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Montering av kraftelektronik

Vi använder följande byggste-
nar:

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

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

Operativt inköp - Avrop, 
leveransbevakning och snabb 
avvikelsehantering.

Elektronikmontering - Vi 
monterar under ESD-skyddade 
förhållanden.

Hantering av returemballage 
- vi fraktar med slingbilar och 
återanvänder emballage för 
lägre totalkostnad och mindre 
miljöbelastning.

Kundens behov är att få elektronikmoduler inbyggda i plastlådor med anslut-
ningskablar monterade för att sedan kunna montera dem som delkompo-
nenter i sin egen produktion. Genom att anlita Montex reducerar kunden det 
egna inköpsarbetet och får ett enklare eget monteringsflöde.
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Kunden säger
”Förutom att vi utvecklar och 
marknadsför våra produkter 
har vi också egen produktion 
och montering där dessa en-
heter ingår som färdiga kom-
ponenter. På detta sätt blir våra 
egna tillverkningsflöden likfor-
miga och effektiva.

Vi vill också ha så få lever-
antörer som möjligt. Vi satsar 
på en tät kontakt med våra 
strategiska leverantörer men 
låter Montex svara för avrop 
mot dem utifrån våra önskemål 
om leveranskapacitet. Övrigt 
insatsmaterial hanteras av 
Montex som svarar för lever-
antörsval och operativa inköp-
sarbetet som inkluderar avrop, 
uppföljning och kvalitetskon-
troll.

Leveranssäkerhet
Vi har stora krav på leverans-
säkerhet och kvalitet då vi dels 

har egen produktion som inte 
får stå still, dels verkar i den 
medicintekniska branschen och 
levererar till vårdinrättningar 
där våra produkter alltid ska 
fungera.

Effektiv distribution
Genom att använda slingbilar 
möjliggörs även återanvänd-
ning av emballaget. Det är bra 
för miljön och stämmer med 
vår miljöpolicy. Att det också 
reducerar våra kostnader är en 
extra bonus.”

Fakta

● Kraftelektronik i plastlåda

● Anslutning av kablar

● Årsvolym i storleks-
 ordning 1 000 st 
 per produkt
 (flera olika produkter)

Montex AB startade 1993 och 
vi är idag (okt 2010) 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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