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Nyhetsbrev JUNI 2019 – ”GLAD SOMMAR” 
 

 
 

 

 

Vår vice VD Alan Flood har ordet: 

Efter att ha färdigställt en ny fabrikslayout och införlivat 

Mecona i verksamheten så har arbetet gått vidare med att, 

1. Organisera vår svarvavdelning genom att flytta 12 

maskiner för att få ett effektivare flöde på avdelningen. 

2. Organisera vår fräsavdelning genom att flytta 13 

maskiner för att skapa utrymme åt 2 nya Hedelius Acura 

maskiner samt för att effektivisera flödet på avdelningen. 

3. Effektivisera vår lageravdelning genom införskaffande av 
Pater Noster verk vilket gjort att vi minskat vår lageryta 

med ytterligare 20%. Detta gör det nu möjligt att utöka vår 

kvalitetsavdelning. 

Allt detta sammantaget gör att vi blivit effektivare både yt- 
och flödesmässigt och kommer göra personalens vardag 

enklare. Dessa förbättringar har genomförts på kvällar och 

helger och vi är oerhört stolta över resultaten vi uppnått.   
 

Sociala Medier 

Microprecision finns nu representerade på sociala medier. 

Följ oss gärna via #CNCVARDAG eller varför inte lära sig lite 

genom att följa vår Victor Andersson på vår Youtube kanal.  

Linked In:     

https://www.linkedin.com/company/18447293/admin/ 

Instagram:            

https://www.instagram.com/microprecision1975/ 

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCSHtIxMHRzrxv342f-qE0yQ 

 

Kommande händelser 

2019-06-15 

Driftsättning av våra nya 

Hedelius Acura 55 RSA med 

MARAB robotceller. 

2019-07-05 

Vi stänger för semester V28, 

V29 & V30. Vårt upplägg är 

att förleverera allt innan vi 

stänger. Under semestern 

kommer vi att genomföra 

underhåll av våra maskiner.  

2019-07-29 

Alla ska vara tillbaka efter en 

fantastisk semester. 

 

Viktiga Händelser 

2019-04-01 

Pia Pihl anställdes hos oss 

och är sedan 2019-06-01 vår 

nya kvalitetschef. 

2019-05-07 

Vårt verksamhetssystem 

genomgick revision enligt 

krav ISO9001/14001/18001 

utan någon allvarlig 

anmärkning. Resultatet blev 

några mindre avvikelser. 
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Fler viktiga nyheter 

Årets Medarbetare 2018. 

Vår produktionstekniker                                                                 

Zvonko Bakic tar emot                                                                     

diplom av VD´n efter att                                                              

ha blivit utnämnd till årets                                                       

medarbetare 2018. 

Motiveringen löd: 

Helt underbar kollega som                                                                     

är ansvarstagande och som                                                                      

ständigt utvecklas. 

  

Nya Investeringar 

I vintras tog vi beslut att införskaffa ytterligare 2st. Pater Noster 

verk. I och med detta så kunde vi minska vår lageryta med 

ytterligare 20% vilket gjort att vår lagerpersonal nu har fått en 

i stort sett helt ny arbetsmiljö optimerad för ändamålet och 

där vi samtidigt precis som övriga omflyttningar förberett oss 

för 5S – Ordning & Reda.   

Under våren har vi installerat 2st. nya Hedelius Acura 55 med 

tillhörande robotceller ifrån MARAB där en Fanuc robot ska 

hantera in och urladdning av ämnen i maskinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Adress: 

Effektvägen 10 

196 37 Kungsängen 

Telefon (växel): 

08 – 584 507 50 

 

Elektroniska adresser: 

E-post: 

info@microprecision.se 

Order: 

order@microprecision.se 

Fakturor: 

invoice@microprecision.se 

Offerter: 

rfq@microprecision.se 

Hemsida: 

www.microprecision.se 
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