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Dags att koppla Lean till R&D?

Produktutveckling består
av två huvudsakliga flöden:
Produktflödet och kunskapsflödet. Produktflödet är viktigt för
att snabbt få ut nya, säljbara
produkter som skapar värde för
våra kunder. Kunskapsflödet
ska fånga så mycket relevant
kunskap som möjligt så att vi
kan återanvända den i framtiden för att kunna starta
från en högre nivå och därmed få fram innovationer till
nya produkter.
Det mesta av värdeflödet byggs vid produktutvecklingen och sätts i samarbete mellan produktutvecklare,
produktionsteknik och produktion. De besparingar och
rationaliseringar som sedan kan genomföras i produktionsledet är egentligen marginella. I tidigare ledare
har kollegor inom Scania berättat om hur viktigt det är
att jobba med samma metoder inom produktion. Det
är minst lika viktigt att jobba proaktivt i gränssnitten
produktion – produktutveckling – eftermarknad.
Det är alltid den som gör jobbet som ansvarar för resultatet och förbättringen av processen, det är de som
har den bästa kunskapen och som hela tiden måste
fundera på hur det de gör kan göras bättre. Som ledare
kan vi visa intresse, träna och ställa utmanande frågor.
Älska avvikelser, förbättra och utmana. Det är ett
ständigt lärande – och det är kul!
Peter Palmér
Senior Manager Process Support R&D · Scania
Viktiga datum/kalendarium

· 14 mars – frukostmöte om Lean hos Orbit One – Ronneby
· 26 mars – Lean produktion 7,5 hp – Luleå/Skellefteå
· 9 april – Lean produktion 7,5 hp – Växjö
Se utbildning/kalendarium på www.produktionslyftet.se!
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Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns
att läsa på vår hemsida www.produktionslyftet.se!
Positiv uppstart av fas 2 hos Specma

Specma AB har fått en flygande start i det fortsatta Produktionslyftsarbetet. I pilotgruppen har
de haft intensiva diskussioner och många ahaupplevelser för produktion och planering med
en djupare förståelse för kopplingen mellan flöde, batchstorlekar
och ställtider. Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Välkommen till Svenskt Monteringsforum

Årets Monteringskonferens arrangeras den 13 mars,
en naturlig samlingspunkt för alla som arbetar inom
monteringsområdet. Konferensen arrangeras med syfte
att sprida kunskap om forskning och nyheter samt delar ut Svenska Monteringspriset. Anmäl dig på www.monteringsforum.se.

Mora of Sweden – årets företag i Dalarna

Mora of Sweden blev årets företag på Dalarna Business Stjärngala 2013. Motivering: ”Med en imponerande skärpa i utvecklingen
av såväl resultat som tillverkningsmetoder och med synnerligen
vassa produkter samt med ett stort lokalt engagemang framstår
bolaget som en värdig vinnare av Stjärnan i kategorin Årets Företag.” Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Reflektion över genomförda aktiviteter

ÅMV Production i Åsele reflekterade i januari
över arbetet under fas 1 och jämförde med
utfall och genomförda aktiviteter. Det var en
bra övning med god respons, speciellt kring
utvecklingen av mjuka frågor som delaktighet
och intresse. Mer vet christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Experimentlust och ställtidsreducering

Proton Engineering i Skillingaryd tog sig an sin
februariövning med experimentlust och ställtidsreducering för ögonen. De satte upp en
mindre flödescell för bearbetning och montering i enstycksflöde med en ny fixtur och landade processen stabilt med en variation på i princip noll. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

”Det här är fantastiskt roligt!”

Hedareds Sand & Betong AB inledde sitt arbete vid
Den här satsningen skulle
enheterna i Hedared och Bollebygd i september 2012.
inte varit möjlig utan dem!
Kristofer Samuelsson, som sitter i företagets ledningsSom Emil Larsson, Leanoch ägargrupp och tillika är Lean-koordinator för hela
koordinator i Bollebygd,
företaget, erkänner att Lean-arbetet tar mycket mer av
konstaterar: Ju mer vi arbetar med Lean, ju mer inser vi
hans arbetstid än vad han först trodde, men konstaterar
att det finns att göra … Men han konstaterar också:
att det måste få ta den tid som behövs.
– Det här är fantastiskt roligt!
– Vi är lyckligt lottade med både Lean- och produktionsansvariga som verkligen brinner för Lean, säger Kristofer. Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se!
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