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VORES LEVERANCE ER ET VIGTIGT LED FOR DIN VIRKSOMHED

Vi har fokus på, at vores ydelser skal tilføre maksimal værdi, og at det skal være let at handle med os.  

Med Maskinfabrikken Esko som totalleverandør, behøver du kun henvende dig ét sted. Vi tager os af hele leve-
rancen og er med hele vejen fra sparring, design og konstruktion til materialeindkøb, forarbejdning, montering og 
kvalitetskontrol. Kontakten til eventuelle underleverandører og logistikken omkring lager, levering og meget mere 
skal du heller ikke tænke på. Vi kender de brancher, vi leverer komponenter til, og tager hensyn til arbejdsgange, 
kvalitets- og miljøkrav og særlige forhold i det daglige samarbejde.

ONE-STOP-SHOP KONCEPT

Maskinfabrikken Esko producerer kundespecifikke komponenter og maskindele samt udfører montage, reparationer og service på anlæg inden 
for en række brancher. Vi råder over en omfattende og moderne maskinpark, så vi kan udføre de fleste processer i eget hus. Desuden har vi en 
håndfuld faste underleverandører, som lever op til de samme strenge kvalitetskrav, som vi selv arbejder efter. Med 15 forskellige bearbejdnings-
centre og 25 medarbejdere fordelt på to skift har vi både stor kapacitet og betydelig fleksibilitet til også at klare akutte opgaver.

 Kortere leveringstider
 Du får færre omkostninger til lagerbinding samt 
 besparelser ved forbedret planlægning 

 Levering til tiden hver gang
 Du kan planlægge bedre og formindske risikoen 
 for unødvendige omkostninger ved forsinkelser

 Reducering af omkostningsniveauet
 Dine faste omkostninger kan ændres til variable 

 Besparelse af intern tid 
 Du skal ikke koordinere mange leverandører.
 Det nedsætter risikoen for fejl og forsinkelser

 Færre fragtomkostninger og håndteringer 
 Du skal kun ringe ét sted fremfor til mange og 
 omkostninger til intern logistik og fragt reduceres

 Sparring omkring design og konstruktion
 Du får hurtigere, bedre og billigere produktions-
 grundlag

 Reduktion af lagerbinding
 Ved rammeaftale eller som Esko prioritetskunde får du 

mulighed for at reducere omkostningerne væsentligt

 Én kontakt fremfor mange kontakter
 Din koordineringsopgave bliver lettere og giver 
 dig mindre spildtid på opfølgning og administration

 Én aftale fremfor flere aftaler
 Esko er eneansvarlig for opgaven. Det giver dig 
 store besparelser af både tid og kroner

 Én fleksibel samarbejdspartner
 Som Esko prioritetskunde er du i løbende dialog 
 og får hurtig hjælp ved hasteopgaver

 Alt fra konstruktion til montage
 Du får mulighed for frigivelse af dine egne ressourcer 

til andre opgaver. Esko fungerer som din eksterne 
 ”interne” produktionsafdeling

 Frigørelse af kapacitet i produktionen
 Du kan påtage dig andre opgaver, som din virksom-

heds kompetencer, ressourcer og maskinpark passer 
bedre til 

 Produktionskapacitet kan øges 
 Du behøves ikke investere i nye maskiner og 
 bygninger

DU FÅR MULIGHED FOR:



ONE-STOP-SHOP 
KONCEPT

Aftaler med underleverandører
Indkøb af komponenter

Kvalitetssikring (ISO 9001)
Lagersystem (IT)

Savning, fræsning, 
CNC Bearbejdning

svejseopgaver, service,
overfladebehandling

Emballering, færdigvarelager, 
pakning, råvarelager, montering, 

bestilling af fragt til slutkunde

Månedlig lageroversigt
Samarbejdsaftale

Procesdokumentation
Rammeaftale med min/max

Optimering af eksisterende emner
Medvirke til udvikling af nye emner

Hjælp til tegningsmateriale

Håndtering

Produktion

Lager / Forsendelse

Overblik

Design / Konstruktion

Kunde


