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Po rekordowo upalnym lecie wróciliśmy do 
naszych obowiązków, gotowi na wyzwania, które 
przeniesie nam jesień oraz na nowe, ekscytujące 
zlecenia od naszych klientów. Jako nowy Dyrektor 
Generalny postrzegam możliwość kierowania 
pracami firmy Orbit One jako zadanie niezwykle 
pasjonujące. Nie giniemy już dłużej w tłumie 
firm, lecz staliśmy się jednym z pięciu czołowych 
graczy w całym obszarze krajów basenu Morza 
Bałtyckiego. Zatem trzeba się wyróżniać. A jak 
to robi firma Orbit One? Jedną z naszych silnych 
stron jest ekstremalnie nastawiony na klienta 
sposób postępowania. Raczej posługujemy się tu 
terminem partnerstwa aniżeli tradycyjnymi relac-

jami klient – dostawca. Nasze sprawy biznesowe 
opierają się na wzajemnych wyborach oraz na 
transparentnym i elastycznym sposobie pracy, 
który na przestrzeni lat pozwolił stworzyć wiele 
długoletnich relacji. Pomagamy sobie wzajemnie 
we wzroście, a nasz rozwój często stanowi odz-
wierciedlenie potrzeb naszych klientów.
Naszą kolejną silną stroną jest nasza kultura 
korporacyjna. Nieustanne doskonalenie naszych 
procesów, rzucanie wyzwań utartym sposobom 
myślenia w branży, stałe wykorzystywanie i rozwój 
naszej wiedzy są wbudowane w nasze DNA. W 
bieżącym numerze naszego biuletynu Inside 
Orbit One mogą Państwo przeczytać o dwóch 

takich projektach. Jednym z nich jest projekt 
zarządzania Lean w zakładzie w Sztokholmie, 
drugim nasze wewnętrzne forum wiedzy EPM, 
w ramach którego wykorzystujemy nasze 
umiejętności i kompetencje i rozwijajmy je w 
obrębie naszego koncernu. Życzę wszystkim 
Państwu pięknej jesieni. 
A więc do dzieła!

Your product is our mission! - Państwa produkt 
jest naszą misją!

Mattias Lindhe
Dyrektor Generalny firmy Orbit One

Mamy odwagę, by się wyróżniać

Inside Orbit One
Nowości na temat największego w Skandynawii producenta usługowego w dziedzinie elektroniki i zespołów elektromechanicznych.

Po czteromiesięcznym intensy-
wnym wdrażaniu projektu Lean, 
zakład firmy Orbit One w Sztok-
holmie jest gotowy stawić czoła 
nowym wyzwaniom. Celem tego 
projektu było dalsze usprawnienie 
linii produkcyjnych, zmniejszenie o 
połowę powierzchni produkcyjnych 
oraz zwolnienie przestrzeni pod 
przyszłe projekty.
   – To jest fantastycznie udany 
projekt, zrealizowany przez nas 
w rekordowo krótkim czasie 
dzięki nieprawdopodobnie 
zaangażowanemu i profesjona-
lnemu personelowi, którego każdy 
członek wniósł swój własny wkład 
w ramach swoich kompetencji. Już 
teraz widzimy jak efekty synergii 
umożliwiają nam zmniejszenie 
kosztów i pozwalają na wytwar-
zanie jeszcze efektywniejszego 
procesu produkcji, tak sytuację 
przedstawia Wiceprezes Zarządu 
ds. Operacyjnych Ulf Karlsson.
   – Dzięki projektowi Lean stwor-
zona została większa bliskość 
pomiędzy grupami, co w efekcie 
dało szybszą i lepszą komunikację. 
To ułatwia przebieg całego procesu 
i wywiera w efekcie końcowym po-
zytywny wpływ zarówno na jakość 
jak i na efektywność produkcji. 
Podczas gdy poszczególne grupy 
ściślej ze sobą współpracują, 
możliwości nieustannego dos-
konalenia wzrastają, kontynuuje 
swoją wypowiedź Ulf Karlsson.
   – Zmiany zaszły również od 
strony technicznej. Obecnie 
zainwestowaliśmy w stanowisko 
AOI – Automatycznej Inspe-
kcji Optycznej (ang. Automatic 
Optical Inspection) marki Koh 
Young, które wykonuje pomi-
ary w technologii 3D i pomaga 
zagwarantować wysoką jakość 
obwodów drukowanych, dodaje na 
zakończenie Ulf Karlsson.

