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VÅR LEVERANSE ER ET VIKTIG LEDD I DIN VERDIKJEDE 
Vi har fokus på at våre ytelser skal tilføre maksimal verdi, og at det skal være lett å samarbeide med oss.

Med Maskinfabrikken Esko som totalleverandør, har du ett enkelt kontaktpunkt. Vi tar oss av hele forsyningskjeden 
og er med hele veien fra sparring, design og konstruksjon til materialinnkjøp, forarbeiding, montering og kvalitets
kontroll. Kontakten med eventuelle underleverandører, og logistikken rundt lager, levering og mye mer, trenger 
du heller ikke tenke på. Vi kjenner bransjene vi leverer komponenter til, og tar hensyn til arbeidsflyt, kvalitets og 
miljøkrav og spesielle forhold i det daglige  samarbeidet. 

ONE-STOP-SHOP-KONSEPT

Maskinfabrikken Esko produserer kundespesifikke komponenter og maskindeler og utfører montasje, reparasjoner og service på anlegg innenfor 
en rekke bransjer. Vi disponerer en omfattende og moderne maskinpark, slik at vi kan utføre de fleste prosesser i eget hus. Dessuten har vi en 
gruppe faste underleverandører som lever opp til de samme strenge kvalitetskravene som vi selv overholder. Med 15 forskjellige bearbeidings
sentre og 25 medarbeidere fordelt på to skift, har vi både stor kapasitet og nok fleksibilitet til å håndtere selv akutte oppgaver.

 Kortere leveringstider 
 Du får lavere lageromkostninger samt besparelser i 

forbindelse med bedre planlegging 

 Levering til rett tid hver gang
 Du kan planlegge bedre og redusere risikoen for 

unødvendige utgifter ved forsinkelser 

 Redusert kostnadsnivå
 Dine faste utgifter kan endres til variable

 Du sparer tid internt
 Det er ikke nødvendig å koordinere mange leveran

dører. Dette reduserer risikoen for feil og forsinkelser 

 Lavere utgifter til frakt og håndtering 
  Du trenger kun å ringe til én kontakt, og 

utgifter til intern logistikk og frakt reduseres

 Sparring rundt design og konstruksjon
 Du får raskere, bedre og billigere produksjons 

grunnlag

 Redusert lagerbeholdning
 Ved rammeavtale, eller som Eskos prioritetskunde, 

har du muligheten til å redusere utgiftene vesentlig

 Én kontakt kontra mange kontakter
  Enklere koordinering gjør at du kan redusere  

tiden brukt på oppfølging og administrasjon

 Én avtale kontra flere avtaler
  Esko er eneansvarlig for oppgaven, slik at du  

sparer både tid og kroner

 Én fleksibel samarbeidspartner
 Som Eskos prioritetskunde er du i løpende  

dialog og får raskt hjelp ved hasteoppgaver

 Alt fra konstruksjon til montering
  Du kan velge å  frigjøre dine egne ressurser til  

andre oppgaver. Esko fungerer som din eksterne 
”interne” produksjonsavdeling

 Frigjort produksjonskapasitet
  Du kan bruke kompetansen, ressursene og  

maskinparken i din egen virksomhet til oppgaver  
de er bedre egnet til

 Økt produksjonskapasitet
 Du kan øke kapasiteten uten å investere i  

nye maskiner og anlegg

DINE FORDELER: 



ONE-STOP-SHOP 
KONSEPT

Avtaler med underleverandører 
Innkjøp av komponenter
Kvalitetssikrin ISO 9001
Lagerstyring i IT system

Kutting, fresing, 
CNC Bearbeidning

sveiseoppgaver, service,
overflatebehandling

Emballering, ferdigvarelager, 
pakking, råvarelager, montering, 
bestilling av frakt til sluttkunde

Månedlig lageroversikt
Samarbeidsavtale

Processdokumentasjon
Rammeavtale med min/max

Optimering av eksisterende emner
Medvirke til utvikling av nye emner

Hjelp til tegningmateriale

Håndtering

Produksjon

Lager / Forsendelse

Overblikk

Design / Konstruksjon

Kunde


