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Kundcase
Medelstort bolag
i miljöbranschen

Effektiv logistikkedja klarar
variationer i efterfrågan

Vi använder följande byggste-
nar:

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

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

Säkerhetslager - ingående 
material, bästa nivå som ba-
lanserar leveranssäkerhet och 
lagerbindning.

Sampackning - De olika in-
gående komponenterna packas 
på pall som en färdig installa-
tionssats.

Färdigvarulager - Balanserat 
utifrån krav på kort leveranstid 
och minimerat lagervärde.

Distribution till olika
adresser - Direkt till kundens 
kund från vårt lager för min-
imerade transportkostnader.

Kundens behov är enkelt uttryckt att kunna fokusera på produkt- och affärsut-
veckling och att hantera variationer i efterfrågan med bibehållna leveranstider. 
För delar av produktprogrammet använder man därför Montex för att ta hand 
om logistikkedjan.

Färdiga installationskit för leverans 
till kundens kund.
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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 satsar på en tät 
kontakt med våra strategiska 
leverantörer men låter Montex 
svara för avrop mot dem utifrån 
våra önskemål om leveranska-
pacitet. Övrigt insatsmaterial 
hanteras av Montex som svarar 
för det operativa inköpsarbetet 
som inkluderar avrop, upp-
följning och kvalitetskontroll.

Varierande efterfrågan
Efterfrågan på våra produkter 
är i stort jämn och växande 
över tiden men kan variera en 
hel del på enskilda veckor. För 
att säkerställa snabb lever-
ans till våra kunder även vid 
momentana toppar hanterar 
Montex såväl säkerhetslager av 
ingående komponenter som ett 
färdigvarulager. 

Detta gör att vi kan vara flexibla 
i att uppfylla våra kunders krav 
på leveranstider samtidigt som 
vi minimerar vårt eget lager och 
slipper onödiga transporter mel-
lan olika lagerplatser.

Sampackning
Monteringsarbetet i denna af-
fär består i en sampackning på 
pall av ingående komponenter. 
Slutprodukten är utrustning för 
enskilda avlopp och levereras av 
Montex direkt till våra kunder 
som en färdig installationssats.”

Fakta

● Packas på standardpall

● Höjd (inkl pall) 225 cm

● Vikt (inkl pall) 126 kg

● Årsvolym c:a 1 500 st

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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