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FlexQube Inc. får order från Cummins Motors i Mexiko värd 250 000 dollar – enskilt största ordern i 

Nordamerika så här långt 

Cummins Motors i San Luis Potosi, Mexiko, investerar i FlexQube konceptet och implementerar nio olika 

vagnstyper för att förbättra materialflödet och reducera gaffeltruckstrafik 

Cummins har lagt en order på totalt nio olika vagnstyper som kommer att användas för att transportera 

cylinderblock, vevaxlar,  kamaxlar och andra motorkomponenter i deras fabrik i San Luis Potosi, Mexiko. 

FlexQube och Cummins har arbetat tillsammans för att utveckla de mest effektiva och anpassade lösningarna 

genom att utgå från det modulära och flexibla konceptet som är framtaget av FlexQube.  

Cummins tog till sig konceptet tidigt och såg möjligheten att skapa ergonomiska och effektiva lösningar för 

kittningsoperationen ut till produktionslinorna. Cummins tror att vårt flexibla system möjliggör att de kan hålla 

vagnarna uppdaterade allteftersom produktionen förändras, med avseende på komponentmix och 

komponentförändringar. Genom detta får Cummins en ökad livslängd på vagnarna jämfört med ett svetsat 

alternativ och kan således förbättra sin investeringskalkyl.  

Vagnarna kommer att tillverkas vid vårt tillverknings- och distributionscenter i Swainsboro, Georgia, USA och 

monteras av en lokal partner på plats i San Luis Potosi, Mexiko. 

 Anders Fogelberg, VD på FlexQube, kommenterar: “I slutet av 2015 besökte vi Mexiko för första gången och 

under det senaste året har orderingången ökat stadigt för oss i landet. Industrin blomstrar i landet och det finns 

ett behov av effektiva, säkra och ergonomiska materialhanteringslösningar. Som i alla utvecklade länder så är 

kraven och förväntningarna höga och företagen strävar efter att implementera lösningar i världsklass och vi är 

på plats för att hjälpa dem med det.   

Genom vår unika DesignOnDemand™ process, där kunderna träffar en av våra designers i ett webb-möte 

utvecklas de olika lösningarna tillsammans. Målet med denna process är att göra utvecklingsprocessen snabbare 

och mer effektiv samt att reducera antalet besök på plats hos kunden. Genom att kraven framställs och 

diskuteras direkt i mötet minskar antalet e-post meddelanden som skickas fram och tillbaka med olika krav. De 

modulära byggblocken, som är kärnan i FlexQube konceptet, gör det möjligt att snabbt ta fram en design 

tillsammans med kunden samtidigt som det ökar kundernas förståelse kring möjligheterna med systemet.  

Om Cummins 

Cummins, Inc. är ett Amerikanskt Fortune 500 företag som designar, tillverkar och distribuerar motorer, filter 

och kraftgenereringsprodukter. Cummins utför också service på motorer och relaterad utrustning. Företaget har 

sitt huvudkontor i Columbus, Indiana, USA. Företaget hade under 2015 en omsättning på över 19 miljarder dollar 

och har fler än 54 000 anställda.  

  



Om FlexQube 

FlexQube är ett svenskt-amerikanskt företag som erbjuder ett robust, modulärt och flexibelt koncept för att 

designa och bygga industriella vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA samt distribution 

i Nordamerika och Europa. 2015 och 2016 blev FlexQube utsett till ett av Sveriges mest lovande och innovativa 

teknikbolag genom ”33-listan” som Veckans Affärer och Ny Teknik sammanställer.  

Tillväxten under de tre senaste åren har varit mer än 100% i genomsnitt och FlexQube har några av världens 

största och mest framstående tillverkare inom bil-, energi-, flyg-, vitvaru-, och verkstadsindustrin som kunder. 

Några exempel är Autoliv, Dräxlmaier, Scania, Whirlpool, Eberspächer, Oshkosh och Cummins.  

För mer information, kontakta VD Anders Fogelberg 
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