
Optimerar produktionen och ökar lönsamheten!



”VI OPTIMERAR
HÅLLBARA LÖSNINGAR”

Söker ni efter ökad effektivitet och 
lönsamhet? I så fall är Fortiva er partner. 
Tack vare Effekt, vårt egenutvecklade 
koncept, kan vi garantera våra kunder en 
lönsamhetsökning på minst 20%.
 Fortiva är specialister inom processer 
och skärande bearbetning. 
Vi kan marknaden och har en djup för-
ståelse för våra kunders verksamhet. 
Producerande företag världen över står 
inför en stor utmaning – utrymmet mel-
lan produktionskostnader och intäkter 
minskar för varje år. Detta kan innebära 
en drastiskt minskad lönsamhet. För att 
inte hamna i en negativ spiral gäller det 
att vända utvecklingen, och det är här 
Fortiva kan göra en verklig skillnad! 
 Effekt är en metodik som tar ett smart 

helhetsgrepp. Istället för att bara titta 
på enskilda verktyg analyserar vi hela 
processer. Uppdragen sker alltid i nära 
samarbete med våra uppdragsgivare och 
på så sätt kan vi skapa unika lösningar 
som gör det möjligt att ligga i framkant 
inom teknik, produktion och know-how.
 Att välja de bästa lösningarna för våra 
uppdragsgivare kräver frihet. Därför har 
vi valt att vara leverantörsoberoende och 
kan på så sätt välja den bästa lösningen i 
varje givet fall.
 Är ni också intresserade av att öka 
utrymmet mellan kostnader och intäkter?
Läs denna broschyr och lär känna Effekt. 
Minst 20% ökad lönsamhet är vårt löfte 
som vi lever upp till, varje gång!

HANS EKHOLM, CEO FORTIVA AB



ÖKA ER LÖNSAMHET 
MED FORTIVA EFFEKT!

UTVECKLAT

I SAMARBETE

MED VÅRA

KUNDER!

Vill ni optimera er produktion för ökad lönsamhet och konkurrenskraft? 
Vi erbjuder – utan några förbindelser – rådgivning och genomgång av hur 
ett upplägg med Fortiva Effekt skulle kunna se ut just för era unika behov. 
Vårt unika erbjudande innehåller Processberedning, Processoptimering 
samt Processinnovation – utvecklat och verifierat av våra kunder. 

√   Förutsättningslöst
√   Rätt från start
√   Förstudie med flervägs-
 alternativa lösningar
√   Strukturerat arbetssätt 
 BEHOV ¢ANALYS ¢LÖSNING ¢LEVERANS

FÖRDELARNA ÄR MÅNGA MED FORTIVA EFFEKT:

√   100% funktionsgaranti
√   Full inkörningssupport
√   Uppföljning med effektkalkyl
√   Ej leverantörsberonde
√   Produktionsteknisk erfaren expertis



PROCESSBEREDNING

Att välja rätt lösning från början innebär en optimerad process från 

start. Detta ger snabb inkörning till en störningsfri produktion, vilken 

är lönsam från första dagen. Låt Fortiva som neutral partner få hjälpa 

er att titta på vilka produktionsalternativ som blir lönsammast efter 

era önskemål.

EXEMPEL PÅ VAD SOM KAN INGÅ:
√   Total lösning för produktionsupplägg
√   Cykeltidsberäkning
√   Konstnadsberäkningar

√   Maskinförslag
√   Verktygslösning
√   Fixturering

”När du ska starta upp produktion av en ny komponent”



PROCESSOPTIMERING

Att optimera en befintlig process innebär att finna den bästa, ”optimala”, 

lösningen på ett problem utifrån de förutsättningar som ges. Genom noggrann 

analys, nyckeltal och ett strukturerat arbetssätt effektiviseras förbättringsarbetet. 

Vårt Processoptimeringsuppdrag kan i princip beskrivas som gränslöst. Vi tittar 

förutsättningslöst på vad som krävs för att nå en optimal produktionsalternativ 

som blir lönsammast för just er produktion.

”När du behöver effektivisera din produktionsprocess –
förenar Lean & Sex Sigma”

EXEMPEL PÅ BEHOV:
√   Öka nyttjandegraden
√   Reducera cykeltid
√   Förbättra kvalitet
√   Kompetensutveckla

√   Sänka produktionskostnader
√   Obemannad produktion
√   Minska genomloppstid
BEHOV ¢ANALYS ¢LÖSNING ¢LEVERANS



PROCESSINNOVATION

Syftet med innovation är att skapa affärsvärde. Vår Processinnovation definieras som originell och 

startar inte alltid med ett uttalat tydligt mål, utan ofta mer vanligt förekommande” vad är möjligt, 

vad är bästa och effektivaste produktionslösningen”. Idéer finns oftast inte från början, utan skapas 

i själva innovationsprocessen.

 Det är ett bra tillfälle att tänka igenom processen vid investering för att tillverka en ny eller exis-

tererande komponent. Då kan vi förutsättningslöst leverera en förstudie med alternativa lösningar.

”När förutsättningarna är öppna för framtida produktion”



Fortiva AB, Höjdrodergatan 22, 212 39 Malmö. Telefon 010-121 91 00. info@fortiva.se  www.fortiva.se

Fortiva är aktören med marknadens största sortiment inom kapning, borrning, svarvning, fräsning och

uppspänning. Vi lever som vi lärt av våra kunder – svenska företag som sprungit ur entreprenörsanda, 

uppfinningsrikedom och en vilja av stål. Vi vet vilket mod som krävs för att utveckla,

driva ochförnya produktionen och är beredda att bidra med vår energi.

SKILLNADEN HETER FORTIVA

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM EFFEKT!
Tony Drechsel
Regionchef Syd
tony.drechsel@fortiva.se
010-121 91 51

Janne Karlsson
Regionchef Nord
janne.karlsson@fortiva.se
010-121 91 54


