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2018 har varit ett år med stora utmaningar 
kopplat till de långa ledtiderna på den glo-
bala komponentmarknaden. Det har ställt 
höga krav på oss, men tack vare ett hårt 
arbete av våra duktiga medarbetare och ett 
nära samarbete med både leverantörer och 
kunder har vi lyckats hantera situationen på 
ett bra sätt. Jag tycker vi har lyckats över 
förväntan och det är en bekräftelse på att 
vårt extremt kundorienterade arbetssätt 
fungerar även i tuffare tider. Så tack till er 
alla för en bra insats! 
   Under 2019 väntar två viktiga fokusom-
råden för oss, båda ämnade för att skapa 
mervärde åt våra kunder. Det ena handlar 
om ett pilotprojekt inom LEAN som redan 

nu rullas ut steg för steg i olika pilotgrupper. 
Ett av målen är att likforma olika sätt att 
arbeta med LEAN till ett gemensamt.   
   Ett annat mål är att skapa effektivare 
beslutsvägar och bättre informationsflöden 
för att kunna ge snabbare, mer exakta svar 
och skapa större värde för våra kunder. 
Projektet pågår just nu i Ronneby och 
resultatet kommer sedan att implementeras 
inom hela koncernen.  
   Det andra fokusområdet handlar om att 
vässa vårt tjänsteutbud. Vi har börjat se 
över hur vi kan förfina, utveckla och finna 
fler gemensamma kopplingar som kan ska-
pa mer mervärde till våra kunder och hjälpa 
oss att tillsammans växa och utvecklas. 

Detta är ett område där det i närtid kommer 
hända mycket. Vårt mål är att Orbit One ska 
bli bäst i klassen på att förstå och anpassa 
tillverkningslösningar för våra kunder. 

Till sist vill jag passa på att tacka alla 
kunder, leverantörer, medarbetare och våra 
vänner för i år. Jag önskar er alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Your product is our mission

Mattias Lindhe
CEO Orbit One

2019 blir ett spännande år för 
Orbit One i Polen. Då kommer 
det 2 500 m2 stora logistikcen-
tret stå klart för invigning. Det är 
den senaste i raden av invester-
ingar vid enheten i Prabuty, strax 
utanför Gdansk. 
– Vi har vuxit stabilt ända sedan 
Orbit One tog över verksamhet-
en för 11 år sedan. Under året 
som gått har vi även gjort flera 
nya teknikinvesteringar till våra 
produktionslinjer. Under 2019 
kommer vi att fokusera på att 
slutföra och starta upp det nya 
logistikcentret och vi kommer 
dessutom påbörja arbetet med 
ytterligare en SMD-linje för att 
möta kundernas förväntningar 
när det gäller kvalitet, produk-
tionskapacitet och flexibilitet, 
berättar Orbit Ones VD i Polen 
Grzegorz Kohls.

– Bland teknikinvesteringarna 
märks satsningar på nya KOH 
YOUNG 3D SPI och 3D AOI och 
en ny automatiserad coating-
line som kommer att förbättra 

produktionsprocesserna och 
garantera högsta kvalitet genom 
hela tillverkningen, avslutar 
Grzegorz Kohls. 

Snabbfakta om  
Orbit One i Polen
• Konkurrenskraftig organisa-
tion med hög kompetens inom 
industriell elektronik.
• Komplett tjänsteutbud, från 
inköp till montering och logis-
tiklösningar. 
• 4 200 m2 produktionsyta.
• 2 500 m2 distributionscenter 
invigs under 2019.
• 200 anställda.
• Strategiskt läge med bra kom-
munikationer för snabb distribu-
tion vidare ut i Europa.
• Prabuty ligger strax söder om 
Gdansk som har dagliga färje-
förbindelser med Sverige.

Orbit One växer stabilt i Polen

Fokus på att skapa mervärde

Inside Orbit One
NYHETER FRÅN EN AV SKANDINAVIENS STÖRSTA KONTRAKTSTILLVERKARE AV ELEKTRONIK OCH ELEKTROMEKANIK.

Prabuty

Evertiq Expo Göteborg 2019! Årets första mässa!
Den 23 januari är det dags för årets första 
mässa: Evertiq Expo i Göteborg. Orbit One 
är på plats och vi hoppas att vi ses där så vi 
kan berätta om vårt tjänsteutbud och hur vi 
kan skapa mervärde genom hela er värde-
kedja. Evertiq Expo bjuder även på utställ-
ningar, tekniska seminarier, presentationer 
och mycket mer. Välkomna!

