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Bred kompetens i sourcing och 
montering ger nyckelfärdig lösning

Vi använder följande byggste-
nar:

Prognoshantering - Hela ked-
jan från material till slutkund 
styrs av marknadsprognoser.

Sourcing - Vi svarar för lever-
antörsval och avtal för vissa 
eller alla leverantörer.

Operativt inköp - Avrop, 
leverans-bevakning och snabb 
avvikelsehantering.

Mekanik- och elektronik-
montering - Alla mekaniska 
och elektroniska komponenter, 
inklusive el-kraft, monteras i 
huskroppen. Detta görs inom-
hus i Montex montagehall med 
plats för skrymmande enheter.

Mätning - Vi verifierar att varje 
enhet uppfyller kraven.

Distribution till olika 
adresser - Vi levererar testade 
enheter direkt till kundens kund 
för minimerade transportkost-
nader.

Kunden Baga Water Technology AB vill få en nyckelfärdig tillverkningslösning 
för sina kontrollstationer. Genom att använda Montex kan Baga reducera lo-
gistikarbetet och fokusera på produkt- och affärsutveckling. Montex tar hand 
om all materiallogistik och montering, inklusive el-kraft, elektronik, mekanik 
och huskropp. De nyckelfärdiga stationerna levereras direkt till installatören.

Kontrollutrustningen, bestående 
av mekanik, elektronik och el-kraft 
monteras i trästugor.
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Kunden säger
Vi vill kunna fokusera på att 
utveckla våra produkter och 
att marknadsföra dem. Vi vill 
också ha så få leverantörer 
som möjligt. Vi reducerar anta-
let leverantörer som vi behöver 
hantera genom att låta Montex 
svara för för sourcing och avrop 
mot dem utifrån våra önskemål 
om leveranskapacitet. 

Bred produkt
Kontrollhusens montering 
kräver en bredd i kompetensen 
och det är smidigt att Montex 
klarar alla delar i själva byg-
gandet.

Direktleverans
Vi slipper all hantering av 
produkterna själva genom att 
Montex kan leverera direkt till 
installationssajterna. Vi binder 
minimalt värde i lager och 
minskar transportkostnaderna. 
Genom att Montex kan arbeta 
utifrån våra prognoser min-
imeras ledtider samtidigt som 
vi får den leveranskapacitet vi 
önskar.

Detta är inte bara en logistiklös-
ning utan handlar lika mycket 
om att vi litar på kvaliteten på 
Montex arbete så att vi inte 
själva behöver kontrollera.

Fakta

● Byggs helt inomhus

● Höjd 250 cm

● Vikt färdiga 800 kg

● Årsvolym c:a 30 st

Baga Water Technology är ett 
företag verksamt inom vat-
tenhantering som erbjuder 
helhetslösningar, från projek-
tering till färdig produkt med 
serviceåtagande. 

Montex AB startade 1993 och 
vi är idag (jan 2011) drygt 20 
anställda som omsätter c:a 
70 MSEK per år varav 60% till 
kunder i Sverige.

Vår affärsidé är att vara en 
systemleverantör inom me-
kanik- och elektronikmontering. 
Vi hjälper kunden att omvandla 

fasta kostnader till rörliga och 
att öka förräntningen på sitt 
kapital.

Vi skräddarsyr affärsupplägg 
genom att använda beprövade 
byggstenar inom inköp, mon-
tering, kvalitetshantering, 
lagerhållning, distribution och 
eftermarknad.
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