
Automechanika 

Konkurrensen hardnar 
infor 1992 
- Alla var dar, t.0.m. 
,konkurrenter fran Indien, 
Turkiet och Japan. Europa- 
marknaden ar het och 
hogintressant, sager Man- 
fred Schulz, marknads- 
direktor for Wayne Europe 
Germany, g ii beck, &n ' 
Automechanika, fackmas- 
san for bensinstationer och 
bilverkstader. 

k e t s  massa, som holls 11 till 
16 september i Frankfurt, drog 
over 1 miljon besokare fran hela I Wayne Europes 96 m2stora monter visades forutom PT 2000CB och Systern 
Europa- Fler leverantorer och till- Marketer 2000 aven Einbeckc pumpar ur Serie 400 och 387. 
verkare an tidigare ar deltog i 
kampen om de europeiska kun- 
derna infor 1992 . aktuella liksom system med faktum att japanska Tatsuno for 
- Ett enat Tyskland och den kassafunktion och back-office da- forsta gangen stallde ut i egen regi 

nya friheten i ostblocket bidrar tor. (och som sedan nagra ar har eget 
ocksa till att gora Europa attrak- Flexibilitet och enkelt handha- bolag i Hamburg) och att konkur- 
tivt, menar Manfred Schulz. vande ar ocksa viktigt. Bland ny- renter fran Indien, Turkiet och 

-Tyngdpunkteni var bransch he terna pa massan no terades England fanns pa plats, tycker 
ligger pa gasaterforing, som snart dessutom: Manfred Schulz. 
inforsi Tyskland och redan ar krav Prisskyltar som styrs elek- - En valbesokt massa med 
i Schweiz och Osterrike. Euro- troniskt i systemet (flera tillver- manga intressanta kundforfrag- 
cheque, det europagangbara kare). ningar, kommenterar Manfred 
bankdebiteringskortet ar ocksa pa Matorgan sammanbyggt Schulz. 
stark frammarsch, konstaterar med vakuumsug for gasaterforing 
Manfred Schulz vidare. (Sakkotten) 

Moduluppbyggda pumpar, Matorgan med integrerad 
som kan tanka alla kvaliteter ar pulsgivare och pumpdator vilket Koper du in nya 

innebar att pumphuvudet bara kemiska produkter 
innehaller display och kraft- for provning eller som ersatt- 
aggregat. (Scheidt & Bachmann). ning f& befinsig produkt? Som 

Centralt aktivt system for bestallare ansvarar du da for att 
gasaterforing (Scheidt & Bach- Lennart Dahmstrom, Arne 
mann). Martensons eftertradare pa Pro- 

Kortterminal med tangent- duktionsteknik, far varuinfor- 
I bordet pa grafisk display mation for riskkardering senast 

(Tatsuno). 14 dagar fore produkttesien. 
Att 1992 lockar, visar b1.a. det Leif Bjurnemark 



Nu gar kvalitetstaget igang 

QUALITY SYSTEM 
Under hosten och varen 
kommer chef er och nyckel- 
grupper ur personalen att 
utbildas ivad kvalitet enligt 
I S 0  9000 innebar och vilka 

, krav som stalls p& oss som 
tillverkare. IS0  9000 ar en 
standard for kvalitets- 
system inom industrin. 

Vad ar kvalitet egentligen? Vad 
innebar det pamitt arbetsomrade? 
Var ingar jag i kvalitetsarbetet, 
fragar sig sakert manga. 

Darfor drar kvalitetsav- 
delningen med Eddy Aberg i 
spetsen igang kvalitetstaget med 
.att informera och utbilda perso- 
nalen omIS0 9000 och tillhorande 
kvalitetsfragor under hosten och 
varen. 
- Vi maste alla bli kvalitets- 

medvetna, sager ~ d d ~  Aberg, QA- 
chef. Minsta kugge ar viktig. 

Marknaden kraver att vi upp- 
fyller internationell standard och 
vara kunder kan nar som helst 
begara certifiering, dvs kontroll 
av foretaget. Kvalitet ar ett 
konkurrensmedel. 