Var: Svenska Mässan i Göteborg.
När: Den 23 januari 2019,  
kl. 09.00 -16.00
Orbit One finns vid bord nr 7
Gratis entré!
Registrering och mer information: 
https://evertiq.se/expo/got2019_
visit#Anmälan

Boka ditt möte redan idag! 
Kontakta Director Sales & Marketing, Mats 
Eriksson så bokar vi en tid som passar. 
Telefon 070-67 44 777 eller via mail: mats.
eriksson@orbitone.se



Om Orbit One AB
Orbit One är en av Skandinaviens största 
kontraktstillverkare av kretskort, förpackad 
elektronik och elektromekanik. Orbit One 
skräddarsyr effektiva lösningar genom hela 
värdekedjan. Från konstruktion, prototyp, 
inköp, tillverkning och test till logistik och 
eftermarknadstjänster. Företaget är inter-
nationellt verksamt med fyra tillverknings-
enheter i Sverige, Ryssland och Polen. 

I Sverige finns enheterna i Ronneby och 
Stockholm. Orbit One har idag runt 700 
anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK. 
Orbit One ägs av medlemmar ur koncern-
ledningen och styrelsen vilket ger korta och 
snabba beslutsvägar som gynnar kunden.

Orbit One AB
Ronneby Tel +46 457-742 00
Stockholm Tel +46 8-587 511 00
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www.orbitone.se

Det svenska företaget Edge-
ware är ett av världens ledande 
specialistföretag inom TV- och 
videodistribution via internet. De 
egenutvecklade systemen säljs 
globalt i över 70 länder till mer 
än 200 kunder. Efter en lång ut-
värderingsprocess fick Orbit One 
det fina uppdraget att tillverka 
systemets avancerade servrar. 
– Vi erbjuder ledande operatörer 

och innehållsleverantörer system 
som möjliggör distribution av 
moderna TV- och videotjänster 
över internet i stor skala. En del 
i detta är våra videoservers som 
Orbit One tillverkar åt oss. I upp- 
draget till Orbit One ingår box 
build, från komponenter till färdig 
server, inklusive minnen, säger 
Jenny Blomberg, Supply Chain 
Manager hos Edgeware.

– På Edgeware bedriver vi endast 
utveckling och försäljning och 
har ingen egen produktion, det 
är inte en del vår kärnkompetens. 
Kontraktstillverkning blev ett 
naturligt val och våra produkter 
är dessutom väldigt välplanerade 
för box build och för supply chain 
rent generellt, vilket är viktigt för 
en effektiv och flexibel produk-
tion. Vi känner att Orbit One är 

engagerade och tar ägandeska-
pet över sin del av värdekedjan 
på stort allvar. Det här är väldigt  
viktigt och spelar stor roll i ett sam- 
arbete av det här slaget. Det är 
bara då man kan ”släppa taget” 
och istället kunna fokusera på 
det vi själva är bäst på, avslutar 
Jenny Blomberg.

Foto: Jann Lipka

Edgeware visar vägen  
för video via internet.

Julgåva till Min Stora Dag
Orbit Ones julklapp går traditionsenligt 
till Stiftelsen MinStoraDag som hjälper 
svårt sjuka barn att förverkliga sina 
önskedrömmar. En magisk dag kan göra 
stor skillnad för ett sjukt barn och vi på 
Orbit One vill gärna hjälpa till. När dagar-
na är långa och behandlingarna är tuffa 
får barnen ett välbehövligt avbrott och 
något spännande att längta till.  

Att få sjunga med sin idol, simma med 
delfiner, träffa en fotbollsstjärna, åka på 
semester med sin familj eller att få bjuda 
vänner på kalas är bara några exempel 
på önskedrömmar som förverkligats tack 
vare MinStoraDags verksamhet.  

Du kan också hjälpa till! 
Läs mer på: www.minstoradag.org

För barn som kämpar.
Min Stora Dag gör skillnad för barn och unga med allvarliga 
sjukdomar och diagnoser. Genom er gåva kan vi skapa ännu 
fler Stora Dagar. Upplevelser som ger glada barndomsminnen 
och ny kraft att fortsätta kämpa.
Läs mer om vårt arbete på minstoradag.org

TACK FÖR KRAFTEN NI GETT!

Orbit One


