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Alligator Plastics halveert omsteltijd!
Alligator Plastics B.V. uit Son is al sinds 1956 gespecialiseerd in het spuitgieten van recyclebare
kunststofproducten voor diverse marktsegmenten. Hierbij wordt het complete traject, vanaf idee
tot en met eindproduct, in eigen huis verzorgd. Het bedrijf beschikt over een eigen
gereedschapmakerij voor het fabriceren van de benodigde matrijzen en over een 14-tal
spuitgietmachines.
Begin 2006 besloot directeur Wietse Wissema van Alligator Plastics dat er een aantal
procesverbeteringen doorgevoerd moesten worden en dat hierbij externe ondersteuning
gewenst was. Samen met Simon Dams van Dams Organisatie Verbeteringen (D.O.V.) werd
eerst kritisch naar het productieproces gekeken en werden de belangrijkste
verbetermogelijkheden bepaald. Een belangrijk verbeterpunt daarbij was de omsteltijd van de
spuitgietmachines.
Analyse
Om de omsteltijd te verkorten werd gebruikt gemaakt van de SMED-methodiek, een van de
tools uit de lean manufacturing aanpak. Eerste stap hierbij was het bepalen van de huidige
omsteltijd en het in kaart brengen van alle activiteiten die hierbij uitgevoerd werden. Na meting
bleek dat de huidige omsteltijd ruim anderhalf uur bedroeg.
Bij nader onderzoek van de benodigde handelingen voor het omstellen bleek dat door het beter
voorbereiden van omstellingen en een betere beschikbaarheid van hulpmiddelen de omsteltijd
fors gereduceerd zou kunnen worden.
D.O.V. kwam met het voorstel om voor elke machine een kar te maken waarop in 1 oogopslag
zichtbaar wordt of de benodigde voorbereidingen al verricht zijn. Op de kar plant de
productieleider de eerstkomende order. Zo is er altijd een order voorbereid als de machine
stilvalt.
Figuur 1: Voorbereidingskar per machine

Figuur 2: Hulpmiddelen per machine

Implementatie en resultaat
Samen met de machinestellers werd bepaald wat er per machine aan hulpmiddelen aanwezig
zou moeten zijn, om deze vervolgens op een bord vlak naast de machine te bevestigen. Middels
borging met stickers is direct zichtbaar wat in gebruik is en of het bord nog compleet is.
Samen met de productieleider werd bepaald hoe de omstelkarren er uit zouden moeten zien. Na
een succesvolle eerste test met 2 machines werd de methode met de karren ingevoerd voor alle
machines.
Na meting bleek dat de omsteltijd met behulp van de karren meer dan gehalveerd was!
Bijkomend voordeel is dat medewerkers zonder specifieke technische kennis van de machines
alle voorbereidende handelingen voor het omstellen kunnen verrichten. Zo hebben de
machinestellers meer tijd voor optimalisatie van de machines en de kwaliteit van producten.
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