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Pressinformation

Expansiva KB Components utvecklar logistiken med Swisslog
Göteborg, 29 mars 2019 – KB Components, en av Skandinaviens ledande tillverkare av
plastkomponenter, har valt Swisslog som partner för automation och logistikutveckling. Redan
1986 inledde de båda företagen ett samarbete kring installation av automatiska pallkranar och nu
har beslut fattats om att bland annat byta ut dessa kranar i samarbete med Swisslog.

- Under årens lopp har vi haft ett gott samarbete med Swisslog kring service- och systemsupport av
våra pallkranar vid vår anläggning i Örkelljunga. Den aktuella ordern är resultatet av en ambitiös
genomgång av vår logistikprocess. Ett naturligt första steg blev att byta ut kranarna, uppgradera vårt
WMS och modernisera våra bansystem i färdigvarulagret, säger Kent Brickling, logistikchef på KB
Components.
Den aktuella ordern består av tre nya Vectura S22-kranar, ett förlängt ställage med 720 pallplatser
samt uppdateringar av överordnat styrsystem. Alltsammans ska installeras på tre veckor i KB
Components produktionsanläggning i Örkelljunga under sommaren 2019.
- Vårt goda samarbete med Swisslog under mer än trettio år i kombination med den snabba
installationstiden var de faktorer som blev avgörande för vårt val av partner, förklarar Kent Brickling.

Om KB Components
KB Components, med cirka 860 anställda och en omsättning kring 120 MEUR, tillverkar system och
komponenter baserade på polymerer (plaster) och kompositer. Några av bolagets huvudsegment är
fordonsindustri, medicinteknik och möbelindustri. Hög kvalitet, kostnadseffektivitet samt produktion
och logistik av högsta klass är centrala delar i företagets verksamhet och strategi. Bolaget har egen
tillverkning i Örkelljunga, Anderstorp, Litauen, Mexico, Kina, Kanada och Slovakien.
Om Swisslog Logistics Automation
Vi skapar framtiden inom intralogistik med robotar, datadrivna och flexibla automatiserade lösningar
som ger exceptionellt värde för våra kunder. Swisslog hjälper framsynta företag att optimera lager
och distributionscenter med framtidens automatiserade lösningar och mjukvara. Våra integrerade
erbjudanden innehåller rådgivning, systemdesign, realisering och livslång service till kunder i fler än
50 länder.
Swisslog är den del av KUKA-gruppen, en ledande global leverantör av intelligenta
automationslösningar med fler än 14.000 anställda världen över.
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