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SVERIGE

Made in Hillerstorp. Born Global.
För er som är intresserade av kinesisk astrologi så är år 2017 Tuppens år. Detta år sägs vara
skarpsinnets, flitens och beslutsamhetens år. Något som verkligen visat sig under året.

Det kan tyckas som om jag
upprepar förra numrets
ledartext där Axelents vd,
Mats Hilding, pratade om
tillväxt under rubriken ”Som
man sår får man skörda”.
Sedan dess har vi slagit
försäljningsrekord IGEN
och emellanåt nyper jag mig
i armen. 2017 har sannerligen
varit ett fantastiskt år!

Stark tillväxt i Axelent Group
I Hillerstorp har vi byggt till ny produktionsyta, byggt en
sporthall och investerat i en ny högpresterande maskin,
X-Line 4. Samma utveckling ser jag hos flera bolag i
Axelent Group. Tyskland har flyttat till större lokaler,
Spanien har förnyat sina lokaler, Frankrike bygger till,
Belgien har flyttat till större lokaler och i Australien skapas

ett nytt större lager. Sammantaget är tillväxten stark inte
bara i Hillerstorp utan även runt om i Axelentvärlden, som
framgår av flertalet artiklar i detta nummer av X-News.

Nytt år, nya möjligheter
Snart lämnar vi 2017 får att ge plats för nya utmaningar
under 2018. Jag vågar redan nu lova att du kommer att få
se Axelent på ett för oss helt nytt sätt, men mer än så kan
jag inte säga.
Avslutningsvis vill jag önska dig en riktigt härlig Jul och ett
Gott Nytt År.
PS. År 2018 är Hundens år. Ett år då det är gynnsamt
att skriva på viktiga kontrakt eller ingå partnerskap med
någon. Så vi hoppas på fortsatt härliga affärer.

Stefan Axelsson, Exportchef, Axelent AB
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Nyhet! Axelent X-Guard x 2
Under hösten 2017 lanseras nya X-Guardbroschyren. Den består nu
av två broschyrer – en teknisk och en mera inriktad mot försäljning.
Broschyrerna finns tillgängliga på 17 språk.
Kontakta inhouse@axelent.se för att veta mera.
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USA

Daniels tips!

Andy
Kevin

X-Tray för X-Guard.
Svart, snyggt och
smidigt.

Te

Sedan en tid tillbaka erbjuder Axelent ett svart
X-Traysortiment speciellt framtaget för att matcha
maskinskyddet X-Guard.
Daniel tipsar om det svarta X-Traysortimentet
i allmänhet och den nya konsollösningen i
synnerhet. Konsolerna monteras i toppen
på X-Guardstolparna och kan hantera större
trådstegar, upp till 420 mm breda.
Genom konsolmonteringen får du bort allt
kablage från nätpanelerna och en snygg linje över
maskinskyddet.
Detta montage erbjuder också den smidigaste
lösningen när man har flera dörrar och skjutportar
eftersom allt följer samma höjd.

FAKTA | AXELENT USA
Axelent USA fokuserar på maskinsäkerhet
(X-Guard) med tillhörande X-Trayprodukter.
Nordamerika är primära marknaden men även
order till Central- och Sydamerika förekommer.
Utvecklingen under året har varit fantastisk.
Antal anställda
9 anställda i dagsläget men planer för
nyanställningar finns
Verksamhet i
Chicago
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Matt
Eric

Magnus

Teambuildingaktivitet/fiske

Full utdelning för
team Axelent USA
Lördagen 16 september fick personalen på Axelents USA-kontor ställa väckarklockan tidigt.
Redan kl. 06.00 var det samling i Belmont Harbor för teamaktivitet på Michigansjön och
fiske efter regnbågsforeller. Sex timmar senare var fiskekvoten fylld efter en fantastisk tid
på sjön med temperaturer upp mot 30 grader (största forellen vägde ungefär 9 kg). Dagen
avslutades med att fiskarna filéades och hamnade på grillen. En helt magisk dag!
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STORBRITANNIEN & IRLAND

Ny vd och stark
vind i seglen

Vykort
frå n
Englan d

Swindon är en stad med historia. Enligt Domedagsboken, som skapades på
uppdrag av kung Vilhelm (Erövraren) år 1086, kommer namnet Swindon från fornengelskans ord för gris (swine) och kulle (dun) i betydelsen ”griskullen”.
Flera kända varumärken har anläggningar i Swindon, t.ex. Honda, BMW/Mini, Intel
och Patheon. Tidigare vd:n Marcel Darroch-Davies, lämnar för ny karriär som
europeisk försäljningschef inom Axelent Group. Stefan Berg, nye vd:n berättar
mer om Axelent Ltd.

