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Snabbsvetsande
cRoberta
kick
--

Battre arbetsmiljo, mojlighet att tillmotesga kunom
dernas onskemal
produkter i forzinkad plat,
snabbare svetsning och
intressantare arbetsuppgifter for personalen. Det
blir resultatet av att platverkstaden nu kort igang
den nya svetsroboten.

- OnskemAlet om en svetsrobot har funnits i tio ar, sager projektledare Lars-Goran Fredriksson, Produktionsutveckling.Tillsammans med Konstruktion,
Produktionsteknik, Verktyg och
aven skyddsombudet har vi de
senaste aren tittat p3 olika leve- - Det ar mycket intressant att lara sig programmera tycker svetsarna Attila
rantorers losningar. Samtliga in- Tikuiczkioch Panagiotis Barogiannis, forst att utbildas pa den nya svetsroboten.
blandade har stallt upp till 100% Fler kommer att utbildas sager Lars-Goran Fredriksson, projektledare.
och redan en vecka efter utbildningen var vi igilng med produk- har atta axlar, vilket ger stor at- mattet. Roboten kan inte som en
tionen.
komlighet. Medan roboten svet- svetsare justera misstag som
sar arbetsstycket i den ena fixtu- gjorts i tidigare led.
5 program klara
ren
forbereder operatoren nasta.
B1.a. darfor ar Roberta inhangIdag finnsredansvetsprogram
nad. Den gor ingen skillnad p3
for huvud, 13s och spegel till Snabbsvetsat
material och manniskor och for
PT2000 C inprogrammerade och
- Det blir kanske storst pronya p r o g r y foljer.
blem med att hinna med att satta sakerhets skull ager obehoriga
Roberta svetsar raka och nog- upp fixturer, sager Lars-Goran. inte tilltrade i robotens arbetsomgranna svetsar, som styrs och Roberta svetsar snabbt. En bot- rade.
programmeras med hjalp av en tenplatta till PT 2000 C som tog 30 Utbildning
styrspak fran ett separat tangent- minuter att svetsa manuellt, kla- Under en overgangsperiod
bord. Nar svetsaren bestamt rar Roberta pa 5 minuter.
kommer vi att ha parallell tillverksvetsforloppet och stoppunkter- Det staller krav pil kvalitet i ning manuellt och i roboten, bena, kan han kora ett testprogram flera led. Konstruktionsavdel- rattar Lars-Goran Fredriksson.
utan att svetspistolen svetsar.
ningen maste ta hansyn till hur Fler ska utbildas pil den nya roboI det kan man korrigera och roboten kan arbeta, nar man ritar ten. Att lara sig nagot nytt ger
kontrollera svetsrorelserna och nya detaljer, verktygskonstrukto- definitivt en kick. Darfor tycker vi
roboten ger larm nar nagot ar rerna maste forse oss med ratt att alla som vill ska fil chansen. En
galet.
metoder och verktyg for tillverk- ny utbildning dras snart igilng.
Roboten och de tv3 fixturerna ningen och materialet maste halla

VD har ordet
Det Aterstar nu endast en
manad av 1989 Ars verksarnhetsar. Under denna arets sista manad
skall vi leverera ut en stor mangd
pumpar, terminaler och system,
tillsammans med komponenter
och reservdelar.
Det blir en tuff och arbetsam
manad om vi skall lyckas i vara
forutsatser att leverera ut enligt
vara planer.
Vi har klarat det forut och jag
ar overtygad om att vi kommer att
klara det igen, tack vare mycket
fina arbetsinsatser inom hela foretaget.
Orderingangenunder september har varit fortsattgod vilket ger
fina forutsattningar till en bra
start pi3 1990 Ars verksamhet i
november/december.
Bengt Berg
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Kvalitet ett
viktigt
medel
Nar kampen om kunderna
hardnar pa den tuffa europeiska
marknaden, ar kvalitet av avgorande betydelse for vilken leverantor kunden valjer. Kvalitet
innefattar alla de aktiviteter, som
syftar till att tillmotesgA vAra
kunders forvantningar och ons k e d pa produktens utseende,
funktion, sakerhet, leveranstid
men aven var formilga att folja
upp produkten under dess livscykel.

Kvalitetssystem och
kvalitetsmanualer
Hur overtygar vi kunden om
att just vara produkter haller den
ratta kvaliteten?
Jo, vi kan hanvisa till genomkunder.
Men kraven idag galler inte bara
produktkvaliteten utan aven att
vi, som tillverkare, foljer vissa
rutiner for att uppnA den specificerade kvaliteten. Dessa rutiner
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Sttfan Kristensson, projektledare,
overlamnar ett diplom till K C Ong,
Shell, for fortjanstfullt arbete vid
acceptancetestenpd hans station i
Pang Guan. I bakgrunden Andrezu
Soongfran var agent Titanco i
Singapore.
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Byrakrati - eller?