Zakład Orbit One 
w Sztokholmie
Zakład Orbit One w Sztokholmie to 
nowoczesna, kompletna, elastyczna 
i sterylna jednostka produkcyjna, w 
której wszystkie działania odbywają 
się pod jednym dachem. Dzięki swojej 
lokalizacji w pobliżu klientów z regionu 
sztokholmskiego, może zaoferować 
szybkość i elastyczność działania. 
Klientami zakładu są głównie firmy 
z branży przemysłowej, techniki 
medycznej, ochrony środowiska oraz 
energetycznej, przy czym najszybciej 
rosnącym segmentem jest sektor 
ochrony środowiska, dla którego 
coraz ważniejsza staje się technologia 
samochodów elektrycznych.

Zapraszamy na konferencję 
TEC w Lund! 
Rozpocznijmy jesień dniem spędzonym na konferencji TEC. 
Nie zabraknie tu seminariów, rozmów oraz wystawców. 
W programie także lunch i kawa, a firma Orbit One, jak 
zawsze jest na miejscu. Do zobaczenia!
Gdzie: Ideon Medicon Village
Kiedy: 27 września 
Godziny otwarcia: 09:00-16:00
Zgłoszenia: 
https://evertiq.se/tec/lun2018_visit#Anmälan 

Prosimy jeszcze dziś umówić się na spotkanie 
Prosimy kontaktowa si z Dyrektorem Sprzedaży i Market-
ingu, p. Matsem Erikssonem. Tel. +46 (0)70-67 44 777  
lub mail: mats.eriksson@orbitone.se

Projekt Lean optymalizuje zakład w Sztokholmie



Informacje na temat firmy Orbit One AB
Firma Orbit One jest jednym z wiodących, skan-
dynawskich usługowych producentów obwodów 
drukowanych, pakietów elektronicznych oraz 
elektromechanicznych. Firma Orbit One przystosowuje 
skuteczne rozwiązania do potrzeb klientów w obrębie 
całego łańcucha wartości. Nasza oferta rozpoczyna 
się od  konstrukcji, a ponadto obejmuje opracowanie 
prototypu, zaopatrzenie materiałowe, produkcję oraz 
testy i rozciąga się aż po logistykę oraz usługi związane 
z obsługą posprzedażną. Firma prowadzi działalność w 

skali międzynarodowej i dysponuje czterema zakładami 
produkcyjnymi zlokalizowanymi na terenie Szwecji, 
Federacji Rosyjskiej oraz Polski. W Szwecji funkcjonują 
zakłady w Ronneby i w Sztokholmie. Firma Orbit One 
zatrudnia obecnie ok. 625 pracowników, a jej roczne 
obroty sięgają ponad 1 mld SEK. Firma Orbit One jest 
własnością członków Zarządu i Rady Nadzorczej, co 
sprawia, że procesy decyzyjne, z korzyścią dla klientów, 
są krótkie i szybkie.

Orbit One Prabuty
Tel: +48 55 262 44 82
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Polski zakład firmy Orbit One 
znalazł się w towarzystwie innych, 
odnoszących sukcesy polskich 
firm, na liście miesięcznika 
Forbes za rok 2018.  Lista 
ta prezentuje ranking firm 
wyróżniających się najbardziej 
dynamicznym przyrostem 
wartości w trzech ostatnich 
latach. Ranking jest tworzony 
przez redakcję magazynu Forbes, 
która wykorzystuje szwajcarskie 
metody wyceny przedsiębiorstw. 
Wśród najważniejszych kryteriów 
jest m. in. wynik finansowy, 
wartość aktywów, wypłacalność i 

brak uwikłania w negatywne zdar-
zenia o charakterze prawnym. 
Wydanie tegoroczne przedstawia 
11-tą listę najbardziej dynamic-
znych firm w Polsce.

Od czterech lat firma działająca w 
sektorze bezpieczeństwa Axema, 
wybrała koncern Orbit One jako 
partnera do produkcji systemów 
kontroli dostępu VAKA. Od tego 
czasu zakład firmy Orbit One w 
Sztokholmie wytwarza szereg 
produktów w różnych wersjach.
 
System Axema VAKA stanowi kom-
pletne, bezpieczne i przyjazne dla 
użytkownika rozwiązanie w zakresie 
domo- i bramofonów oraz kon-
troli dostępu. System Axema VAKA, 
dzięki atrakcyjnemu i solidnemu 
wzornictwu, dostosowanemu do wa-
runków skandynawskich, odznacza 
się wysokim stopniem przyjazności 
dla użytkownika. System ten 
jest zarówno niezwykle elastyc-
zny jak i łatwy do projektowania, 
instalowania oraz do zarządzania. 
Choć największym rynkiem odbioru 
jest Szwecja, duża część produk-
cji jest również przeznaczona na 
eksport, przede wszystkim do 
sąsiednich krajów skandynawskich.
 
