AnVa Components
- en global leverantör
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Anva Components – kompetent partner
för långsiktig kostnadseffektivitet
Välkommen till Anva Components – vi är en kvalificerad partner och global leverantör till fordonsindustrin
och annan verkstadsindustri. Gemensam nämnare som kännetecknar våra kunder är de högt ställda kraven
på jämn kvalitet med snäva toleranser, korta ledtider och leveranssäkerhet.
Hos oss finns den nödvändiga kompetensen, de moderna re-

I vår effektiva organisation ligger fokus hela tiden på kundernas

surserna och förmågan att se kundens behov. Det gör att vi kan

behov och önskemål. Vi vet att det är enda sättet att skapa

vara en fullvärdig partner längs vägen från konstruktion och pro-

långvariga kundrelationer, vi har korta beslutsvägar och en

totyptillverkning till serieproduktion – hela tiden med fokus på att

flexibel produktionsapparat. Vi utvecklar specialanpassade

åstadkomma optimalt kostnadseffektiva flöden på lång sikt.

produktionssystem och hela tillverkningslinjer efter kundernas

Vi serietillverkar högkvalificerade produkter i legerat stål.

specifika behov.

Med mycket lång samlad erfarenhet – över 30 år i branschen –

Genom vårt kunnande och våra maskinella resurser medverkar

samt nytänkande och ständiga förbättringar, bygger vi vidare på

vi till att effektivisera din verksamhet. Allt från standardisering,

en stark verkstadsteknisk tradition. Här förenas den traditionen

konstruktion och maskinbearbetning till värmebehandling och

med tillämpade högteknologiska kunskaper.

ytbehandling.
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Vi använder effektiva förformningsmetoder där vi kan förbättra
materialets hållfasthet och minimera materialförluster i efterföljande skärande bearbetning. Vi har en hög automatiseringsgrad
som säkerställer en effektiv materialhantering genom hela
produktionsflödet.
Såväl kvalitetssäkring som miljöledning sker systematiskt. Anva
Components är certifierat enligt ISO 9001 och ISO14001 samt
dessutom enligt fordonsindustrins ISO/TS 16949.
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Resurser för automation – ständiga
förbättringar
På Anva Components har vi en kvalitetsfilosofi som grundar sig

- Fokus på kundvärde och kontinuerligt engagemang för

på att ständigt åstadkomma förbättringar i vårt dagliga arbete.

kundens bästa – en vilja att förstå kundens behov och agera

Hög jämn kvalitet är en nyckelfaktor för våra kunder och för att

därefter.

vi ska kunna göra lönsamma affärer och skapa en långsiktig
framtida tillväxt.

- Att sträva mot ett optimalt värdeflöde i hela försörjningskedjan
– med målet att minimera slöseri över hela linjen, inte bara i den

Kvaliteten på det vi presterar mäts genom graden av tillfreds-

egna verksamheten utan också i högsta grad hos våra kunder

ställelse hos våra kunder. För att hålla världsklass i vår verk-

och leverantörer.

samhet – högkvalificerat bearbetade produkter i legerat stål
– arbetar vi enligt en konsekvent och handfast policy, som alla
anställda tillämpar i praktiken:

- Bedriva ett stödjande och uppmuntrande ledarskap som leder
mot tydligt uppsatta mål och skapar motiverade medarbetare
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som känner delaktighet och därmed tar ansvar för egen utveck-

Kvalitets- och värdeaspekterna vägs alltid in redan från början

ling och ständig förbättring i sina processer.

när vi i nära samarbete med en kund startar ett nytt tillverk-

Vi har hög medvetenhet om vikten av kvalitet och optimering av
värdeflödena. Anva Components förfogar över kraftfulla resurser i form av moderna bearbetningsmaskiner, specialanpassade
produktionslinjer och verktyg för optimal produktionsstyrning.
Tack vare visuell styrning av processerna får vi en tydlig systematisk kontroll och överblick över pågående och kommande
verksamhet, så att värdeslöseri kan minimeras i alla led.

ningsprojekt. Hos oss finns unika erfarenheter och kompetens
för att delta hela vägen från konstruktionsstadiet genom hela
processen till storskalig serieproduktion.
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Flexibelt produktionsflöde
– hela vägen från bearbetning till provning
I produktionen utför vi olika slags precisionbearbetning med effektiva metoder, tack vare modern maskinell
utrustning och välutvecklad automation. Vår tillverkning kännetecknas av flexibilitet och snabba responstider. En smidig logistisk organisation möjliggör täta, snabba och säkra leveranser till våra kunder.

Hos oss finns unik kompetens inom bearbetning, som gör våra

Skärande bearbetning - Vi har lång erfarenhet av rationell

tillverkningsprocesser kostnadseffektiva samtidigt som vi upp-

skärande bearbetning såsom svarvning, fräsning och borrning.

fyller mycket högt ställda toleranskrav.

När dessa operationer integreras med kallformning, värmebe-

Kallformning – vår metod ger ett antal fördelar, såsom upp
till 50 procents minskad materialåtgång, förbättrad hållfasthet,

handling och slipning får vi ett komplett produktionsflöde med
minimum av transporter.

förkortad efterbearbetningstid, minskade råvarutransporter och

Rullgängning – En tidsbesparande teknik som ger höghållfasta

lägre pris på slutprodukten. Vår kallformningsteknik kan kopplas

gängor. Vi har verktyg för att rulla de flesta standardgängorna.

ihop direkt med efterföljande skärande bearbetning och induktionshärdning, vilket innebär ett rationellt produktionsflöde utan
hantering och mellanlager.
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Värmebehandling – Induktionshärdning direkt i våra produktionslinjer, oftast direkt efter en svarv- eller pressoperation
utan manuell hantering däremellan. Vi utför även sätthärdning,
seghärdning och anlöpning.
Slipning - För att få rätt ytkrav använder vi högkvalitativa
slipprocesser.
Produktprovning – noggrann, konsekvent provning är av
yttersta vikt för att säkerställa och upprätthålla avtalad kvalitet.
Vi använder Eddy Current i våra automatiska produktionslinjer
samt även andra typer av produktkontroller.
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