Stefan, Välkommen till
Axelent Ltd. Berätta lite kort
om din bakgrund.
”Jag har arbetat som vd på ett
internationellt lagerinredningsföretag under
nästan 20 år. Ryssland och Östeuropa var
delar av min tidigare exportmarknad.”

Vilka branscher jobbar ni mot?
”Vi fokuserar först och främst på slutanvändare av
maskinskydd så av naturliga skäl återfinns många av våra
kunder inom automations- och industrisektorn. Vi har dock
även en hel del kunder på lager- och logistiksidan.”

Vilka produkter säljer ni?
”Som jag nämnde tidigare fokuserar Axelent Ltd på
slutanvändare av maskinskydd, så storsäljaren X-Guard
med tillhörande X-Traysortiment är efterfrågade produkter.
På lagersidan dominerar X-Store och SafeStore.”

Hur många anställda är ni på företaget?
”För tillfället är vi 13 anställda, varav tre säljare som utgår
från sina hemorter samt 2 montörer.”

Vilka är Axelents starkaste sidor?
”Vårt produktsortiment i kombination med vår berömda
snabbhet ger oss en särställning. Lägg till hög
kunskapsnivå kring maskinsäkerhet så tror jag att du har
fångat Axelents styrkor.”

Vilka är fördelarna med att ingå
i Axelent Group?
”Personligen tycker jag att det är en styrka att vara en
del av ett företag med starkt fokus på utveckling och
framåtanda. Det är positivt att få vara en del av ett företag
som alltid strävar efter att bli bättre.”

PPMA Total Show för femte gången
Axelent Ltd ställde ut på PPMA Total Show för femte
gången vid Birmingham NEC i september. Hela
sortimentet av Axelents produkter diskuterades och
i blickfånget hamnade det nya låset X-It. Axelent Ltd
vill tacka alla som besökte montern under de tre
dagarna. Montern för PPMA år 2018 är redan bokad.
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Från vänster till höger: Stefan, Victor, John, David, Hayley, Dawn, Thomas, Damian, Barry och Barry.

Vad tycker ni och era kunder om att
Axelent är ett svenskt företag med en
egen tillverkningsanläggning?
”I Storbritannien tycker man generellt att svenska produkter
står för god design och bra kvalitet.”

Hur ser framtiden ut?
”Jag har bara varit på plats i min nya roll under en månad
så jag har lite svårt att sia i dagsläget. Storbritannien är en
betydande marknad i Europa och min vision är att den ska
bli en nyckelmarknad för Axelent. Det är en vision som jag
delar med den tidigare vd:n Marcel Darroch-Davies som
har gjort ett fantastiskt jobb. Jag hoppas kunna förvalta
stafettpinnen på bästa sätt hela vägen in i mål.”

Premiär på ny mässa
En helt ny mässa, Robotics och Automation, såg
dagens ljus i Coventry. Axelent Ltd var där och visade
X-Guard och X-tray. Mässan blev en stor succé och
Axelent Ltd vill tacka alla som besökte montern.
Monterplats till Robotics & Automation 2018 är redan
bokad.
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TYSKLAND

Förnyad tungviktscertifiering

X-Guard tilldelas
det tyska DGUV-märket
för andra gången
Tyska DGUV Test är en symbol för trygghet och säkerhet. Test och certifieringsorganisationen Berufsgenossenschaft, har utfärdat certifieringar sedan 1984.
Certifieringen kan tilldelas kompletta produktions- och arbetsutrustningar, delar
och tillbehör.

