hjälpa
er som kunder att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen med våra produkter. Utifrån era
behov monterar vi ihop en eller flera produkter
till en artikel som sedan beställs med ett unikt
beställningsnummer.

Fördelar för dig som kund

Det vi erbjuder kan handla om allt från att specialpacka och märka produkter till att skruva
ihop ett färdigt delmontage som passar direkt i
er applikation. Vi vill hjälpa er att frigöra resurser och effektivisera er verksamhet, helt enkelt
ge er tid och möjlighet att göra det ni är bäst på.

•

Färre artikelnummer

•

Effektivare inköp

•

Enklare logistik

•

Färre leverantörer

•

Lägre totalkostnad

Enkel beställning
med ett artikelnummer

Vi erbjuder allt från
att specialpacka och
märka produkter till
att skruva ihop ett
färdigt delmontage

500 000 enheter varje år

som passar direkt i
er applikation.

På vår förädlingsavdelning hanterar vi över
5 000 orders årligen, vilket innebär montage av
mer än 500 000 enheter varje år.
Utbildade och engagerade
montörer tillsammans med
närheten till vårt lager gör det
möjligt för oss att arbeta effektivt och hålla en hög kvalitet i
allt vi gör. Vårt kvalitetsutfall
ligger på 0,6 per vecka, vilket

innebär att vi endast tar emot
0,6 kundreklamationer per
vecka.
Produktionen är kostnadseffektiv och kvalitetscertifierad
enligt ISO 9001 samt ISO 14001.
Vi är certifierade enligt
ISO 9001 och ISO 14001

Aktivt förbättringsarbete
driver oss framåt
Att regelbundet låta montörerna själva driva förbättringsarbetet framåt skapar engagemang hos
medarbetarna. Förbättringarna styrs mot våra huvudmål i prioritetsordning: Säkerhet, Kvalitet,
Leveranssäkerhet, Produktivitet, 5S*.

Vårt kvalitetsarbete, OQD (OEM Quality
Development), är inspirerat av Toyotas
kvalitetsledningssystem och bygger bland
annat på tydlig visualisering av utfall
jämfört med mål samt förbättringsinitiativ
från alla medarbetare.

Förbättringsarbetet
Genom vårt aktiva förbättringsarbete driver
montörerna själva avdelningens arbete framåt.
Chefens uppgift är att se till att montörerna får tid
och resurser till att genomföra sina förbättringar.
Under 4 år har vi genomfört ungefär 2 000 förbättringar, ett bevis på att vi jobbar hårt med detta
arbete och att vårt koncept fungerar.
Arbetet är en del av vårt övergripande förbättringsarbete OQD, (OEM Quality Development) där
vi löpande genomför förbättringar som leder till
högre leveranssäkerhet samt utveckling av vårt
kunderbjudande.

Elementblad säkrar kvaliteten
Vi dokumenterar varje kundunik enhet med tydliga monteringsanvisningar. Dessa monteringsinstruktioner kallar vi elementblad och är tillsammans med vårt kvalitetsarbete den största anledningen till våra fina kvalitetssiffror.
Genom våra elementblad säkrar vi inte bara kvalitet utan också att vi jobbar standardiserat och
effektivt. Elementbladen ger oss också ett starkt
verktyg för att snabbt få ut revisionsändringar till
montörerna.

* 5S är ursprungligen en metod som utvecklades av Toyota för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen.

Våra tydliga
elementblad
säkrar kvaliteten

Förädling och montage
med unik bredd
För oss är ingenting för stort eller smått. Med vår unika bredd och våra
stora resurser kan vi erbjuda rätt lösning till varje unik kund.
Vi har ett tätt samarbete med våra tillverkare.
Det ger oss möjlighet att erbjuda god kundservice,
flexibilitet samt behålla vår konkurrenskraft.
Exempelvis kan vi vid montage av större serier ta
hjälp av våra leverantörer som kan ta över delar
eller hela produktionen.