Parallellt med utbildningen 
kommer en kvalitetsmanual med 
en overgripande policy och an- 
svarsfordelning att utarbetas. 
Darefter foljer handbocker med 
rutiner for respektive avdelnings 
arbete. 

Procedurer och arbetsinstruk- 
tioner for arbetsprocessen ska 
finnas pa arbetsplatsen, dar sa 
erfordras. 

Ca 3 ar raknar Eddy med att 
det kommer att ta att kvalificera 
oss for certifikat fran Svenska 
Standardiseringskommissionen. 

Viktigt att planera nya arbetsplatser! 
Buller, arbetsstallning, bild- Nya och ombyggda terminal- 

skarmar, ljusforhallanden ar sa- arbetsplatser och sadana, som 
dant som paverkar arbetsmiljon. beraknas bli kvar 2-3 ar och an- 

I borjan av 1989 tillsattes en vands ofta, ska kontrolleras av 
grupp som skulle se over arbets- foretagshalsovarden, sa att de i 
platserna pa foretaget, sarskilt stort overensstammer med re- 
med tanke pa bildskarmsarbete. kommendationerna. 

"Bildskamgmppe~~~~~slutrap Thomas Brange, Data, har nu 
port innehaller b1.a. rekommen- utsetts till samordnare vid ut- 
dationer for hur en bra arbets- formning av nya arbetsplatser, 
plats ska se ut. Rapporten pekar med Per-Arne Hambert och 
pa den osakerhet som rader an- Anita Ramel fran Lirnhamns- 
gaende elektriska och elektro- halsan som behjalpliga experter. 
magnetiska falt. Bildskarmsarbe- Konsultera honom innan du 
tare far radet att gora flera korta koper ny utrustning eller inreder 
avbrott under dagen. en ny arbetsplats. 

VD har ordet 
Orderingangen har under den 

senaste manaden fortsatt att vara 
god och var orderstock var vid 
september manads utgang ca 70 
miljoner. 

Nu aterstar Arets sista manad 
for verksamhetsaret 1990. Som 
vanligt ar oktober en manad med 
hog utleveranstakt. Forutsatt- 
ningama for att vi skall uppfylla 
vara planerade volymer synes 
goda men kraver en stor arbets- 
insats pa alla fronter, for att vi 
aven i ar skall kunna sammanfatta 
aret som ett bra ar. 

Tyvarr har vi rakat ut for ett 
bakslag i England med farre leve- 
ranser an planerat som foljd. Det 
ar leveranser av 862 och 865 som i 
forsta hand berors, medan 882 och 
885 till Texaco fortsatter att leve- 
reras. De nagot farre leveranserna 
till England ersatts av okade le- 
veranser i Skandinavien. 

Pa produktsidan har tva nya 
produkter borjat levereras nu i 
host: dels PT 2000 CB, d v s den 
kombinerade kort- och 
sedelautomaten, dels Marketer 
1000, en transaktionsterminal for 
registrering av forsaljning med 
kort. Med den okade anvand- 
ningen av kort pil 
bensinstationerna kommer dessa 
tva nya produkter att utgora 
mycket konkurrenskraftiga pro- 
dikter fran oss. 
Bengt Berg 

T 

eptem ber 
I manads ros 

ger vi till Lars-Olof Sved- 
berg for att garden och parke- 
ringsplatsen antligen blev as- 
falterade. 

Mdnadens ros  ge^ vi till d g o n  pd 
foretaget som har gjort ndgoi 
positivt och bra. Kom g&na med 
forslag pd vem som skall ha 
mrfnadens ros. 



