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Nordic Brass Gusum förenklar för kunden
Miljövänlig mässing
”AquaNordic® - ett mirakelmaterial”
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Gedigen erfarenhet,
stor kunskap
och nytänkande

Nordic Brass
Gusum förenklar
för kunden
Nordic Brass Gusum samlar flera tjänster under ett tak
och blir en helhetsleverantör av både sina egna och andra
tillverkares produkter.

med 360 års erfarenhet
av mässingsgjutning i ryggen kan vi med fog säga att
vi kan vår sak. Med den
kunskapen som gedigen
plattform har vi nu tagit
ett stort steg. Vi lanserar på
bred front vår nya mäs�singslegering Aqua Nordic. En legering som är blyfri
och avzinkningshärdig men ändå lätt att bearbeta.
Dessutom uppfyller den alla myndighetskrav och är
återvinningsbar till hundra procent.
sedan cirka ett år har vi också infört en form av
lean-tänkande i produktionen. Det innebär att vi nu
utnyttjar kompetensen hos varje anställd på ett mycket mer flexibelt sätt. Det gör att vi producerar mer med
mindre övertid än vi gjorde tidigare. Vi utnyttjar helt
enkelt företagets resurser maximalt samtidigt som personalens arbetsförhållanden blir bättre.
under 2016 har vi satt upp en enhet för vad vi kallar

’trading’. Det vill säga att nu kan vi också erbjuda sådant som vi själva inte producerar men som vi kan ta
hem till Sverige genom vårt nätverk i Europa.
Det kan gälla såväl hålbult som mässingsplåt.
en annan service som vi har investerat i för att ut-

vidga vårt erbjudande är kapning. Läs om vår TIGER
370CNCHR på sidan 6.
Mer om detta och om mycket annat kan du läsa i den
här tidningen. Och dessutom, den 8-11 november
finns vi på Elmia. Välkommen till vår mässmonter på
en kaffe!
Håkan Amnäs,
vd Nordic Brass Gusum AB
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Ann-Cristin Wallin, Supply Manager
på FM Mattsson Mora Group.

Nordic Brass kan genom en ny grossisttjänst erbjuda produkter som man inte
tillverkar själva men som kunden har
behov av. Produkter som till exempel
hålbult och profildetaljer köps in från
olika leverantörer i Europa och levereras sedan till kunden. Allt skadeförsäkrat och i en och samma leverans. Syftet
är att förenkla för kunderna genom att
bli en helhetsleverantör. En kund som

har provat den nya tjänsten är FM Mattsson Mora Group.
- Nordic Brass Gusum är vår största
leverantör av mässing och det är bra att de
kan ta sig an flera olika uppgifter, konstaterar Ann-Cristin Wallin, Supply Manager på företaget. För en viss legering så har
vi valt Nordic Brass som huvudleverantör
och då är det bra att de förutom stänger
även kan förse oss med hålbulter.

Verktyg som
optimerar
verksamheten!

– Optimitys verktyg ska hjälpa oss ge våra kunder rätt produkter i rätt
tid utan att vi drar på oss för höga kostnader, säger Anna Finér

Nordic Brass Gusum implementerar Optimity, mjukvara
för optimering av lager samt planering och uppföljning av
hela orderflödet .
Optimity hjälper oss att beräkna optimala lagernivåer samt vilka artiklar som bör lagerhållas för
att effektivast möjligt utnyttja kapitalet.
- Framåt kommer det även hjälpa oss att, i ett
tidigt skede, att se konsekvenser av eventuella
störningar samt att beräkna realistiska och pålitliga leveranstider.
- Optimity kommer att beräkna leveranstiderna utifrån de sekvenser som är optimala vid
framställning av göt per legering samt våra olika

produktionskampanjer säger Anna Finér, logistikchef på Nordic Brass.
- De moduler som är implementerade hittills,
är ”ABC Analyzer” och “ Inventory Optimizer”.
Dessa båda moduler hjälper oss hålla koll på vilka
produkter som ska finnas i lager, både när det
gäller kvantitet och påfyllningsfrekvens. Programmet gör även simuleringar och kan i hög
grad förutsäga dalar och toppar i försäljningen
och anpassa lagerhållningen efter det.

- Planeringsmodulen ”Supply Chain Optimizer”
är på väg in i verksamheten och förväntas vara
igång i början av nästa år. Programmet balanserar
mål för leveransprecision, prioriteringar, lagernivåer och resurstillgångar.
- Sammanfattningsvis kan man säga att verktygen ska hjälpa oss ge våra kunder rätt produkter
i rätt tid, menar Anna.

