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Automationslösningar adderar mervärde
till industrin
Med konstruktionslösningar och delmontage hjälper SMC industriföretagen att bli
mer konkurrenskraftiga.
I en allt mer komplex industrimiljö och en allt tuffare konkurrens måste varje
tillverkningssteg optimeras och nuvarande metoder ifrågasättas. Att man ska
göra det man är bra på är väl ganska självklart men vem ska göra allt annat
som behövs för en modern produktion?
SMC Automation, världsledande inom automation med tryckluft, så kallad

industripneumatik, har tagit fasta på kundernas behov och erbjuder inte bara
enskilda komponenter utan även allt från konstruktion till montering av
delsystem där SMC:s produkter ingår. Ett 20-tal medarbetare skruvar dagligen
ihop kundernas produkter som sedan levereras ut under endast ett
produktnummer, många gånger direkt till kundens maskin – ”just-in-time”.
Bristen på tid är idag en trång sektor för många företag och något som kan
stå i vägen för vidare expansion. Att outsourca sådant som bedöms ligga
utanför den egna kärnverksamheten kan då vara ett sätt att få mer tid till
värdeskapande aktiviteter. Möjligheten att köpa färdiga automationslösningar
blir därmed ett viktigt mervärde för den som själv konstruerar och bygger
samman sina system.
Tjänsten medför platsbesparingar för kunden eftersom behovet av
lagerläggning och montageyta minskar och den ger också en ökad flexibilitet
vid varierande beläggning då man bara betalar för de montage som görs.
Kostnaden blir dessutom oftast lägre än om man själv gör montaget på grund
av SMC-personalens stora erfarenhet och vana av att montera den här typen
av delsystem.
”Det handlar om mer än 100 000 montage per år och just det är nog en
nyckel till framgång. Gör man så många montage blir man ganska bra på det
jobbet.” säger Torbjörn Lundberg, VD på SMC Automation AB.
En kort film som beskriver vad det handlar om hittar du här:
http://bit.ly/kundmontage

SMC utvecklar produkter och lösningar inom industriell automation och är
världens största tillverkare av pneumatiska komponenter. Företaget omsätter
ca 50 miljarder kronor och har 20 000 anställda globalt.
I Sverige finns SMC etablerade sedan 1986 med huvudkontor i Huddinge och
regionkontor i Göteborg, Lund, Borlänge och Växjö samt en mängd
återförsäljare över hela i landet. www.smc.nu
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