Full fart i 
- Vi ar fullsmockade med 
order och orkar inte ta in 
mer jobb for narvarande, 
sade Bertil Persson, chef 
for tillverkningen, nar han 
informerade produktions- 
personalen om organisa- 
tionsf orandringar, belagg- 
ning och planer. 
- Orderlaget ar tufft somvan- 

ligt. Vi har mer an full sysselsatt- 
ning. Tre satt att oka produktio- 
nen ar att anstalla mer folk, ta in 

r legoleverantorer eller oka arbets- 
tiden, forklarade Bertil vidare. Vi 
tar till alla tre metoderna. Mendet 

produktionen 

ar svart an fa kvalificerad perso- - Med den nya signallappen kan arbetsledaren luffare priorifera jobben, 
nal. har blivit beraf fade Bertil Perssonvid sin traditionella information for verkstadspersonal. 

attraktivt. Tillgjuteriet har vi ocksa 
for forsta gangen pa lange flera 
sokande till vakanserna. 
Investeringar 
- Den flaskhals som tillverk- 

ningen av lock till reducer- 
ingsventilerna har utgjort, for- 
svinner i mitten pa december, da 
vi far in en ny svarv, berattade Stig 
Svensson, chef for komponent- 
verkstaden. 

-For 1991 har viansokt omatt 
fa investera i en ny formmaskin i 
gjuteriet, en kantpress i plat- 
verkstaden och en malningsrobot 

i maleriet. F.n. har vi pga. arbets- 
situationen en del jobbute pa lego, 
b1.a. i var fabrik i Einbeck. 

Under de sista manaderna in- 
for brytet tillampar vi produk- 
tionsovertid i sex-veckorsperioder 
for komponentverkstaden, el- 
verkstaden, monteringen, ship- 
ping och kontroll. Har finns moj- 
lighet att gora en insats, aven pa 
andra jobb an det egna, pa lorda- 
gar och fridagar, och dessutom 
tjana en extra slant. 

Gula lappen 
En kvalitetsforbattrande at- 

gard ar den nyinforda gula 
signallapp, som fr.0.m. 1 novem- 
ber ska finnas pa alla jobb och 
markera vilket jobb som ska tas 
forst. 
- Den hjalper arbetsledaren 

att prioritera ratt och innehaller 
uppgift om artikelnummer, start- 
och fardigdatum, menar Bertil. 
Lappen foljer produkten anda till 
lagret och ar ett enkelt satt att oka 
materialflodet. 
- %m vanligt i bryttider ar 

tempot hogt, avslutade Bertil 
Persson. Men vi ska, liksom tidi- 
gare ar, klara vara ataganden. 

Stark medvind for forslaasverksamheten 
En summering av forsta halv- 

arets forslagsverksrnhet visar en 
kraftig okning av bade utbetalda 
beloningar och uppnadda bespa- 
ringseffekter. 

Under hela foregaende ar be- 
talade foretaget ut 30.500 kr - i ar 
har hittills betalats ut 66.800 kr. 

Besparingarna under fjoraret 
var 61.200 kr/&-. Redan nu har 
vara duktiga forslagsstallare 
astadkommitt en besparing pa 
155.000 kr/ar. Kostnadsbespa- 
ringarna ar en god affar for bade 
foretaget och den anstallde. 

Mest pengar kammade 
Barogiannis hem for sitt forslag 
att oka godstjockleken i 
sidovlaten till FT 2000. Viscerli- 

V 

gen okade materialkostnaden na- 
got - men nettobesparingen blev 
42.250 kr/ar. Det ar en vacker 
summa, som gav honom en belo- 
ning pa 19.100 kr. 

I bo jan pa aret belonades, som 
vi tidigare rapporterat, Sven Nils- 
son med 12.150 kr genom att slopa 
ett par fasningar. Han har darmed 
sparat 27.000 kr/ar. 

Hakan Naslund och Kenneth 
Petersen har fatt sitt sista steg av 
ett par ar gammalt forslag ge- 
nomfort. Det ar en forenkling av 
tillverkningen av en kopplingsbox, 
och det sista steget gav en utdel- 
ning pa 11.250 kr/&, och motsva- 
rar en ytterligare besparing pa 
22.900 kr/ar. 

Jan-Erik Werder och B. Ahl- 
strom forstarkte sin kassa med 
6.500 kr for ett forslag, som tog 
bort en epoxylimning, och spa- 
rade 11.600 kr/&. 

Jonas Troells transistorbyte 
resulterade i 5.800 kr till honom, 
och 19.200 kr/& till foretaget. 

