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DÄRFÖR
VÄLJER DU
ANDRÉNVERKEN
Därför att du behöver en leverantör som arbetar med
plåtbearbetning, svetsning och montering. Och därför att du
dessutom kräver ett ansvarstagande och engagemang som inte vem
som helst kan stå för.
Då behöver du en leverantör som du alltid kan lita på. Som arbetar
med dokumenterad kvalitet. En som kan garantera att varje detalj
håller måttet.
Det gör vi.
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I vår maskinpark
med kantpressar,
hydraulpressar,
automatpressar,
fleroperationsmaskiner
och robotsvetsceller,
liksom utrustning
för impulssvetsning,
gradning, trumling,
laserskärning och
vattenskärning, har vi
det som behövs för att
hantera alla typer av
plåtbearbetning.

PLÅTBEARBETNING
I VÄRLDSKLASS
För att kunna leverera bearbetade plåtdetaljer till världsledande
industriföretag måste också vårt arbete hålla världsklass. Vår
företagskultur och verksamhetsfilosofi passar bra in i bilden för just
den typen av utmaningar.
Det är inte här du ser skillnaden. Den ser du i vårt sätt att använda
utrustningen, på det vi levererar och hur vårt samarbete fungerar.
Det är där vi utmärker oss och gör den stora skillnaden bland de
företag som arbetar med plåt.
Det är för dig som ställer lite högre krav vi passar särskilt bra som
leverantör.
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Design, prototyper,
produktutveckling,
verktygstillverkning,
fixturkonstruktion,
plåtbearbetning,
svetsning, montering
och paketering. Du
engagerar oss i den
utsträckning som ger
dig det bästa utbytet.

HÖGSTA
KOMPETENS FRÅN
BÖRJAN TILL SLUT
Vi arbetar med alla processer i hela produktions-kedjan. Utan några
svaga länkar. Vi har rätt kompetens hela vägen. Korta ledtider och full
kontroll. Egen verktygstillverkning med flexibel anpassning. Så bygger
vi kvalitet i vårt åtagande och långsiktigt förtroende hos våra kunder.
Vi blir mer än en leverantör. Vi blir en del i din produktionskedja,
som alltid levererar högsta kvalitet. Vi blir en viktig partner i ditt
företags utvecklingsarbete.
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DU SÄGER
NOGGRANNHET
VI MENAR DET
Våra metoder för att säkerställa kvalitet och dokumenterad kontroll i
våra leveranser är tydliga och väl utprovade. Vi arbetar med välkända
rutiner, utvecklade inom bilindustrin.
Med PPAP (Production Part Approval Process) specificerar vi all
dokumentation som följer en ny artikel i vår produktion. Våra egna
krav går ibland längre än våra kunders. Vi mäter varje tillverkad
detalj före leverans. Mätvärden och avvikelserapporter ger värdefull
information, både när det gäller vår egen verktygskonstruktion och
i dialogen med våra uppdragsgivare om hur kravspecifikationer kan
optimeras för bästa slutresultat.
Med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) identifierar vi möjliga
fel. Metoden ger oss möjlighet att vidta förebyggande åtgärder som
motverkar problem och eliminerar risker för fel i produktionen.
Arbetet drivs i en grupp med representanter från olika funktioner i
vårt företag.
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“

“

ANDRÉNVERKEN

Hos oss är varje
medarbetare delaktig
i vårt gemensamma
sätt att se på verksamheten. Alla har sin
del i ansvaret för att
varje detalj vi levererar
är korrekt utformad
och uppfyller
kvalitetskraven.

“

FÖRETAGSKULTUR
I VÄRLDSKLASS
Plåtbearbetning på Andrénverken är betydligt mer än vad uttrycket
säger. Uppsättningen av vår produktionsutrustning kan ganska enkelt
kopieras. Men företagskulturen som gör den stora skillnaden låter
sig inte med lätthet efterliknas.
Vi arbetar enligt Kaizen-modellen, där vårt förhållningssätt till
kvalitet gör att våra aktiviteter ständigt förbättras genom många små
modifieringar. Vi fokuserar hela tiden på kontinuerlig förbättring,
minskat slöseri och att eliminera kostnader som inte tillför något
värde.
Nyckeln till vår framgångsrika utveckling ligger i förbättrade
effektivitetstal, lägre kassation, bättre leveransprecision, och
framförallt en motiverad personal som alltid söker nya lösningar för
förbättringar.
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VÅR HISTORIA
AVSLÖJAR OSS
Det ligger i våra gener. Inställningen till hur det här företaget ska
skötas har gått i arv i generationer.
När vår grundare startade Andrén Johanssons mekaniska verkstad,
här i Smålandsstenar 1923, tillverkade han bland annat spiskrokar,
kokspisar och isjakter. Efter att Bengt Johansson 1957 tagit över
bolaget bildades Andrén Verken AB. Den första legoprodukten som
började tillverkas var en maskinsko. Den finns fortfarande kvar i
vårt sortiment.
Det är bra att leva ett sunt liv om man vill bli en frisk och stark
90-åring. Det har vi gjort på Andrénverken. Konjunkturerna har gåt
upp och ner många gånger under dessa år, men vår företagskultur
är livskraftig.
Vi ger oss inte, även om det kärvar till sig någon gång.
Engagemanget bland medarbetarna ger oss kraft att klara uppgiften
även i ett tufft klimat. Vi har aldrig satsat på kortsiktiga vinster
utan valt att arbeta med livskvalitet, företagskvalitet och långa
kundrelationer.
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DÄRFÖR ATT
SKILLNADEN
ÄR AVGÖRANDE
Flera av våra kunder hör till de ledande industriföretag som ställer
mycket stora krav på sina leverantörer. I den miljön fungerar vi som
bäst. I dess kundrelationer kommer den samlade kompetens vi
erbjuder och vårt fokus på kvalitet, punktlighet och dokumentation
till sin rätt.
Nu vill vi höra vad du har att säga.
Formulera dina krav.
Vi formulerar lösningarna.
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Andrénverken AB, Oxelgatan 12 A, 333 30 Smålandsstenar, tel: 0371-52 38 00.
www.andrenverken.se

