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SÅ KAPADE STEELO LEDTIDERNA DRAMATISKT
Börja med flödesoptimering innan du investerar i automation och ny teknik. Det råder Håkan 

Davidsson, vd Steelo AB: 

– Sunt förnuft, ordning och reda är egentligen allt som behövs!

Okej, måhända är det en skiss i i grova 
penseldrag, men faktum är att det för S teelos 
del är precis just ordning och reda som gjort 
enorm skillnad sedan man för två år sedan 
påbörjade ett rejält o mställningsarbete. Från 
att ha jobbat mycket med egna p rodukter 
inom tunnplåtsbearbetning ville Steelo 
s tärka sin roll som under leverantör.
– Det här var en ny strategisk inriktning och 
vi har gjort ett o mfattande arbete med att 
förbättra vår prestanda, berättar Håkan.

NY FABRIKSLAYOUT GAV 
BÄTTRE FLÖDEN
Ett viktigt steg var att rita om fabriks layouten 
för att skapa b ättre flöden mellan de olika 
arbetsstationerna, något som i sin tur med-
förde bättre planering och minskade mel-

lanlager.  Lägg därtill införandet av daglig 
styrning där man skapat ett eget styrverktyg 
för ständiga förbättringar.
– Vi jobbar dagligen med våra nyckeltal och 
har ett tydligt mål att t itulera oss world class 
manufacturing site. En fabrik i världsklass, 
säger Håkan.

KAPADE LEDTIDER OCH FÖRBÄTTRADE 
BRUTTOMARGINALER
Sammantaget har detta gjort att man kapat 
ledtiderna dramatiskt. 
– Det här är ett stort lyft för hela verksam-
heten. Vi har förbättrat våra bruttomargi-
naler rejält de senaste två åren, konstaterar 
Håkan. 
Och när grunden väl var byggd på detta sätt 
med flödesoptimering och daglig styrning 

har Steelo gått in i en investeringsfas. 

INVESTERING I KOMBIMASKIN FÖR 
STANS OCH LASER
I slutet av förra året driftsattes en Prima 
P ower LPe6 med LSR-robot från Din Maskin. 
Dubbla laddbord och dubbla staplingsbord 
m axar effektiviteten. 
– LPe6 är en helt servodriven maskin och 
l asern är en 3kW fiber vilket ger lägsta möj-
liga drifts- och underhållskostnad. Revolvern 
är helt kundanpassad och inkluderar flera 
multitool, gängverktyg och u  p-forming, 
berättar Johan Söderberg, Din Maskin.
Just nu förfogar Steelo över dubbla h el-
automatiska stansar. På bocksidan har man 
kompletterat med styrda kantpressar och har 
en produktionslinje för panelbockning där 

man jobbar med större s erier och ”extremt 
korta ställtider”.
– Vi investerar i utrustning som stöder vår 
nyutvecklade strategi, säger Håkan.

STÄRKER ROLLEN 
SOM UNDERLEVERANTÖR
Flödesoptimering, daglig styrning och strate-
giska m askininvesteringar lade grunden. Det 
som ytterligare bidrar till att stärka Steelos 
nya i nriktning som underleverantör är två 
faktorer, menar Håkan. För det första att 
man verkligen vet vad det innebär att skapa 
en produkt från början till slut.

– Vi är ju produktägare själva och därför 
har vi förståelsen och möjligheten att h jälpa 
våra produktägande kunder genom hela 

p rocessen på ett effektivt sätt, säger Håkan.

Den effektiviteten bottnar i sin tur i att 
Steelo faktiskt har alla processer samlade 
under ett och samma tak, från design och 
k onstruktion via tillverkning och montering 
till l agerhållning och logistik. 
– Vi har satsat hårt på att skapa helhets-
lösningar åt våra kunder. 

NYREKRYTERING OCH NYA 
MARKNADSSATSNINGAR
Nyligen har Steelo anställt en säljare som 
specifikt representerar satsningen på under-
leverantörssidan. Man har också rekryterat 
en produktionschef och sjösatt en ny visuell 
identitet med ny hemsida.Steelo AB i smålän-
dska Bredaryd ägs s edan 2011 av Lagercrantz 

Group, en teknik koncern med verksamhet 
i nio europeiska länder samt i Indien, Kina 
och USA.  Lagercrantz Group börsnoter-
ades 2001, har omkring 1300 anställda och 
o msätter cirka 3,4 miljarder kronor.
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Två års omställningsarbete har gett resultat. ”Vi har ett 
tydligt mål att titulera oss world class manufacturing site” 
säger vd Håkan Davidsson.

Den senaste investeringen, 
en ny kombimaskin för stans 
och laser från Prima Power, 
stärker Steelos ställning som 
underleverantör och förmedlare 
av helhetslösningar inom tunn
plåtsbearbetning.

"Vi är ju produktägare själva 
och därför har vi förståelsen 
och möjligheten att hjälpa 

våra produkt ägande kunder 
genom hela p rocessen på 

ett effektivt sätt"

Ordning och reda är bästa förutsättningen för tillväxt. 
Med ny fabrikslayout och dagligt förbättringsarbete 
har Steelo kapat ledtiderna dramatiskt.


