
31

Ju fler man är som arbetar med ett projekt, 
desto bättre dokumenthantering krävs. Det 
vet OilQuick, som börjat använda Inventor 
och Vault.
n av Magnus Carlsson

Hudiksvallsbaserade OilQuick tillverkar snabbfästen till 
olika entreprenadmaskiner, så som grävmaskiner, gaffel-
truckar och lastmaskiner. Med OilQuicks lösningar kan 
operatören snabbt byta maskinens hydrualiska verktyg 
direkt från hytten. OilQuick har expanderat kraftigt de 
sista åren och i dag arbetar 30 personer på företaget, som 
omsätter drygt 115 miljoner kronor om året. 

I samband med expansionen har man också valt 
att byta programvara från IronCAD till Inventor, som 
tillsammans med Vault utgör ett perfekt verktyg för 
OilQuick.

– Autodeskprogrammen har gjort arbetet betydligt 
enklare, och där är Vault en klart bidragande orsak. När 
vi expanderat har vi gått från att vara en person som ritat 
till fem. Det gäller att säkerställa ritningslivslängden och 
då behöver man bra system. Med Inventor och Vault är 
spårbarheten och arkivhanteringen mycket bättre, säger 
Lennart Palmcrantz, ansvarig för produktutvecklingen 
på OilQuick.

Med det nya systemet minimeras riskerna för fel. I den 
inbyggda historiken som finns i Inventor syns alla änd-
ringar som utförts, och alla som jobbar med konstruktion 
kan hela tiden vara säkra på att de jobbar i rätt version. 
Men det är inte de enda fördelarna med att jobba i Inven-
tor, säger Lennart Palmcrantz:

– Inventor är ju de facto-standard i branschen idag, och 
för oss som har tillverkningen utlagd hos underleverantö-
rer underlättar det väldigt mycket.

OilQuick har även valt till Autodesk Inventor Publish-
er, som bland annat gör att de smidigt kan skapa detalje-
rat informationsmaterial om företagets produkter utifrån 
den befintliga CAD-datan.

– Inventor Publisher är guld värt när vi till exempel 
vill sammanställa en grafisk profil över montageföljd, 
reservdelsblad och manualer. Nu kan våra medarbetare i 
verkstaden och på marknadsavdelningen gå in och hämta 
det de behöver direkt ur de befintliga filerna. Det frigör 
oss på konstruktionsavdelningen; vi kan dela upp arbetet, 
och alla kan fokusera på det de är bäst på. Det ger en mer 
effektiv arbetsprocess, säger Lennart Palmcrantz.  

MER INFORMATION: tomas.bohlin@cadcraft.se

OilQuick tar greppet om
dokumenthanteringen

Lätt som en plätt. Med snabb-
fästen från OilQuick kan entre-
prenadmaskinernas hydrauliska 
verktyg bytas inifrån hytten.
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