EN VECKAS ARBETE
– PÅ EN DAG!
Lillieskölds Snickeri optimerar produktionen
med SCM Morbidelli M100

En veckas arbete
– på en dag!
För att möta marknadens behov krävdes en rejäl förändring
för familjeföretaget Lillieskölds Snickeri.
– Det är svårt att hitta personal med tillräckligt bred
kompetens. Jag förlitar mig hellre på en maskin som kan
fördubbla produktionen, säger Viktor Lilliesköld, finsnickare.

FAMILJEFÖRETAGET LILLIESKÖLDS SNICKERI är beläget i en
gammal ladugård på Västgötaslätten mellan Lidköping och
Grästorp. Den över hundra år gamla byggnaden är totalrenoverad och klädd med ny, svartmålad panel. Här arbetar
Viktor Lilliesköld som finsnickare och tillverkar exklusiva
trappor, dörrar, köksinredningar och specialbeställda möbler.
Det senaste året har hans fru Camilla Lilliesköld gått in i
företaget och avlastar genom att hjälpa till med produktion,
administration och marknadsföring. Blandrashunden Lucifer
är också en del av företaget, även att han sover mest på dagarna.
DAGENS PRODUKTION av snickerier är i full gång. Camilla
lackerar vangstycke till en trappa medan maken Viktor övervakar företagets senaste investering, en 5-axlig CNC-maskin
från S.I.T.

– Som samhället ser ut idag ska allt ska gå så fort. Tidigare
kunde väntetiden för kunden vara upp till ett år, säger Viktor.
– Idag kan folk vänta max två, tre månader. Helst vill
kunderna ha varan redan inom ett par veckor.
FÖR ETT LITET FAMILJEFÖRETAG är det ingen självklarhet att
varken anställa personal eller investera i avancerade maskiner.
– Vi känner att vi växer men är inte sugna på att ta in mer
personal. Det är dyrt att anställa samtidigt som det är svårt
att hitta arbetskraft med tillräckligt bred kompetens, säger
Viktor.
ETT ANNAT, MER TILLTALANDE ALTERNATIV, är att investera
i en maskin som kan göra delar av jobbet åt dem.
– Vi började leta efter en maskin som kunde öka produktionen åt oss och samtidigt hjälpa oss att bli mer noggranna
och effektiva, säger Viktor.
FÖR TVÅ ÅR SEDAN reste makarna till Österrike för att titta på
maskiner. Vid ett tillfälle packade de även husbilen och reste
till Rimini i Italien tillsammans med tvillingdöttrarna.
Det var vid det senare tillfället som valet föll på en
CNC-maskin, en SCM Morbidelli M100.
– Italienarna är duktiga på att ta fram bra maskiner till
hyfsade priser, säger Viktor.
Lillieskölds Snickeri fick kontakt med småländska S.I.T
som är återförsäljare åt SCM och en positiv relation växte
fram.

Lillieskölds Snickeri

Viktor och Camilla Lilliesköld har optimerat
produktionen med sin Morbidelli M100.

– Vi tilltalades av säljarnas erfarenhet och lugn. S.I.T känns
både trygga och proffsiga, säger Viktor.
Trots att den nya investeringen bara varit i drift en knapp
månad märks det redan stor skillnad på familjeföretaget.
– Det som tidigare tog mig fem dagar att såga för hand gör
den här maskinen på en dag, säger Viktor.
Samtidigt påverkas arbetsmiljön positivt eftersom luften
inte fylls med damm på samma sätt som vid handarbete.
INOM ETT PAR ÅR HOPPAS PARET kunna dubbla produk
tionen av snickerier.
– Vi skulle inte kunna möta marknadens behov utan den
här maskinen. Tidigare tvingades vi tacka nej till uppdrag
för att vi inte hann med, säger Camilla.
– Varje månadskostnad för att ha den här maskinen är
hälften mot att ha en anställd, säger Viktor.

Camilla lackerar
vangstycke till
en trappa.

Leverantörer av världsklass!

Kimmo Saikkonen
Produktchef, kantlist och sågar
Kimmo har 30 års erfarenhet av snickeribranschen
och är den som skött kontakten kring slutförandet
av affären. Kimmo och Viktor har haft täta kontakter
under processen för en optimal anpassning till behoven
på Lillieskölds Snickeri. Affären är ett lysande exempel
på hur en CNC-maskin kan optimera produktionen,
även på ett mindre snickeri.
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