Återför värdet
Återvunnen råvara levereras utifrån
kundens behov. Kuusakoski producerar
råvaror i olika mängder från små partier
till stora volymer. Materialsammansättningen kan specificeras för
produktionsbehovet.
www.kuusakoski.com
020 566 566
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AquaNordic

®

– miljövänlig mässing
Nordic Brass Gusum har tagit fram AquaNordic®, en
mässingslegering som är blyfri, avzinkningshärdig
och lätt att bearbeta.
- Dessutom uppfyller legeringen alla myndighetskrav och är hundra procent återvinningsbar, berättar
Johan Tegnér, produktchef.
Norden, EU och USA har olika myndighetskrav när det gäller blyfri mässing
i produkter som har kontakt med dricksvatten. Den allmänna trenden är att
myndigheter, företag och privatpersoner kräver blyfritt i allt större utsträckning. Därför ligger Nordic Brass Gusums blyfria och miljövänliga mässing
helt rätt i tiden.
- Vi tillhandahåller AquaNordic® över hela världen, säger Johan Tegnér.
Den är inte bara blyfri, den är även kompatibel med andra mässingsprodukter hos kundens skrot så den behöver inte specialsorteras. Det är enkelt för
kunden att återvinna, med andra ord.

Intensiv forskning
Det finns andra blyfria legeringar på marknaden som inte är lika rena, berättar Johan. Genom intensiv forskning har Nordic Brass Gusum lyckats ta
fram ett material ssom inte har föroreningar i form av kisel eller annat, föroreningar som försvårar och fördyrar återvinning. Den renheten är unik hos
AquaNordic®.
- En annan egenskap som är unik är att vi har lyckats återskapa blyegenskapen som gör att man kan svarva och skära i legeringen. Det gör vi genom
att tillsätta en keramisk partikel som ger mässingen samma egenskaper som
bly, säger Johan.
AquaNordic® finns bland annat i kranar och annan VVS-utrustning som
bl a har levererats till Nya Karolinska Institutet.
- Vi har lyckats ta fram en mässingslegering med enbart fördelar. Förutom
att AquaNordic® är hållbar och bra för miljön, är den även kostnadseffektivare än andra blyfria mässingslegeringar. Dessutom uppfyller den alla kända
myndighetskrav, berättar Johan Tegnér.

Johan Tegnér, produktchef.
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Med arbetssättet ”Lean Production” kan Nordic Brass Gusum utnyttja företagets
resurser maximalt samtidigt som personalens arbetsförhållanden blir bättre.

Rätt kvalitet

i rätt tid till rätt pris

”Slöserijakt. Utnyttja företagets resurser maximalt. Arbeta smart i produktionen.” Det svarar Nordic Brass
Gusums produktionschef Johan
Trysberg när han får frågan om varför
ett företag ska använda sig av Lean
Production-metoden.
- Med det arbetssättet utnyttjar vi
kompetensen hos varje anställd på ett
flexibelt sätt, säger han. Det ger större
produktion med mindre övertid.
Johan Trysberg berättar att det är
ett visuellt arbetssätt.
- Alla arbetsmoment är i ett rakt
flöde så man ser direkt hur produktionen går och var det behövs åtgärder.

Mer värde för mindre arbete
Nordic Brass Gusum började med

Lean Production för ungefär ett år
sedan.
- Vi får ut mer volym idag med
färre anställda och det är knappt
någon som arbetar övertid, säger
Johan.
Personalen internutbildas och
deras kompetens utnyttjas maximalt,
berättar Johan. Han konstaterar att
varje medarbetare är oerhört viktig
och att det märks direkt om någon är
borta.
- Vi planerar och organiserar personalens arbetsplatser varje dag, de
flyttar runt till arbetsstationer där behovet finns. Ledningen får hjälp av de
anställda som kommer med värdefull
input. Det är ett tätt samarbete mellan produktion och ledning där alla
känner sig delaktiga.

Johan menar att Lean Production har
inneburit ett stort steg framåt för
Nordic Brass Gusum.
- Nu kan vi identifiera och eliminera alla faktorer i produktionsprocessen som inte skapar värde för
kunden, säger han sammanfattningsvis.

Johan Trysberg visar
produktionslinjen.
”Det handlar om att
arbeta smart”, säger han.
Personalens arbetsplatser planeras och
organiseras varje
dag,

Lean Production” har sitt ursprung från japanska Toyotas utvecklingsstrategi efter
andra världskriget. Taiichi Ohno (Toyota) myntade begreppet Kaizen (förbättring)
inom management vilket innebär att man alltid ska söka kontinuerlig förbättring
eftersom ingen process kan anses vara perfekt. Den kan alltid förbättras.
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En blixtsnabb
Snabb och på hugget. Som en tiger. Möt Nordic Brass Gusums
nya investering – kapmaskinen TIGER 370CNCHR.

