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GKN Driveline – Global footprint 

Europe 
36% 

Americas 
37% 

Rest of 
World 
27%   

GKN Driveline 
Sales by region 2015 



GKN Driveline – Innovating as our industry evolves 

Driveshafts 
 

Market leader 

Maintaining technical leadership  

Winning key business 

All Wheel Drive 
 

Leading position  

Moving  from components to designing 

full systems  

Increasingly includes software  

eDrive 
 

Global eAxle leadership  

Developing eDrive  technology and  

footprint 

The advanced VL3 CVJ is winning 

new business and is a PACE Award 

finalist  

Volvo XC90 

with GKN 

eAxle 

Driveline for the  

FIAT 500X is 

designed and built 

by GKN 



Lamborghini Huracán 

Fyrhjulsdriftsystem 

Från 

GKN Driveline i Köping 



Fler bilar med fyrhjulsdriftsystem från GKN Driveline i Köping 

Porsche 911 

Turbo /  Carrera 
Audi R8 

Range Rover 

Evoque 

Land Rover 

Discovery Sport 



Ännu fler bilar med fyrhjulsdrift från GKN Driveline i Köping 

Volvo XC90 

Fiat 500X 

Volvo XC60 

V60 CC 

V40 CC 

 

VOLVO V90 

AWD & Cross Country 
Volvo S90 AWD 

Jeep Renegade 



Kort fakta om GKN Driveline Köping 2015 

Omsättning 2,8 miljarder sek 

 

1 000 anställda  

 

70 000 m2 golvyta 

 

Kunder 

− Volvo Cars, JLR, FIAT, BMW, Renault/Dacia, Audi, 

Porsche, Lamborghini 

 

GKN är noterade på Brittiska börsen och 

företagets huvudkontor ligger i England 

 



Årligen levereras Fyrhjulsdriftsystem och komponenter till > 650 000 bilar 

Från GKN Driveline i Köping 



Varför finns produktionen kvar i Köping? 

Tradition 
Strategiska 

Ägarbyten 

Arbetssätt 

Kvalitet 

Produkter 

Tur Skicklighet 

Medarbetare 
Automations 

strategi 



DN 11/9-2016 Ashkan Fardost ( forskare & digitaliseringsexpert ) 



Hur har vi  jobbat med automatiseringar, materialflöden mm 

Vi har under de senaste 15 åren konsekvent jobbat med att introducera lönsamma automationer och 

tekniker i våra processer. 

 

Vi har långsiktigt haft samma strategi i att standardisera materialflödet och ständigt utmanat oss till att 

effektivisera i våra processer. 

 

”Där det är lönsamt ska vi automatisera så långt det går.” 

”Projekt som inte är direkt lönsamma men som stödjer den lånsiktiga strategin genomförs” 

 

Några gånger har vi misslyckats och då får vi göra om och göra rätt. Om vi aldrig misslyckas har vi 

inte utmanat oss tillräckligt 

 

Som helhet har strategin gett oss förutsättningar att vara konkurrenskraftiga på den tuffa globala 

fordonskomponents marknaden. 



Status 2016 

 

Idag har vi inom GKN Driveline i Köping: 

 

 167 maskiner och 10 monteringsbanor 

 

Som effektivt betjänas av : 

 

 85 robotar 

 63 materialhanteringsceller 

 

och duktiga montörer och operatörer 



Förutsättningar 

 

 

Lönekostnad c:a 500 000 kr per operatör/montör och år. 

 

Lönekostnaden vid 3-skift  1 500 000 kr / år  

 

Merparten av våra investeringar planeras för 3 skiftsproduktion. 

 

Det går inte att konkurrera med manuella upplägg. 

 

Vi måste hitta kostnadseffektiva lösningar med en balans mellan 

lönekostnader och investeringar. 

 

 

 

 



Några exempel vad vi har gjort genom våra flöden  

Ändbearbetning 1 operatör 4 maskiner 

Visionkamera 

Identifierar 

ämnets position och 

kommuniserar med 

roboten hur den ska 

greppa 

Roboten laddar i och 

ur maskinen. 

