
 

 

Tillverkningsteknik är ett brett område med 
många olika processer och material. Vår 
styrka är att vi har en teknisk bredd, med 
spets inom gjutning. Vår erfarenhet genom 
våra medarbetares långa erfarenhet och 
regelbundna uppdrag för tillverkande industri 
ger oss en bra förståelse för tillverknings-
processer oavsett sort eller storlek. Vår 
erfarenhet är att vi ofta kan överföra 
erfarenheter mellan olika branscher och 
materialslag för att hitta lösningar på också 
problem i nya branscher. 
 
Med standardiserat arbetssätt nås en högre 
produktivitet med väsentligt färre kasserade 
produkter. Vi ger dig rätt förutsättningar att 
hålla jämn och hög vinstmarginal. Vår lösning 
är lätt att införa och kommer på sikt ge dig 
mindres slöseri och mer produktiv tid. Vi tror 
på enkla lösningar. Lösningar som ger dig tid 
att lägga fokus på andra saker än ständigt 
återkommande problem. 
 
Varför ska man använda Bryne för att utveckla 
sin process? 
Termen hemmablind stämmer också på 
jobbet. Det är lätt att inte se de lätta 
lösningarna utan att förblindas av traditioner 
och gamla sanningar. 
 

BRYNE eNGINEERING BRYNE eNGINEERING 

Processutveckling 

Brynee erbjuder kreativa lösningar för att möta dagens 
behov och högt ställda krav. Vi erbjuder en mängd praktiskt 
tillämpbara tjänster som på ett effektivt vis skärper din 
process inför framtidens utmaningar. Brynes koncept med 
”direkt tillämpbara tjänster” har gett oss ett gott renommé 
och har effektiviserat både små och stora industriföretag.  
 

Saker har provats under årens lopp och 
lösningsförslag tas emot med skepsis och 
motas med argument som ”funkar aldrig”, 
”det har vi testat förut” etc. Lösningar som 
kommer utifrån är oftast lättare att 
acceptera. 
 
Vad ingår? 
Vad vi gör är att vi tillsammans går igenom 
processen och problemet. Du får ett pris, 
med en tidsatt plan där vi har 
avstämningspunkter innan vi går vidare. Vi 
börjar med en mindre kartläggning av 
processen där vi undersöker stegen, 
skrivna rutiner men också försöker skriva 
ner de oskrivna rutinerna genom att prata 
med personal. Beroende på problem så 
kan det ibland behövas mätningar och 
ibland sökning i litteratur. Arbetet 
sammanfattas i en kortare rapport där 
snabba lösningar som går att utföra direkt 
skiljs från långsiktiga som tar längre tid att 
genomföra. Från oss får du inte en 
mätrapport eller teoretisk rapport utan ett 
svar som hjälper dig att fortsätta snabbt 
och effektivt komma tillrätta med 
problemet.  
 