För att bli tilldelad DGUV måste en produkt genomgå
omfattande typprover och tester. Testerna avgör om
produkten uppfyller säkerhets- och hälsokraven. En
viktig del av certifieringsprogrammet är produktkontrollen,
som säkerställer att varumärket inte missbrukas.
Rätten att använda DGUV-certifieringen gäller endast i
fem år. Det kan förnyas, förutsatt att produkten fortsatt
uppfyller säkerhetskraven.

Harald Steidle, vd, Axelent GmbH:
”X-Guard Classic har tilldelats
DGUV-certifieringen ännu en gång.
Det är en stor framgång för Axelent
och ytterligare en bekräftelse på att
X-Guard är ett av de bästa maskinskyddssystemen på marknaden.”

Motek i Stuttgart
9-12 oktober
Axelent GmbH ställde ut på hemmaplan och riktade
strålkastarna mot X-Tray för X-Guard. Trådstegarna
visades på flera olika sätt för att visa möjligheter och
lösningar för alla typer av kabelmontage.
Som avslutning på mässan bjöds på ett omtyckt besök
i montern. Axelent GmbH sponsrar handbollslaget
TVB 1898 Stuttgart och målvakten Johannes ”Jogi”
Bitter, som år 2007 blev världsmätare med tyska
landslaget, gästade montern för autografskrivning
och fotografering. Bilden till höger visar Jogi i mitten
flankerad av Team Axelent GmbH.
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Svens tips!
Justerbar passbit
till X-Guard Classic
Nu blir det smidigare att täcka ”udda” spalter!
Axelents nyutvecklade justerbara passbit
täcker gap mellan 40-145 mm vilket betyder
större flexibilitet. Intervallen på 100 mm mellan
våra paneler innebär färre kapningar av
paneler när en ”udda” spalt ska täckas.
Finns som lagervara i Ral 9011 men kan även
fås i önskad kulör.
Justerbar passbit, 40-145 mm
T05-3-13015 H:1300 mm komplett, Ral 9011.
T05-3-19015 H:1900 mm komplett, Ral 9011.
T05-3-22015 H:2200 mm komplett, Ral 9011.
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SVERIGE

Här uträttas hjältedåd
varje dag
I stort sett varje månad sätts det nya Axelentrekord i antal order och antal
producerade paneler. Trucklogistiken har ökat med 40 % och antalet anställda med
10 %. Sedan augusti. Detta ställer höga krav på Team Lager.
Thomas Gunnarsson, lageransvarig,
Axelent AB:
”Att arbeta på lagret innebär att
man är en mycket viktig kugge i
Axelent AB. Här packas alla order
som sedan skickas ut i världen.
För att hålla koll på allt håller vi nära
kontakt med såväl kundtjänst,
produktion, lackering och speditörer.
Vi har rekordmycket att göra och för tillfället ligger vi 20 %
över målen. Det innebär att vi uträttar hjältedåd på
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Team Lager varje dag och att vi sedan augusti har utökat
personalstyrkan med fyra personer.”
Nya rutiner för att öka effektiviteten
”Vi har hårt tryck på logistiken och väldigt lite utrymme
för misstag. Detta har fått oss att tänka till ordentligt och vi
har skapat två nya tjänster för att effektivisera vårt arbete.
Två teamledare ser numera till att arbetet flyter på under
såväl dag- som kvällstid. Vi har även förändrat arbetstiderna
på skiften för att ytterligare skruva på effektiviteten.
Förutom dessa konkreta åtgärder packar vi order efter
en nyutvecklad prioriteringsmatris.”

DANIEL TRAN
Teamledare, kvällstid
Som Teamledare Kvällstid har jag personalansvar
och förbereder överlämning till Dagtidsteamet.
Jag ser helt enkelt till att mitt teams arbete underlättar nästkommande skifts. Jag är också en del
av teamet och plockar order vid behov.

5 SNABBA
Storstad eller landet?
Storstad.
Vara aktiv eller slappa?
Slappa.
Äta ute eller hemma?
Ute

EMIL RASK
Teamledare, dagtid
Som Teamledare Dagtid ser jag till att vi har
koll på innestående bokningar. Jag ger information
till transportörer, coachar medarbetare och
fungerar som ett ”gummiband” mellan kundtjänst
och orderplock. Blir det tid över hjälper jag till att
plocka och förbereda order.