”Maskinen har en tolerans på en tiondels
millimeter, det är väldigt exakt”, säger
Michael Malmström.

Kapmaskinen Tiger som installerades i mars i år är en automatisk
såg med magasin. Den kapar allt
från tio mm till 60 mm på bredden och 20 mm upp till tio meter
på längden. Michael Malmström,
produktionstekniker och ställföreträdande produktionschef, är
lyrisk.
- Inmatning och kapning tar bara
15 till 20 sekunder, även om det är
den längsta materialvarianten på tio
meter, konstaterar han. Det är en

imponerande snabb cykeltid!
- Den tar dessutom hand om det
mesta själv, så det räcker med en
person för att sköta den. Och det
mesta av servicen kan vi göra själva
genom underhållsavdelningen.

Bra framtidsinvestering
TIGER 370CNCHR ersätter den
gamla maskinen som hade fel
varvtal och en betydligt längre cykeltid. Personalen gjorde dessutom mycket av kapningen manu-

Din rådgivare inom Risk & Försäkring –
Vi skyddar din balansräkning & ditt humankapital
Kontakta oss, så berättar vi mer.
08 - 463 8900, www.willistowerswatson.com
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tiger

ellt, vilket var tidsödande. Så det
här är en bra framtidsinvestering,
anser Michael.
- Det finns en stor potential
här. Vi kan hantera större mängd
material, göra bitar kortare än en
meter väldigt snabbt och det finns
utrymme för mer volym i produktionen, säger han och fortsätter:
- Nu kan vi även hjälpa till med
kundens förädlingar. Alla kan
köpa exakt den längd de behöver
och slipper kapa själva.

”AquaNordic

Foto: Jan Fredriksson, VVS Forum

”AquaNordic® är en klart mer miljövänlig produkt som är lika enkel att framställa och återvinna som den traditionella mässingen”, säger Jan Nilsson.

®

- ett patenterat mirakelmaterial”
Nordic Brass Gusum satsar stort på forskning och fokus ligger på miljövänliga produkter.
Blyfri mässing i VVS-produkter är ett allt större krav från kunder, konsumenter och
myndigheter.
- Miljövänlig mässing kommer att vara ett allmänt krav inom en inte alltför avlägsen
framtid. Och vi ligger i framkant när det gäller forskning på det här området,
säger Jan Nilsson, ansvarig för forskningen på Nordic Brass Gusum.
Nordic Brass Gusum har sedan 2006 tillsammans med olika högskolor och forskningsinstitut forskat i blyfria mässingsalternativ avsedda för dricksvattenapplikationer. 2010 tog själva forskningen rejäl
fart. De största utmaningarna har varit
att få materialet miljövänligt samtidigt
som det har kvar mässingslegeringens
alla positiva egenskaper.
- Nu tycker jag att vi har lyckats, säger
Jan Nilsson. Genom att tillsätta keramer
har vi fått bra skärbarhet och samtidigt
mindre slitage på verktygen.
- Vi har även fått fram en optimerad avzinkningsbeständighet, möjlighet till en
ökad reduktion vid kallbearbetning som då
ger bättre mekaniska egenskaper och högre
värden för motståndskraft och tålighet.

AquaNordic® lanseras
Forskningen har genererat en legering
med god skärbarhet och optimerad
avzinkning.
Materialet är dessutom helt återvinningsbart i alla processer och dessutom
till en lägre produktionskostnad tack
vare en lägre kopparhalt än våra konkurrenter.
Nordic Brass Gusums banbrytande
forskning och arbete på området har
uppmärksammats på regeringsnivå. De
miljömässiga vinsterna är betydande.
Många stora företag både i Sverige och
utomlands har visat ett mycket stort intresse för vårt patenterade blyfria material.
- Ett stort globalt möbelföretag utvär-

derar just nu vårt koncept och material.
Vi hoppas kunna göra en provleverans
under hösten och förväntar oss sedan ett
beslut ganska omgående. Ett gott tecken
är att de redan följer våra rekommendationer och råd när det gäller korrosionsegenskaper och avzinkningshärdighet
som vi har forskat fram med det oberoende forskningsinstitutet Swerea Kimab.
-Just korrosion är oerhört viktigt för
alla företag som säljer VVS-produkter.
AquaNordic® ser ut att bli en succé på
alla plan. Den omfattande forskningen
har gett resultat.
- Den blyfria mässingen AquaNordic®
är ett mirakelmaterial. Jag tycker verkligen det, avslutar Jan Nilsson.

– Nu
tycker
jag att
vi har
lyckats”
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