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Nitator betyder utvecklande
och framåtsträvande

]

Att verka inom fordonsindustrin innebär en ständig utveckling
inom alla områden.
Att titta 30 år tillbaka i tiden är fascinerande. Vi har gått från en
materialandel på 20 % och en löneandel på 50 % till att idag ha
en materialandel på 60 % och en löneandel på mindre än 20 %.
Nyckeln är automatisering. Förutom kvalitetssäkring erhåller vi,
mer intressanta arbetsuppgifter, bättre arbetsmiljö, möjlighet
att utveckla våra medarbetare och attrahera morgondagens
medarbetare.
Det handlar inte om antingen eller, utan om både och.
Jan-Eric Petersson,
VD Nitator Automotive Group

Skanna QR-koden och se vår
film direkt i din smartphone.

[ The history of

…]

Nitator är ett privatägt företag som grundades av Tage Petersson.
1983 köpte Tage, som från 1979 varit 50 %
ägare, ut Nitator och koncentrerade tillverkningen till tung fordonsindustri. Då var vi 8
anställda på 1 000 kvm och omsatte 6 årsmiljoner. Vi började ett gigantiskt projekt, att
tillverka busschassier. Fackverkskonstruktion
i rostfria rör. Vi var djupt involverade i kundens
organisation och gjorde produktionstekniskt
utvecklings- och konstruktionsarbete. Detta
är ett arbetssätt som fortfarande genomsyrar
vår verksamhet, att vara djupt involverade
i våra kunders organisation och arbete.
1985 är utbyggnad nr 2 klar och chassierna
flyttas dit. Vi införskaffar vår första lasermaskin
och svetsrobot.

1989–90 investerar vi lika mycket som vi
omsätter 1990.
1992 tar vår nuvarande VD Jan-Eric Petersson,
son till Tage, över ledningen av Nitator.
Nuvarande höglager byggs.

pressning, robotiserad svetsning samt pulverlackering. I Hylte utförs automatpressning
i mekaniska och hydrauliska automatpressar
samt robotiserade eftertempon. I Litauen
och Kina görs manuell pressning, svetsning
och montering.

1998 bygger vi nuvarande plåtavdelningen
på ca 4 000 kvm.

2010 investerar vi i vår första rörlaser
i Oskarström.

2000 etablerar vi Nitator Hylte. Med gedigen
kunskap och erfarenhet av plåtpressning
öppnas portarna för att tillverka produkter
i större serier.

2011 bygger vi ut lagret i Oskarström med
2 500 kvm kallager. Nitator i Oskarström är
nu 14 500 kvm stort, varav 10 000 kvm är produktionsutrymme. 2011 etablerar vi ytterligare
ett nytt bolag i Nitator Group: Nitator Trading,
som från etablerade verksamheter och nätverk
utför global handel med plåtkomponenter.

2005 startar vi upp vår verksamhet i Litauen.

1987 är utbyggnad nr 3 klar och det blir
färdiglager.

2006 inleds samarbetet med vår strategiska
partner i Kina.

1989 är utbyggnaderna nr 4 och 5 inflyttningsklara, varav nr 5 blir måleriet. Detta medger att
vi kortar ledtiden och vidareförädlar produkterna genom ytbehandling och montering.

2007–2010 samtidigt som vi drabbas hårt av
världskrisen 2008–2009 och tvingas halvera
personalstyrkan så renodlar och utvecklar
vi våra processer till att i Oskarström arbeta
med plåtbearbetning – laserskärning, kant-

2012 kompletterar vi pressarna i Hylte med en
630-tons mekanisk presslina för plåttjocklekar
upp till 8 mm på en meters bredd.
2013 köper vi en ny rörlaseranläggning
i Oskarström.

[ Kvalitet ]
Förväntningarna och kraven från våra kunder ökar hela
tiden. Som underleverantör till fordonsindustrin gäller det
att vara på tå och tillgodose dessa. Rätt produkt i rätt tid
med rätt kvalitet är ett måste för att kedjan inte skall brista
och orsaka stopp i flödet.
Vi är sedan många år tillbaka certifierade enligt fordonsindustrins krav ISO/TS 16949. Det är en standard som
bygger på att säkra, utveckla och förbättra processer
och arbetssätt.

[ Nitator Oskarström ]
I Oskarström har vi alltid strävat efter att öka förädlingsvärdet i våra produkter. En komplett process från laserskärning, robotiserad svetsning till ytbehandling. Nu även
förpackat med serviceinnehåll såsom ”know-how” inom
tillverkning, konstruktion, kvalitet och logistik.