Bearbetade detaljer 

placeras av roboten i 

lastbärare som  

rullas av operatören 

till nästa operation 

Ämnespall tippas in 

mot cellen och 

ämnen landar 

ostrukturerat på 

transportbandet 



Några exempel vad vi har gjort genom våra flöden  

Operatören byter 

korgstapel efter 1-2 

timmar 

Operatören rullar 

stapeln till nästa 

operation 

Rullning,fräsning omplock 2,5 operatör 16 maskiner ( 0,5 teamledare som jobbar i flera operationer )  

Visualisering av 

maskinstatus ger 

operatören översikt 

och möjlighet att 

reagera vid 

störningar  

Korgstaplar laddas i 

robot- eller 

materialhanterings-

cellen som i sin tur 

laddar i och ur 

maskinen 

Korgstapel Material-

hanteringscell 



Kvalitetskontroll och mätning 

Optisk mätning direkt i processen. 

Resultatet vid ställ eller frekvent kontroll inom 2 

minuter med mätrumsprecission. 

Jämfört med tidigare upplägg på mätrum spar 

vi c:a 30 minuter per mätning. 

Vision kontroll av slipade kuggflanker. 

Kombinationen robot – vision kamera 

kontrollerar samtliga kuggflanker på våra 

produkter på 25 sek med stor noggrannhet.  

Manuell kontroll är både tidskrävande och med 

mycket större osäkerhet. 



Förflyttning av material genom flödet 

Från 1:a operation till sista operation har vi minimerat användningen av  bemannade truckar. 

Materialet transporteras korta sträckor i lastbärare av operatörer från operation till operation. 

För längre transporter installerades 2015 lasertruckar som ett 1:a steg steg mot en truckfri verksamhet 2020. 



Pinjong tillverkning ( ett av våra processflöden ) 

 

 

    
Operation Antal maskiner Antal operatörer per skift 

Material in 

Ändbearbetning 

4 1 

Svarvning 4 2 

Rullning, gängning, fräsning omplock  16 2 

Autotruckar 4 0 

Rundslipning 9 3 

Slipning, tvättning, kontroll 14 2 

Teamledare 1 + 1 

Summa 51 12 



Visualisering och uppföljning av driften 

145 utrustningar direktuppkopplade för uppföljning av: 

 
• OEE 

• Cykeltid 

• Stopptider 

• Felorsaker 

• Visualisering av maskinstatus på skärmar i verkstan 

• mm,mm 



Monteringar 

Provbänkstest av kompletta växlar i monteringar. 

0 operatörer 

Robot + automatiserad  testcykel med objektiv 

ljudmätning 



Cobot i montering 

Cobot ( collaborative robot ) 

 

Vårt nästa steg i monteringslinerna 

Driftsätts december 2016 

Automatiserar  tidigare manuellt montage 

 

• Payoff 0,95 år 

• Lättprogramerad 

• Flexibel mellan olika banor 

• Kräver inga avgränsningar mot montörer 



Vad har vi uppnått 

ergonomi 

säkerhet 
kvalitet effektivitet 

• Mantidseffektiva 

processer och 

flöden 

 

• Rast och 

pauskörning 

 

• Minimerat ej 

värdeskapande 

aktiviteter 

 

• Nya affärer, 

tillväxt 

 

• Minimerat 

monotona och 

tunga plockjobb 

 

• Minimerat risken 

för personskador 

vid hantering av 

material 

 

• Reducerat risker 

med trucktrafik. 

Nästa steg 

• Ny monterings-

teknik med Cobot 

 

• Beröringsfri 

mätning kugg 

 

• Lasertruckar steg 2 

 

• Industri 4.0  

• Repetitiv laddning 

 

• Minimering av 

hanteringsskador 

 

• Mätmetoder i 

processen med 

snabba resultat 

 

• Kontroll med 

hjälp av teknik 

 

 

 



Frågor / synpunkter ? 

Tack för mig 