Betyder ett kvalitetssystem
mer byrakrati? Nej tvartom.Det
ger oss ett organiserat satt att
uppna kvalitet, att gora ratt frAn
borjan och fA det bekftat.
Uppfyller man kraven pa att
sakra kvaliteten inom foretaget
genom att alla foljer givna rutiner,
kan man fA sitt kvalitetssystem
certifierat (godkant) av myndigheterna.

Hur kommer vi igang?

Vi ska borja kvalitetsarbetet
med att samla och dokumentera
befintliga rutiner och utforma
sjalva manualen. Darefter ska vi
modifieraoch forbattra, befintliga
rutiner och/eller utveckla nya,
tillampa andringar och tillagg i
rutiner och utbilda vara medarbetare. Detta arbete ska bedrivas i
projektform och samordnas av
kvalitetsfunktionen.
Det ar ett mycket omfattande
arbete, som vi nu planerar. Malet
ar att vi redan 1991 ska ha ett
certifierat kvalitetssystem. Det
blir ett viktigt hjalpmedel i den
harda konkurrens, vi moter under
Stationen i Pang Guan, 90-talet.
dar acceptanstesten utfordes ,
Vi kommer fortlopande att
ar liksom de ovriga 80 Shell- informera om framstegen i vArt
stationer projektet omfattar, kvalitetsarbete,om planering och
utrustad med SU865Quadro, uppfoljning av olika projekt. Du
PT 2000 C, SU 862 Duo och ar ocksa valkommen att framfora
System Marketer 2000.
dina synpunkter och forslag nar
det galler kvalitet i Q-spalten.
Foto StefanKrist-n
Elisabeth Konar

Sinaa~orenroiektet
slutfort
-

Acceptanstesten for Shell
Singapore ar nu slutford till
kundens belatenhet, meddelar
Stefan Kristensson.

foreskrivs av kvalitetssystemstandard och samlas i en kvalitetsmanual.
Var kvalitetsmanual kommer
att bestii av en kvalitetspolicy,
organisationsschema, beskrivning av metoder och tillvagagAngssatt vid utveckling, tillverkning, service och leverans av produkter samt arbetsinstruktioner
som ska foljas av alla medarbetare.

Elektronik
vidareutbildar sia

USA 89 i Moskva
Under tiden 17 - 25 oktober
pagar USA-massan i Moskva.
Wayne Europe finns med i Dressers monter, som omfattar 144m2.
Vi visar SU 862 Duo och System Marketer 2000 och for massan har ryska versioner av vart
broschyrmaterial tagits fram. Personal fran Sverige finns pi3 plats
for att oka intresset for vara produkter och forde tvi3teststationer,
som kommer att installeras.

.........

Godkand

Gunnar Falt, Robert Eriksson ochFikri Ajrulowski ar bland dem,som studerar
vilken funktion olika komponenter har i ett elektriskt schema.
Ju storre kunskaper man har,
desto storre mojligheter har man
att gora ett bra jobb. Det ar tanken
bakom den 40-timmarskurs i
komponentkannedom och schemalasning, som Elektronik lagt
upp tillsammans med AMU.
De nio deltagarna har genom

av Statens Provningsanstalt ar
numera Kortterminal PT 2000C.
Utnistningen har b1.a. funktionsprovats i klimatkammare i +55" C
till -25" C under upp till 100%relativ luftfuktighet.

kursen fatt battre kunskaper om
elektronikkomponenter och deras funktion samt grundkopplingar med dessa. Under kursen,
som pagatt sedan mitten av augusti, har teori varvats med praktik.
Lars Christensson

Friskvard pa prov
Under en 6-manadersperiod ska personal, framst fran elektronikverkstaden, fa prova pa friskvard i organiserad form. Motionen innebar individuell redskaps- och konditionstraning pa frivillig basis.
Resultatet av testperioden, som inleddes med en konditionstest av
de 15 forsoksmotionarerna, ska utvarderas av Foretagshalsovarden
och Arbetsmiljokoirimitten efter 3 resp 6 manader.

Foto: Kerstin Matoasson, Satens Provningsanstalt

PT 2000C forbereds infor ett 6dygns cykliskt fuktprov.