Ibland fungerar vi som prototypbyggare eller
leverantör av den första serien. Vid bra utfall kan
vår tillverkare även där ta över den fullständiga
produktionen.
Vi kan även beställa delmontage från våra tillverkare. Som exempel kan vi beställa en färdigbearbetad kapsling som vi sedan utrustar med knappar
och kamströmställare m.m.
I huvudsak förser vi svenska OEM Automatic AB
med förädlings- och montagearbeten, men vi
servar även OEM Automatic i Norge och Danmark,
OEM Motor AB, Telfa AB och Batteripoolen AB.

Vid montage av större
serier kan vi ta hjälp av
våra leverantörer som
kan ta över delar eller
hela produktionen.

Jerry Åberg, Inköpschef på Mectec
och Mikael Andersson, Distriktsansvarig
på OEM Automatic

”Vi går från
13 artikelnummer
till 1 per
ljustorn”

”Vi kunde frigöra produktionstid
till en rimlig kostnad och fokusera
på det vi kan bäst.”
En av de kunder som vi levererar en kundanpassad lösning till är Mectec, ett internationellt
företag som säljer, utvecklar och tillverkar industriella märksystem för automatisk utskrift
och applicering av etiketter.
Utmaningen
Samarbetet mellan oss på OEM Automatic och
Mectec började 2007 i samband med en ökad
orderingång för Mectec. I och med den ökande
orderingången gjorde de en ”make-buy”-analys på
några av de förmontage som gjordes i produktionen.
Analysen är en metod som ger svar på frågan
”make” eller ”buy”, alltså om man ska göra eller
köpa en viss produkt eller tjänst.
- Vi ville undersöka om det på ett enkelt sätt och
till en rimlig kostnad var möjligt att frigöra mer
produktionstid och fokusera på ”Print and applylösningar” som är vår kärnverksamhet, förklarar
Jerry Åberg, inköpschef på Mectec.
Analysen visade att man kunde frigöra en hel
del tid på att låta vår förädlingsavdelning ha ett

helhetsansvar för ljustornet. En produkt som sitter på Mectecs maskiner för att signalera maskinens status, exempelvis i drift eller vid behov av
service. Delarna till ljustornet köptes redan till
största delen av OEM Automatic men monterades
av Mectecs egen personal, vilket var tidskrävande
eftersom det tog onödig kraft från kärnverksamheten.
Lösningen
Jörgen Röhs, produktionschef
på vår förädlingsavdelning
berättar att man tog fram
prover efter Mectecs egna
ritningar och sedan gjorde en
hel del tester för att säkerställa
god kvalitet.

”Vi har minskat antalet artikelnummer
och fått en enklare produkthantering”
- Vi är ansvariga att leverera en komplett produkt
som överensstämmer med kundens specifikation.
Konstruktionen av produkten står alltid kunden för.
I Mectecs fall köper vi t.ex. en monteringsplåt som
de själva har konstruerat. Denna skruvar vi sedan
fast ljustornet på. Allt för att Mectec ska kunna
få en så komplett produkt som möjligt, berättar
Jörgen.

- Inte nog med att vi ökade kapaciteten i vår produktion. Vi märker också att inköpsavdelningen får
en bättre vardag då antalet inköp minskas rejält
genom denna typ av projekt. I ljustornets fall går vi
från 13 artikelnummer till 1 per ljustorn. Det sparar tid i hela den administrativa kedjan, från inköp
till betalning, förklarar Jerry.

- Det finns en del kritiska moment i monteringen för
dessa ljustorn fortsätter Jörgen, därför jobbar våra
montörer efter våra elementblad där vi steg för steg
med hjälp av bilder beskriver monteringssättet.
Detta är något som vi jobbar med mer och mer, allt
för att stärka vår redan höga kvalitet.

Framtiden
- Vi jobbar ständigt med
förbättringar av produktionsflödet och jag ser
OEM Automatics förädlingsavdelning som en
självklar partner i det
arbetet. Nästa projekt
är redan startat, avslutar Jerry.

Resultatet
Genom att låta vår förädlingsavdelning ha hand
om hela processen kring ljustornet kunde Mectec
nå deras mål om att frigöra produktionstid till en
rimlig kostnad och fokusera på det de kan bäst.

