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Bygga laboratorieinstrument

Vi använder följande byggste-
nar:

Sourcing och operativt 
inköp - Vi svarar för bedömn-
ing, val och avtal för vissa eller 
alla leverantörer samt utför allt 
operativt inköp.

Säkerhetslager - Analys och 
dimensionering av säkerhets-
lager för att skapa balans 
mellan leveranssäkerhet och 
kapitalbidndning.

Elektronikmontering - Vi 
monterar under ESD-skyddade 
förhållanden.

Mekanisk montering och 
pneumatik - Vi monterar 
mekanik och pneumatik med 
extrema krav på noggrannhet 
och precision.

Prototypframtagning och 
kostnadsreduktion - Vi analy-
serar och föreslår bättre 
lösningar i material och process.

Funktionstest - 100% uttag 
med kvalificerad mätning och 
iindividuella testprotokoll.

Serienummer- och versions-
hantering - märkning för 
spårbarhet.

Kundens behov är att få sina produkter, avancerade mät- och analysinstru-
ment, producerade utifrån höga krav på precision, noggrannhet och finish.
Instrumenten består av finmekanik, pneumatik och elektronik inbyggd i ett 
skyddande hölje. Vissa delar finbearbetas under mikroskop till extrema toler-
anser.  Då seriestorlekarna är begränsade ställs stora krav på inköpslogistik 
för att säkerställa leveranskapacitet och -precision utan att för den skull skapa 
ett för stort lager.
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Kunden säger
”Vi är helt beroende av att kun-
na leverera analysutrustning 
som i alla avseende lever upp 
till våra kunders förväntningar. 
Montex klarar att bygga våra 
mest krävande produkter men 
en viktig egenskap hos Montex 
är också att de förstår komplex 
logistik och att vi därför vet att 
leveranserna kommer i rätt tid 
och med rätt kvalitet.”

Mindre inköpsarbete
“Vi tillverkar också själva vilket 
innebär att vi vet hur mycket 
arbete det är med att få 
inköpslogistiken att fungera när 
produkten är komplex. Genom 
att Montex hanterar inköpen 
för de produkter de tillverkar 
frigörs tid för vår egen inköps-
funktion som vi kan lägga på 
strategiskt inköpsarbete och 
kvalitetssäkring.”

Leveransprecision
“Det är en stor spännvidd i 
tillverkningen av våra produk-
ter med avseende på antal 
ingående artiklar, mängden 
monterings arbete, seriestorlek 
och orderfrekvens. Gemensamt 
är dock kravet på hög leverans-
precision och här kommer 
Montex logistikkunskaper verkli-
gen till sin rätt.”

Kvalitetscertifiering
“Våra kvalitetskrav gör att vi 
arbetar med leverantörer som i 
likhet med oss själva är certifi-
erade enligt ISO9001. Då finns 
en gemensam grund att stå 
på och vi behöver inte utbilda 
leverantörerna för att de ska bli 
kvalitetsmedvetna.”

Fakta

● Analysinstrument av hög
 kvalitet för användning 
 inom kvalitetskontroll och 
 processoptimering. 
 
● Slutkunder till exempel
 massa- och pappersbruk, 
 kemikalietillverkare, 
 skolor, institutioner och 
 forskningsinstitut.

● Höga kvalitetskrav
 som säkerställs genom 
 strikta tillverknings- 
 processer och sedan 
 verifieras genom
 mätning av varje 
 tillverkad enhet. 
 
● Årsvolym i storleks-
 ordning ental till 
 hundratal
 (flera olika produkter)

Montex AB startade 1993 och 
vi är idag (aug 2011) drygt 20 
anställda som omsätter c:a 
75 MSEK per år varav 50% 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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