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Kundcase
Internationella koncerner,

medicinteknik och miljöteknik

Limning och gjutning

Vi använder följande byggste-
nar:

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

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

Operativt inköp - Avrop, 
leveransbevakning och snabb 
avvikelsehantering.

Elektronikmontering - Vi 
monterar under ESD-skyddade 

förhållanden.

Kostnadsreduktion - Vi 
analyserar och föreslår billigare 
lösningar i material och process.

Funktionstest - 100% uttag

Isocyanat- och epoxyarbete 
- utbildad personal och godkän-
da åtgärder för personskydd

Mätning - vi mäter att varje 
enhet uppfyller kraven

Serienummerhantering - 
märkning för spårbarhet

Kundens behov är att få mekanik och elektronik inbyggd i skyddande hölje 
för att sedan kunna montera dem som delkomponenter i sin egen produktion. 
Genom att anlita Montex säkerställs att limning och gjutning med hälsovådliga 
material görs med korrekt utbildad och utrustad personal. Dessutom reducer-
ar kunden det egna inköpsarbetet och får ett enklare eget monteringsflöde 
där kvaliteten på ingående komponenter mäts och verifieras efter delmonter-
ingen.
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Kundcase
Internationell koncern,

medicinteknisk utrustning

Kunden säger
”Vår utrustning ska finnas i 
mycket aggressiva miljöer 
och ingjutning ger det bästa 
skyddet. Eftersom Montex kan 
klara den miljömässigt känsliga 
delen på ett korrekt sätt slipper 
vi ett extra transportsteg och 
kan låta Montex svara för såväl 
monteringen som gjutningen.”

Mindre inköpsarbete
“Vi vill minska antalet lever-
antörer som vi hanterar och få 
mer tid till strategiskt inköp. Vi 
låter Montex hantera operativt 
inköp utifrån våra önskemål 
om leveranskapacitet och läg-
ger våra egna resurser på de 
leverantörer vi identifierat som 
strategiska.Övrigt insatsmate-
rial hanteras av Montex som 
svarar för leverantörsval och 
operativa inköpsarbetet som 
inkluderar avrop, uppföljning 
och kvalitetskontroll.”

Prognoshantering
“Utifrån vår marknadsprognos 
styr Montex inköp och produk-
tion så att vi får säkra leveran-
ser men också minsta möjliga 
lagervärde.”

Kvalitetscertifiering
“Våra normala kvalitetskrav gör 
att vi vill arbeta med lever-
antörer som är certifierade 
enligt ISO9001. Denna produkt 
är ett av fallen där även miljö-
certifieringens värde blir tydligt, 
inte bara som ett allmänt krav 
utan som ett direkt krav i och 
med att det ingående mate-
rialet måste hanteras på rätt 
sätt för att inte belasta naturen 
eller utgöra en fara för de som 
tillverkar produkten.”

Fakta

● Elektronik och mekanik
 som ska fungera i tuffa 
 miljöer

● Höga kvalitetskrav
 verifieras genom mätning 
 av varje tillverkad enhet 
 
● Årsvolym i storleks-
 ordning 10 st - 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.
 

MONTEX AB
Box 101

373 00 JÄMJÖ

Besöksadress Vallevägen 6

Tel 0455 31 34 60
Fax 0455 31 34 69

www.montex.se

  