Nyutrustade servicebilar

Inger Kovacic, Monteringen, kampar pa testcykeln under overinseende av
Ingela Bondeson, Elektronik och Anita Ramel frdn Foretagshalsovarden.

34 servicebilar, i omraden
utan kommunikationsradiomojlighet, har nyligen utrustats med
mobiltelefoner.
-Darmed far vi en annu battre
planering av servicearbetet och
lattare att omdirigera, nar det
behovs, sager servicechef LarsOlof Nyhlen.
Srviceledare och tekniker,
som redan markt positiva effekter av den forbattrade kommunikationen, ar mycket nojda.

Service pa ratt vag
Oljebolagens krav pa en rationell och effektiv service okar for
varje ar.
Den 18-19 september mottes
ledningen for After Sales Servicei
Sverigepa Bornholm for att planera och lagga upp strategier for Nyanstallda
kommande verksamhet. Under
Zbigniew Kwintkiewicz och
motet faststalldes handlingsplaHuibert
van Seventer har borjat
ner for hostens och varens instalsom
avsynare.
lations- och ombyggnadsproStojan Panic har anstallts
gramsom
svarvare och Naffah Malek
Ett amne som ocksa var uppe
ar anstalld som NC-operator.
till behandling var reservdelsdiJorek Michalski har borjat
stributionen. Det ar och har varit
som
lodare och Vesa Naumanen
en kalla till irritation for oss alla pa
har
anstallts
som svetsare.
service, att vi har svarigheter att
Vien
ar nyanstalld som
Luan
ha Rattreservdel p &Rattplats vid
elektronikmontor.
Ratt tillfalle.
For att vi ska uppna det malet, Pa nya poster
kravs att vi alla foljer de instrukCarin Lynhagen tilltrader den
tioner och anvisningar, som finns l oktober en deltidsbefattning
och ser till att vi gor ratt.
som leveransplanerare va LiPa Bornholm stralade solen. dingokontoret.
Var konferens kommer forhopp
ningsvis att resultera i att aven
serviceverksamhetenfar ett varmare klimat utan att det blir for hett
Bronislaw Ferens gick i penom oronen.
sion den 31 juli.
Lars-Olof Nyhlen

Personal
NYTT

blev Par Kraemer, Marknad,
vid masterskapen som avgjordes
pa Lunds akademiska. Klassen
hcp 37-54 vanns av Thomas
Bengtsson, Service.
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Jan Lindstedt
belonas
av Forslagskommitten med
8.100 kronor for sitt forslag att
slopa borrningen vid tillverkningen av flanskragar.

T r o d d e ni att det inte fanns fler

I varianterpavart firmanamn?Ajo!
IStress Waine AB
1 Vaenii Eurpe
IWeine Euop
IWaynn-Eorup
IWayna Jorope

Drassel Wain AB

IWajne ~ o u i u p
I Och darmed avslutas insamIm lingen. Tack for alla bidrag!

!krvicetekniker Anders Nyberg,Vastra distriktet, stiger fram
till receptionen pa Scandic hotell
i Saffle.
-Hej, jag kommer fran Wayne
Europe.
-Jaha, da ar det du som ar den
nya discjockeyn.
Foto: Gunnar Bodin
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Produktionen
ute och reser
Det har vill vi garna gora om
fler ganger!
Produktions dubblerade festresor over Sundet den 15 och 22
september har givit mersmak.
Ett hjartligt tack till produktionsledningen for ett mycket
trevligt initiativ.
Festdeltagarna

ee

WAYNE witsen

Vastra distriktet
ligger nu i startgroparna. Den
25 september raknar distriktschef
Hakan Lindqvist och hans personal med att oppna distriktet i nya
lokaler i Partille.
Adress: Gamla Kronvagen 10,
433 33Partille, telefon 031-364420.
Introduktionsbroschyrer om

Ny Wayne-mastare i
golf

Glada festdeltagare. Fr.v.: HansIngvar Fyhr, Jonas Troell, h
Mortin, Lena Dahlin, skymd, Mikael
Rosberg och Roger Eggenberger.

Personaltidning for
WAYNE EUROPE
Ansvarig utgivare:
Bengt Berg
Redaktor:
Lena Miilingei
Adress: WAYNE EUROPE, Dressei
Wayne AB, Box 30049,200 61 Malmo
te1 040-360567
~edaktionskommitt6:Akc
Jonccon,~ars-AkeNilsson, Lill-BriitOlin
Hakan Paulsson,BarbroSvinhufwd.
Producerad p i WAYNE EUROPE i
Malmo.
svarar redaktorenfor

