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ANDERSSONS MEKANISKA

En tredjedel av produktionen jobbar inom svetssidan hos Anderssons Mekaniska.

Bredden är nyckeln hos Anderssons
HELHETSLEVERANSERNA FORTSÄTTER ATT ÖKA HOS ANDERSSONS MEKANISKA.
NU VÄXER MAN MED BÅDE NY PERSONAL OCH MASKINUTRUSTNING FÖR ATT
MÖTA KUNDERNAS BEHOV.

– Det går bra för oss. Vi har ökat med 15
procent jämfört med föregående år. Det
känns som att bredden är nyckeln, vi stiger
framåt med hela verksamheten, säger Göran
Kronholm.

ALLT STÖRRE FÖRSÄLJNINGSVÄRDE
PER ORDER

Under ett antal år har Anderssons
Mekaniska successivt byggt ut verksamheten
för kapacitet att hantera större volym. Nu
ser man tydligt resultatet.
– Vi tar hem allt större projekt med större
försäljningsvärde per order. Kunderna
uppskattar att vi kan ta helheten, du får en
leverantör i stället för flera, säger Göran.
Anderssons Mekaniska bistår med allt
ifrån konstruktion och produktion till leverans av färdigpackad produkt i kartong.
– Vi har byggt upp vår förmåga att
hantera detta med hjälp av ett gott nätverk.
Det är Gnosjöandan i praktiken, konstaterar
Göran.
STOR KAPACITET INOM SVETS

Efterfrågan växer på kompletta produkter, färdiga för
leverans till slutkund.

Anderssons Mekaniska har 32 anställda och
har nyligen förstärkt teamet på svetssidan.
– Vi har väldigt stor svetskapacitet i förhållande till antal anställda. Ungefär en tredjedel
av gänget inom produktion jobbar med svets
där vi också satsar på den senaste tekniken,
berättar Emil Kronholm.
Svetsavdelningen erbjuder både robotsvetsning (MIG/MAG, plasma och CMT) samt
manuell svetsning (MIG/MAG/TIG).
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”Vi är väl insatta i våra kunders behov och kan hjälpa
dem framåt” säger (fr v) Göran och Emil Kronholm,
Anderssons Mekaniska.

”VI HJÄLPER KUNDERNA FRAMÅT”

Investeringar i all ära – varför väljer
kunderna er?
– Jag tror att de känner att vi är pålitliga. Vi
har hög integritet och håller vad vi lovar. Vi
är också väl insatta i våra kunders behov och
har därför en förmåga att hjälpa dem framåt,
säger Emil.
Göran fortsätter:
– Ju större del av kakan vi får i olika projekt,
desto lättare för oss att förfina, utveckla och
kvalitetssäkra. Ju mer insyn vi får i projektet,
inklusive möjligheten att vara med redan på
konstruktionsstadiet, desto mer möjligheter
att göra allt lite bättre.
SEPTEMBER 2018
TEXT: GABRIELLA MELLERGÅRDH
FOTO: GABRIELLA MELLERGÅRDH
WWW.GNOSJOREGION.SE