Ett annat företag som vi förser med kundanpassade lösningar är Aritco.
De tillverkar plattformshissar till offentliga byggnader samt villahissar för hemmiljö.
Aritco är en av de ledande aktörerna i Europa på den här typen av hissar.
Utmaningen
Aritcos problematik låg i att hitta en effektiv metod för smörjningen av drivskruvarna
i deras hissar, framförallt för riktigt långa
hissar, men även de korta modellerna.
Lösningen
- Tillsammans med OEM Automatics förädlingsavdelning utvecklade vi en produkt som
löste problematiken med smörjningen, berättar Gustav Andersson, Strategisk inköpare
på Aritco.
- Produkten vi tog fram var en ventil som
styr oljetillförseln fram till smörjrullen,

förklarar Jörgen Röhs, Produktionschef på
Förädlingsavdelningen. Den styrs via el och
därmed kan doseringen av oljan anpassas
helt efter den unika applikationens behov.
Ventilen sitter monterad på en kapsling som
fungerar som oljebehållare och en monterad
slang leder oljan fram till själva smörjrullen.
Resultatet
Genom att få automatsmörjningen levererad som en komplett enhet har Aritco
kunnat frigöra kapacitet i deras produktionslina samtidigt som de minskat antalet
artikelnummer.

”Tillsammans med
OEM Automatics
förädlingsavdelning utvecklade
vi en produkt som löste
problematiken.”

- Vi har fått en enklare produkthantering, både i produktionen
och hos oss på inköpsavdelningen. Produkterna håller god kvalitet och samarbetet fungerar bra, ännu bättre sedan vi identifierade flaskhalsartiklarna i produkten och säkerställt försörjningen
av dessa, förklarar Gustav.
- Vi identifierade att några artiklar i produkten hade lång leveranstid. För att hålla en god leveranssäkerhet håller vi en viss
mängd av dessa artiklar på lager, förklarar Jörgen.
Framtiden
Aritco tittar hela tiden på möjliga vinningar i att få färdiga delmontage levererade till deras produktion.
- I nuläget undersöker vi möjligheten att lägga ut ytterligare
moment för automatsmörjningen. I framtiden finns stor potential
för att vi lägger fler delmontage hos förädlingsavdelningen på
OEM Automatic, avslutar Gustav.

Våga utmana oss!
“Låt våra duktiga montörer
hjälpa er att effektivisera och
frigöra resurser. Ett smart val
för att få tid över att fokusera
på kärnversamheten.”

Specialister på komponenter
för industriautomation
OEM Automatic är en av Europas ledande leverantörer av komponenter för industriautomation.
Ett brett och djupt sortiment, sammansatt av
produkter från ledande tillverkare ger kunden
en unik möjlighet att samla sina inköp från en
leverantör.
Mervärde för våra kunder
Vi på OEM Automatic har en helhetssyn och levererar våra kunder optimala lösningar gällande
produkt, service och kvalitet. Vårt unika erbjudande är att leverera produkter av hög kvalitet
samtidigt som vi bidrar med kompetens och
snabb service.
Umeå

Åbo

Stockholm

Drammen

Våra produktspecialister och säljare har lång
erfarenhet och hjälper kunden att hitta den tekniskt bästa lösningen. Snabba leveranser, klara
besked och tydlig information är självklart för
oss. Det ska vara enkelt och effektivt att ha OEM
Automatic som partner!
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Tranås

Göteborg

Allerød Malmö

”Produkterna
håller god kvalitet

Leicester

Warszawa

Prag

och samarbetet

Trnava

fungerar bra”

Budapest

Specialiserade tillverkare

Gustav Andersson Strategisk inköpare på Aritco,

År 2014 tillverkade Aritco ca 2 500 hissar vilket gör Aritco till en av

och Jörgen Röhs, Produktionschef på OEM Automatics

de ledande aktörerna i Europa på den typen av hissar.

förädlingsavdelning

Panevèzys

Köpande kunder

Riga

Huvudkontor
Dalagatan 4 Box 1011, 573 28 Tranås
Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10
info@aut.oem.se
www.oemautomatic.se
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