Manufacturing A3; Reduceren van de levertijd
Aanleiding

Future State

Q: De gemiddelde leverbetrouwbaarheid van het gehele assortiment is maar 77% op basis van 2-3 weken levertijd. Sinds 1 juni mogelijkheid om
product te bestellen in gewenste kleur, klanten hebben bedenkingen bij de meerprijs en extra levertijd.
D: De levertijd voor standaard artikelen is 6 weken, voor specials 8 weken. Concurrenten kunnen binnen 2 weken leveren.
C: het prijsniveau van SHS ligt zo’n 19 tot 20% boven dat van de concurrenten.

Q: 95% first time through.
Takttijd: 3,5 min
D: Doorlooptijd 6 dagen.
Buffertijd ERP: 0 dagen
QOTIF = 95% FE KMG2212: 3,22%
C: Kosten reductie

Markt: toename in bredere luchtverwarmers (specials) en speciale uitvoeringen en kleuren. Stijging verkoop aantal specials gemiddeld 35%
t.o.v. 2015. Meer vraag naar speciale uitvoeringen en kleuren die exact passen in het interieur van de winkels. Levering exact binnen het krappe
schema voor de inrichting en ombouw van winkels.
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KMG2212 : 22% v.d. totale omzet, 25% van totaal aantal gemaakte
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Productie
Kitproductie voorwaarden:
• Gestandaardiseerd materiaal
• Machines “Dedicated equipment” ingericht

bewerkingsroute voor alle producten gelijk

Pull

Materiaal:
2.0 [mm]
1.8 [mm]
1.5 [mm]

Materiaal:
2.0 [mm]
1.5 [mm]

Lay-out (zie ook portfolio)
De fabriek is opnieuw ingedeeld. Er zijn cellen tot stand gekomen. Elke cel is verantwoordelijk
voor de complete montage en eind controle van het product. Er wordt op klantorder
gemonteerd. Er zijn geen voorraden meer na het kleuren van het halffabricaat.
Financiële impact
€60.000,(aanschaffing Trumpf Sortmaster
Verlagen voorraadkosten. Voorraadkosten
Voor 7x7stuks in het proces.

Operators: 40 Muda: 47,8%
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Capaciteit
Muda 5%
Aantal operators 22

Doelstellingen
Consequente, korte doorlooptijden met voorspelbare leveringen.

LEVERTIJD IN WEKEN
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VOORRAADKOSTEN
Huidige voorraadkosten: 7 X 350 st.
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Implementatieplan

Root Cause Analysis
Root causes op basis van
probleemkluwen en FMEA:
- Hoge buffertijden in ERP.
- Verkeerde layout van productiehal.
- Produceren in batches.
Verspillingen geconstateerd:
- Veel intern transport/verplaatsingen
van producten.
- Hoge voorraden & gereed product.
€975K, grondstoffen en halffabr.
€3.2M
- Wachttijden door buffertijden in ERP
- Overproductie.
- Defects. Gem 68% wordt maar
goedgekeurd na eindtest.

Borging
-

Procesanalyse
Door het process te analyseren zijn de onderstaande punten naar boven gekomen als faalwijzes die het meest impact hebben op het process.

Handtekeningen: MLe, Enij, Jwi

-

Trainingen geven voor werknemers (Celmontage, supermarktprincipe).
Werken met een performanceboard.
- Safety.
- Quality.
- Production (delivery).
- Orgnisation.
Wekelijks bijeenkomst bespreken Performance board.
Belonen van werknemers waneer targets worden gehaald (performanceboard.
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