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Sibelco producerar mot plan och minskar
energiförbrukningen med CAPEE Dashboard
På Sibelco Europes anläggning i Baskarp utanför Jönköping bryter man sand som används till allt
från gjuteriformar, vattenrening, golfbanor och flyttande bäddar i biobränsle pannor mm.
Anläggningen har funnits sen början på 1900-talet och producerar årligen mer än 300 000 ton.
– Vi kan bli ännu effektivare och jag tror det kommer genom ökat engagemang av medarbetarna. All
personal kan se vad som händer, just nu i processen, och göra justeringar och direkt se effekten av
justeringarna. När man ser detta är det enklare att trimma processen och ständiga förbättringar blir
inte bara fina ord utan det händer i verkligheten, säger Mats Henriksson, operations unit manager.

Bild: Levande överblick med CAPEE Dashboard.
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– Vår viktigaste fråga är långsiktighet, vi använder en ändlig resurs, och den skall vi använda på bästa
möjliga sätt. När vi nu kan följa utbytet tillsammans i realtid kan vi alla på ett helt nytt sätt hjälpas åt
med detta göra justeringar och direkt se hur dessa förändringar påverkar utbyte, fördelning och
produktions kapacitet. På så vis optimerar vi hållbarheten i vår produktion, avslutar Mats.
– CAPEE Dashboard gör än en gång handfast nytta i processindustrins dagliga arbete, och i en för
Capee Group ny bransch. Vi ser att vi kan använda våra 10 års erfarenhet från liknande utmaningar i
papper och massa, energi och livsmedelsindustrierna. Detta är början på en mycket spännande resa
tillsammans med Sibelco, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group AB.
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Capee Group AB har 10 års erfarenhet av lösningar för insamling, visualisering och analys av
produktionsdata i processindustrin, med färdiga paket för Big Data och Industrial Internet för flera
industrigrenar. www.capeegroup.com
Sibelco supply a vast portfolio of specialist minerals for use in a wide range of industries and
applications. Throughout this growth our values have held firm and we remain family-owned, always
taking a long-term perspective and valuing our role as a key partner in our customers’ futures.
www.sibelco.com.

