E-COMMERCE &
ORDER PICKING
customer case: Blåkläder

Från 50-tal till
högsta standard
Det finns nog många som har det som Blåkläder hade det för ett par år sedan.
Ett företag som går bra med en försäljning som ökar, men med ett lager man vuxit ur.
Helge Nyberg blev en del av lösningen.
Blåkläder har kläder som klarar det mesta.
Tills för ett par år sedan var de emellertid i
trängande behov av en modern lagerlogistik.
– Vårt lager var helt manuellt och höll 50tals standard. Vi var tvungna att göra något,
berättar Marcus Gustavsson som är lagerchef
på Blåkläder.
Undvika flaskhalsar

Sagt och gjort. Först tog
man kontakt med logistikkonsulten ProFlow. De
gjorde en genomgripande
analys av nuläge och tänkbara framtida behov.
– Det är viktigt att
se över så att det inte
uppstår några flaskhalsar.
Sedan måste man tänka

framåt så att man inte bygger in sig i ett
lager eller en logistik som är svår att ändra,
säger Marcus.
Dags för leverans
Efter att ProFlow var klar med sin analys
rekommenderade de transportlösningar
från Helge Nyberg. Dan Karlsson, som är
ansvarig för Blåkläder hos Helge Nyberg, tog
direkt kontakt med Blåkläder. Efter att ha satt
sig in, och tillsammans med ProFlow gjort en
analys av läget, gav man rekommendation på
lösning. Sedan var det dags för leverans.
– Vi levererade 10 truckar och 30 vagnar för
både storplock och blandat småplock – allt
från stora och små kartonger till plagg som
läggs lösa i vagnar med fack, berättar Dan.
Lösningen har fungerat mycket bra. Marcus
Gustavsson som är lagerchef på Blåkläder är

mycket nöjd med samarbetet med Helge Nyberg.
– Absolut. Det har varit perfekt från
början till slut. Helge Nyberg tar sig tid och
säkerställer att det blir rätt från början.
Mycket hög effektivitet
På Blåkläder har man minutiös kontroll på
logistiken. Marcus berättar att de räknar ut
logistikkostnad per plagg. Utslaget på all
personal – lagerpersonal, administration,
vaktmästare – ska genomströmningen vara
cirka 40 plagg per person och timme. Genom

På Blåkläder är man mycket nöjd med lösningarna
och produkterna från Helge Nyberg.

www.helge-nyberg.se
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att räkna ut logistiken så i detalj kan man
jämföra över tid, upptäcka eventuella flaskhalsar eller fel och på så sätt effektivisera
logistiken.
– Förutsättningen för att ha lager i Sverige är att ha mycket hög effektivitet annars
blir personalkostnaderna för höga. Med
Helge Nybergs hjälp har vi fått ett lager
som håller absolut högsta standard. Idag är
vi så effektiva att vi har två killar som är anställda bara för att städa och hålla ordning,
för att allt ska vara prydligt och fungera så
smidigt som möjligt, säger Marcus.

– Vårt nuvarande lager är 20 000 m2
och det nya är på ca 10 000 m2, så vi växer
rejält. I dagsläget vet vi inte hur många nya
truckar och vagnar vi behöver. Men det blir
en hel del, avslutar Marcus.

10 000 m2 nytt lager
Men nu har Blåkläder återigen vuxit ur sitt
lager. Därför har man investerat i en ny
lagerbyggnad intill den gamla. Dit flyttas
nu buffertlagret. Det innebär att det blir
större plats i plocklagret med längre körsträckor och mer utrymme. Då väljer man
återigen Helge Nyberg.

Helge Nyberg levererade 10 truckar och 30 vagnar för både
storplock och blandat småplock – allt från stora och små
kartonger till plagg som läggs lösa i vagnar med fack.

Koncept för många områden
Utifrån över 50 års samlad erfarenhet och kunskap om våra kunders behov har vi specialiserat oss inom ett antal områden.
På så vis kan vi erbjuda de mest optimala lösningarna, den bästa servicen och det tryggaste samarbetet.
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Helge Nyberg verkar inom både lätt och tung
industri. Vi har industriella lösningar för hela
det genomgående materialflödet.

Vi har med vår långa historia och geografiska placering
i ett område med mycket postorder och logistik- och
lagerverksamhet, unik kunskap och erfarenhet kring
orderplockande och tredjepartslogistik.
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& support

Fordonsindustrin är den bransch i vilken utvecklingen
av smart logistik kanske nått längst. Lösningar från
Helge Nyberg är en del av utvecklingen.
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Våra truck- och vagnslösningar är inte bara perfekta
för transporter av bagage eller material på exempelvis
flygplatser och mässor. Lika ofta används våra
lösningar som rullande servicekontor av tekniker och
installatörer på industrier och andra ställen.
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info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

Health care
& hospital
Alla branscher har olika krav och specifikationer på
material och arbetsredskap. Sjukvårdens strikt reglerade verksamhet har givetvis vissa speciella krav.
Dem kan vi tillgodose.

Lean Solutions
Som specialister hjälper vi dig gärna att utveckla den
resurssnålaste och mest värdeskapande lösningen för
din materialhantering – rätt material, på rätt plats
vid rätt tid.

TYSKLAND
Mobil +49 160 99 143 743, +49 176 24 990 304
Fax +46 321 263 01