Så mycket att säga.
Så liten annons.
Swea Rör & Stål har samarbetat med Nitator under en fyraårsperiod
och vi är glada och tacksamma för att vi fått vara en del av Er framgång.
Vi vill ge Nitator våra varmaste gratulationer
och tror på en fortsatt god utveckling tillsammans.
www.swearor.se
Tel. 035-221590

Det är en väldigt fin annonsplats vi fått av Nitator men egentligen
är den för liten. Till att börja med vill vi gratulera Nitator på 30-årsdagen och tacka för ett långt och fint samarbete. Men vi har också
en massa idéer på hur vi kan utveckla vår leverans av produktionsoch logistiktjänster till att verkligen jobba tillsammans, men det får
vi nog spara till ett annat tillfälle.

[ Nitator Hylte ]
Renodlat för produktion i automatpressar upp till 1 000
ton både i mekaniska- och hydraulpressar med avancerad
teknisk kringutrustning. Senaste investeringen är en mekanisk
630 tons press, en investering på ca 15 miljoner. Automatiserade eftertempon gör att vi kan producera miljonserier.
Vi har en egen verktygsavdelning med konstruktion, tillverkning och underhåll. God kvalitet med hög leveransprecision ger oss många nöjda kunder.

www.ruukki.se

TACK FÖR ETT GOTT SAMARBETE
UNDER ALLA DESSA ÅR.
VI SER FRAM EMOT FORTSATT
GODA AFFÄRER!

Över 40 år som leverantör
till svensk industri
www.gujab.se

[ Marknad ]
Med våra två enheter i Sverige ihop med vår enhet i Litauen
och vår partner i Kina har vi en unik bra bas för att kunna
erbjuda våra kunder inom olika segment och i olika volymer
kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade produkter. Med
fortsatta investeringar i effektiv utrustning ser vi väldigt
positivt på framtiden och vet att vi har stora möjligheter
att ta nya affärer till befintliga och nya kunder.

Heléns och Nitator - sammansvetsat i mer än 25 år
Heléns och Nitator har genom åren haft ett tätt och
framgångsrikt samarbete - ett partnerskap som vi ser
fram emot att fortsätta utveckla tillsammans.
Rör som håller ihop din vardag | www.helens.se

[ Teknik ]

[ Ekonomi och IT ]

Teknik är ett samlingsbegrepp över de tekniska avdelningarna. Teknik är länken mellan vår marknadsavdelning och
produktion. Teknik består av projektledning, produktionsteknik, konstruktion och verktyg/fixturtillvervning. Vi arbetar
ständigt med att utveckla våra tillverkningsprocesser.

Ekonomiavdelningen är en gemensam funktion för Hylte
och Oskarström. Vårt mål är att vara en servicefunktion
och bollplank till övriga organisationen och givetvis se
till att koncernens redovisning följer gällande lagar, regler
och rekommendationer. Som kuriosa kan nämnas att vi
producerar ca 20 000 kundfakturor om året och hanterar
närmare 13 000 fakturor från leverantörer.

[ Globalt och Trading ]
Efter 7-8 år har vi en portfölj av plåtprodukter från Kina.
20-25 ton gods anländer med container till Oskarström
varje vecka, i tid och med rätt kvalitet. Kraven vi ställer på
våra leverantörer är lika höga i Kina som i Sverige. Det är
avgörande för framgången med Projekt Kina och ligger
bakom vår satsning med systerbolaget Nitator Trading
AB. Nitator Trading erbjuder kvalitetssäkrade, kostnadseffektiva produktionsupplägg, från beprövade leverantörer
med befintligt logistikflöde. Satsningen har också resulterat i utökade processer, investering i robotsvetsning och
nya kunder både lokalt i Kina och i Sverige.

[ Personal ]
För att förverkliga vår vision att vara en av regionens mest
attraktiva arbetsplatser inom verkstadsindustrin jobbar
vi med strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ett aktivt samarbete med utbildningsverksamheter säkerställer att Nitator fortlöpande har hög teknisk
kompetens.

Tillsammans med
Nitator har vi under 30 år
skapat framgång med:
-Långsiktigt förtroende
-Pålitliga verktygslösningar
-Unik kompetens

LIDHS
passion for solutions
Lidhs Verktyg AB

51463 Dalstorp

+46 321 530 300

Gratulerar till de 30 åren
och lycka till med
de kommande åren.
Runå Verktygs AB

www.nitator.se

Nitators totalleverantör inom IT

Under 30 år har vi fått förtroendet att hjälpa Nitator att
expandera till att bli det framgångsrika företag det är idag.
Vi ser fram emot fortsatt gott och hållbart samarbete.
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Netred är
samarbetspartner med
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Vi skräddarsyr våra tjänster efter ert behov