Ett forslag till ett annat forfa- 
rande vid fixering vid svetsning 
av lanken till pistolupphang- 
ningen gav Mats Olsson en 
kassaforstarkning pa 4.600 kr. 
Han sparar drygt 9.000 kr/ar. 

Vidare har Mile Cindric, Inger 
Bjorkman, Mikael Andersson och 
Stig Persson belonats under for- 
sta halvaret. 
Lars-Erik Moller 



Stefan Waynes 
skyttekung 

. . -. -igemansson 

Delar av Waynes skyttelag fr.v.: 
Srdjan Milutinovic, Peter 
Lindhardtsen, Leif Apel, Zygmunt 
Dejna som star bakom skyttekungen 
Stefan Persson. 

Limhamns Skytteforenings 
korptavling for gevar, dar vi tradi- 
tionsenligt (1940,1950,1956,1%9 
och 1990) bekostar vandrings- 
priset, samlade ca 500 deltagare. 
Vandringspriset, ett tennstop, er- 
ovrades av Svedala-Arbras lag. 

Stefan Persson "Bedden" tog i 
masterskapsomgangen hem 4:e 
priset. Stefan blev ocksa Wayne 
Europe-mastare med stiliga 95 p 
med Per Ingemansson och Bo- 
Goran Andersson som 2:a resp. 
3:a. 
Per Ingemansson 

Arets ~ayne-mastare 
i golf 

korades efter en handelserik 
formidddag pa Kvarnby golf- 
klubb. I klassenhcp 0-36 tog Sven 
Bladh hem segern med 40 p och 
Jonas Englund blev bast i klassen 
hcp 37-54 med 33 p. 

Priserna for langsta slag och 
bollen narmast flagga pa green 
erovrades bada av Stig Svensson. 

iiar ar segrarna i respektive klass 
Sven Bladh och Jonas Englund. 

Personal 
NYTT 

Nyanstallda 
Staffan Persson har anstallts 

som konstruktor. Sten Ragnar 
tilltrader som projektledare for 
Continental. 

Peter Flinga, Anders Larsson, 
Soren Farcinsen och Lisa Niel- 
sen har anstallts som montorer. 

Jan Nystrom har bo jat som 
avgjutare, Christer Persson som 
formare, Carmen Patru som la- 
gerarbetare, Thomas Johansson 
som svetsare och Marek Mokrzak 
som NC-operator. 

Mikael Ekelund, Christian 
Cornmark och Jorn Ruders ar 
anstallda som elektronik- 
montorer. 

Ulf Johansson ar ny som 
servicetekniker. 

Piroska Berentei gar i pen- 
sion efter 8 ar i foretaget. 

Ont i ryggen? Det 
finns hjalp! 

Den 24 oktober kl 13.00 an- 
ordnar Limhamnshalsan en 
tematraff om ryggradsbesvar i 
Wayne Europes horsal. Da kan du 
fa tips och rad om hur du undvi- 
ker ryggskador och lindrar besvar. 
Ulf Sjogren, foretagslakare, och 
Anita Ramel, sjukgymnast, finns 
pa plats for att informera om hur 
vara ryggar fungerar, vilka hjalp 
medel som finns och aven ge in- 
dividuella rad om ryggproblem. 

Hostens PRAO-elever 
ar har. Fran den 10 september 

till den 14 december tar vi emot 7 
elever per 2-veckors period i 
serviceverkstader, elektronik och 
montering. De far prova pa olika 
arbetsuppgifter och en inblick i 
hur det ar pa en arbetsplats. 

-Framat ar dardt! Torsten Gelland 
forsoker fa lagkamraterna Jonas 
Englund, Tina Waakoch Hakan Skog 
att skida at samma hall under den 
sportsliga delen av den kraftsamling, 
som delar av Division Skandinavien, 
samlades till pa Oland den 8-9 
september. 
- Mycket bra att fa iiira kanna 
kolleger pa andra avdelningar och 
intressanta foredrag och grupp- 
arbeten, som gav manga nya uppslag 
om arbetssatt och forbattringar infor 
1991, tyckte deltagarna. 


