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Pressemelding

KB Components videreutvikler logistikken med Swisslog
Oslo, 29 mars 2019 – KB Components, en av Skandinavias ledende produsenter av
plastkomponenter, har valgt Swisslog som partner for automasjon og logistikkutvikling. Allerede i
1986 innledet de to selskapene et samarbeid om installasjon av automatiske pallekraner, og nå har
de besluttet å bytte ut disse kranene i samarbeid med Swisslog.

- Opp gjennom årene har vi hatt et godt samarbeid med Swisslog om service- og systemsupport av
pallekranene ved anlegget vårt i Örkelljunga i Skåne. Den aktuelle bestillingen er et resultat av en
ambisiøs gjennomgang av logistikkprosessen vår. Det var naturlig å starte med å bytte ut kranene,
oppgradere WMS og modernisere banesystemene i ferdigvarelageret, sier Kent Brickling, logistikksjef
i KB Components.
Den aktuelle bestillingen består av tre nye Vectura S22-kraner, et forlenget stillas med 720
palleplasser og et overordnet styringssystem. Alt sammen skal installeres i KB Components'
produksjonsanlegg i Örkelljunga i løpet av tre uker sommeren 2019.
- Vårt gode samarbeid med Swisslog gjennom mer enn tretti år, kombinert med den raske
installasjonstiden, var det som ble avgjørende for vårt valg av partner, forklarer Kent Brickling.

Om KB Components
KB Components har cirka 860 ansatte og en omsetning på rundt 120 MEUR. Selskapet fremstiller
systemer og komponenter basert på polymerer (plast) og komposittmaterialer. Noen av selskapets
hovedsegmenter er bilindustri, medisinsk-teknisk og møbelindustri. Høy kvalitet, kostnadseffektivitet
og produksjon og logistikk av ypperste klasse står sentralt i selskapets virksomhet og strategi.
Selskapet har egne produksjonsanlegg i Örkelljunga og Anderstorp i Sverige og i Litauen, Mexico, Kina,
Canada og Slovakia.
Om Swisslog Logistics Automation
Vi former fremtiden innen intralogistikk med roboter og datastyrte og fleksible automatiserte
løsninger som gir eksepsjonell verdi for kundene våre. Swisslog hjelper fremtidsrettede selskaper å
optimere lager- og distribusjonsentre med fremtidsrettede automatiserte løsninger og programvare.
Vårt integrerte tilbud inkluderer rådgivning, systemdesign, gjennomføring og livslang service til
kunder i mer enn 50 land.
Swisslog er en del av KUKA-konsernet, en ledende global leverandør av intelligente
automasjonsløsninger med over 14.000 ansatte over hele verden.
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