Favoritplats?
Sängen.
Dold talang?
Jag är en trött person
som hinner med
förvånansvärt mycket.

5 SNABBA
Storstad eller landet?
Landet.
Vara aktiv eller slappa?
Aktiv.
Äta ute eller hemma?
Hemma

Favoritplats?
Hyde Park, London.
Dold talang?
Jag är en informationssamlare som lätt nördar
in mig på saker och ting
jag tycker är kul.
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FRANKRIKE
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BMI Axelent expanderar

Ökad lagerkapacitet
för att möta kundernas
efterfrågan
BMI Axelent är beläget i Saint Romain de Colbosc, en liten ort nära Le Havre
vid franska Normandiekusten. Le Havre är Frankrikes största hamn och här
lossas omkring 100 miljoner ton gods årligen. BMI Axelent befinner sig alltså i
händelsernas centrum.

Christian Souabe, vd, BMI Axelent:
”Vårt befintliga lager på 900 kvadratmeter räcker inte längre till och vi
utökar det därför med ytterligare
600 kvadratmeter. Sammantaget
får vi en total lagerkapacitet på
1500 kvadratmeter vilket stärker vår
position på marknaden när det gäller
snabbare leveranstider. Utbyggnaden
påbörjades i september 2017 och kommer
att slutföras i december samma år.”

Stark tillväxt och stor efterfrågan
”Vår expansion är resultatet av stark tillväxt i kombination
med stor efterfrågan på lagerförda artiklar.
Den utökade lagerytan kommer att förbättra leveranstiden
för lagerförda småorder. Samtidigt förstärker vi
organisationen med en ny teammedlem som kommer
att ansvara för orderberedning. Vi ser fram emot en ljus
framtid.”
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SPANIEN

Axelent Spain
växer med raketfart
Axelent Spain, S.A.U har för tillfället en mycket positiv utvecklingskurva och har
därför förstärkt teamet med David och Josep. Välkomna!

5 SNABBA
Storstad eller landet?
Både och. Storstaden för utbudet men landsbygden för lugnet.
Vara aktiv eller slappa?
Vara aktiv.
Äta ute eller hemma?
Om jag hade råd att äta ute varje dag skulle jag definitivt göra det eftersom maten i en bra restaurang alltid är bättre än min egenlagade.
Favoritplats?
Teide, vulkanen på Teneriffa – ön där jag är född och uppvuxen.
Dold talang?
Jag är expert på att söka efter information oavsett om handlar om internet, böcker eller nätverk.

DAVID

CHINEA
Teknisk kundtjänst
David är nyexaminerd civilingenjör med en bred
inriktning mot konstruktion, matematik, ekonomi
och statistik. Han har en djup kunskap i engelska
språket efter flera års studier och periodvis
boende på Irland och i England.
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Mässbesök

5 SNABBA
Storstad eller landet?
Landet, definitivt.
Vara aktiv eller slappa?
Vara aktiv.
Äta ute eller hemma?
Äta ute.
Favoritplats?
Stranden.
Dold talang?
Jag är bra på att spå.

JOSEP

MARTÍNEZ
Montör

Upprepad succé på
mässan i Madrid
Logstics & Distribution i Madrid slog
rekord i antal besökare redan förra
året med sina 11 500 besökare och
över 400 utställare. Detta var en trend
som höll i sig även 7-8 november 2017.
Mayka Amela, marknad,
Axelent Spain:
”Jag tror att det var fjärde eller
femte gången vi ställde ut på
Logistics-mässan i Madrid.
Det var en mycket bra mässa
för oss och vi upplevde att vi
slog rekord i antal besökare i vår
välplacerade monter.
På mässan presenterade vi hela Axelents
produktutbud; X-Guard, X-Tray, SafeStore och X-Store.
Vi hade även med den nya stolpen med tryckknappar
och den drog till sig en hel del uppmärksamhet.”
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