– Firma Axema to fascynujący 
klient, który stawia wysokie 
wymagania w dziedzinie jakości i 
bezpieczeństwa. Firma ta oczekuje 
elastycznego oraz proaktywnego 
dostawcy, a nasza współpraca 
funkcjonuje rzeczywiście dobrze, 
ponieważ firma Axema ma zawsze 
dobrze przygotowaną dokumentację 
i wykazuje właściwe zrozumienie 
procesów produkcyjnych. My zajmu-
jemy się całym łańcuchem produk-
cyjnym, od zakupu oraz montażu 
kompletnych modułów po testy 
końcowe oraz dostawę do firmy Axe-
ma lub w niektórych przypadkach 
do jej klientów końcowych, objaśnia 
Dennis Fredriksson Dyrektor 
Zakładu Orbit One w Sztokholmie.

– Wybraliśmy firmę Orbit One po 
to, aby móc skoncentrować nasze 
zasoby oraz kompetencje na 

rozwoju oraz marketingu naszych 
produktów. Dzięki współpracy z 
firmą Orbit One możemy to zrobić 
bez ustępstw wobec wydajności 
produkcji ani celów jakościowych. 
Uzyskaliśmy także bardzo dobre ref-
erencje odnośnie jakości produktów 
firmy Orbit One. Dodatkową korzyść 
stanowi także geograficzna bliskość 
firmy Orbit One, ponieważ otwiera to 
możliwości optymalizacji logistyc-
znej. Mogę z czystym sumieniem 
rekomendować firmę Orbit One 
każdemu, kto poszukuje elastycz-
nego, świadomego wagi kosztów 
partnera współpracy, pozwalającego 
jednocześnie zrealizować wysokie 
cele jakościowe, tak tę współpracę 
ocenia Philip Wachtmeister, Prezes 
Zarządu firmy Axema.

Odpowiednie wykorzystywanie 
kompetencji, wiedzy, pomysłów 
oraz kreatywności jest jed-
nym z kluczowych czynników 
osiągnięcia sukcesu przez tak 
intensywnie wykorzystującą 
wiedzę firmę, jaką jest koncern 
Orbit One. Dlatego też Wiceprez-
es Zarządu ds. Operacyjnych, Ulf 
Karlsson, od kilku lat prowadzi 
wewnętrzne forum EPM – 
Europejskiego Zarządzania 
Produkcją (ang. European Pro-
duction Management). 
   – Głównym powodem i celem 
organizacji forum EPM jest rozwój 
naszej produkcji w każdej z 
naszych fabryk i dopilnowanie, 
abyśmy dysponowali również 
strategią wzajemnego pomaga-
nia sobie w rozwoju, a tym 
samym zwiększania naszej 
całkowitej siły i podwyższania 
naszych wspólnych kompe-
tencji. Chodzi o wykorzystywanie 
pomysłów, rozpowszechnianie 
wiedzy i czerpanie korzyści z 
kompetencji innych osób, co 
w obliczu kolejnego wyzwania 
pozwala uniknąć powielania 
już raz wykonanej pracy. Ważne 
jest także zachęcanie do 
kreatywności i stworzenie orga-
nizacji, która pozwala na swo-
bodne wyrażanie myśli i idei oraz 
akceptację nowych sposobów 
myślenia. 

   – W skład forum wchodzi 
jedenaście osób wywodzących 
się z czterech zakładów produk-
cyjnych Orbit One, będących 
pracownikami działów produk-
cyjnych, technologicznych, Lean 
oraz zarządzania jakością. 
Oprócz regularnych spotkań 
realizowanych za pomocą 
programu Skype, członkowie 
forum spotykają się dwa razy w 
roku na miejscu. Program forum 
obejmuje dyskusje, warsztaty i 
prezentacje różnych kwestii. W 
czasie naszych warsztatów tworz-
ymy grupy, w ramach których 
włączamy pracowników z różnych 
zakładów do nowego zespołu. 
Informacje mogą dotyczyć wszyst-
kiego, od sposobu tworzenia 
biblioteki Lean, aż po metody 
postępowania z FMEA lub pomiar 
czasu przestojów przez zespół 
linii SMD. 
   – Nasze wewnętrzne forum 
EPM pozwala nam optymalnie 
wykorzystywać nasze zasoby 
oraz naszą wiedzę. W obec-
nym czasie bardzo szybkiego 
rozwoju technologicznego i 
ostrej konkurencji, wiedza w 
połączeniu z odpowiednią 
jakością, terminową dostawą i 
opłacalnością ekonomiczną ma 
znaczenie rozstrzygające.

Zakład firmy Orbit One na liście Diamentów miesięcznika Forbes

Wewnętrze forum wiedzy  
wzmacnia firmę Orbit One

Axema:

„Produkcja usługowa pozwala nam 
przesunąć nasze zasoby w stronę 
naszych kompetencji kluczowych”


