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Innledning
Innledning

Virksomheten vår dreier seg helt om kundens behov – som å forstå
hvordan de fungerer og hjelpe dem på alle måter gjennom kontinuerlig
forbedring – dette er en reise som aldri tar slutt.

Vår virksomhet spenner over 40 års erfaring i lagerføring og distribusjon av festeelementer,
og som fortsatt er vårt kjerneprodukt, men med virksomheten i dette nye formatet vi nå kunne
tilby tilleggstjenester utover forventningene som kundene har fra et festeelementselskap.

Vi leverer til markedssektorer fra møbler til
bilindustri, og konstruksjon til romfart, og vi leverer
med kvalitetsdokumentasjon som dekker hele PPAPregisteret, og leverer deler i samsvar med AS9120 for
luftfarts - og forsvarsindustrien.

Delmontasje

Teknisk
støtte

Kvalitetsprodukter

Innenhusproduksjon

Vi hjelper til allerede på planleggingsstadiet, gi tekniske
råd og jobber kontinuerlig for å forbedre tjenestene som
kundene våre forventer.

Lagerstyring

Global
Sourcing

Mikroskruer

Utstyrsbasert og
skreddersydd
pakking

Fra pakking og settbygging, delansamlinger og nå vårt eget
produksjonsanlegg, vi er i stand til å levere mye mer......

Totale forpliktelser for
en samlet tjeneste

Totale forpliktelser for
en samlet tjeneste
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

c

Kvalitetsprodukter
Kvalitetsprodukter
Vi fører et komplett lagerspekter av standardprodukter, Fastener Network kommer til å
være en kilde for kvalitetsbaserte og konkurransedyktige festeelementer, som dekker
hele spekteret. Vår erfaring er uten sidestykke, og vi fortsetter å bruke vår kunnskap
om markedet for å sikre at vi er i stand til å levere nye produkter som kan gi fordeler til
våre kunder.

Det avgjørende er at vår tekniske kunnskap om produktet setter oss til å forstå kravene
kundene våre har og jobber med dem for å få til den beste løsningen. Med over 9000
«standarddeler», er det umulig å liste opp alle, så vennligst se vår hjemmeside for å få
tilgang til delene, så vel som tekniske informasjon.

Gjennom mange år har vårt utvalg av lavpris «C-klasse»-elementer vokst raskt, og våre
kunder bruker oss til å redusere sin leverandørbase, utvikle forsyningskjeden ved å
bruke vårt lagerstyringssystem og ser på Fastener Network som deres eneste kilde for
småprodukter.

Fra å designe forsøksdeler og deretter leverer disse i store volumer,
gir vår kompetanse og kildetilpasning kundene et løfte om at fra
konsept til leveranse er slike produkter er laget av de godkjente
leverandører av Fastener Network, og har gått gjennom strenge
kvalitetssystemer.
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Lagerstyring
Lagerstyring
For de fleste bedrifter utgjør «C-klasse»-komponenter mellom 60 til 80 % av delevolumet
som brukes, enda de bare utgjør 1 til 2 % av det totale forbruket, noe som betyr at
tidsbruken er helt uforholdsmessig i forhold til de mer kostbare elementer som kjøpes inn.
Det å kunne få høyvolumkomponenter rimelig til produksjonslinjen innebærer
økte administrasjonskostnader, som ytterligere øker de totale kostnadene, og
mange bedrifter finner vanskelig å beregne disse. Hvis man legger til risikoen
for å gå tom for deler som påvirker produksjonen, er oversikt over disse små
elementene helt avgjørende.
Det enkle faktum er at disse «C-klasse»-delene er våre «A-klasse»-deler. Ved å forstå hva din
virksomhet er og hva som kreves, kan Fastener Network bidra til å redusere tiden du legger i
dette ved å levere følgende:
n Høykapasitets lagerføring gir redusert lagerhold
n Reduksjon i papirarbeid og administrasjon
n Kontinuerlig tilførsel av kvalitetsprodukter
n Kunnskapen om at etter relativt kort tid vil vi antakelig vite mer om dine
«C-klasse»-deler enn du noensinne vil.

VMI Systemer
KanBan
Under kundebesøk leverer FNH Envoy direkte til nettstedet for å kunne betjene dine behov. Det
skreddersydde programvaresystemet vårt ikke bare tar imot ordren og sender den rett til vår
server for umiddelbar handling, det aktiverer også “SNAKE” forsyningsnettet vårt. Dette sikrer
at hvert leveransepunkt er behandlet, for..... og den endelige skanningen sikrer at hvert sted har
blitt sjekket.
FaxBan
Skulle en levering rett fra oss ikke være egnet, vil FaxBan systemet være en måte
kunden kan styre sin bestilling, men igjen med reduserte
administrasjonskostnader og gjennom vår “ExBan”-system kan kundene utløse
ordrene selv. Alle VMI systemer er svært avhengige av analyse av bruk og
størrelsesangivelse. Som med alt i våre VMI systemer, tar vi fullt ansvar for
å gjøre dette vellykket.
Ikke bare fordi vi kan….men fordi vi vil.
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Utstyrsbasert og
og skreddersydd
skreddersydd pakking
pakking
Utstyrsbasert

Et trekk ved vår virksomhet gjennom mange år har vært omfanget av settene vi
leverer. Det å administrerende sammensatte deler er avgjørende, spesielt når noen
sett har over 30 ulike elementer! Utstyrspakkingen inkluderer komponent sourcing
og kontroll, pakking, merking og strekkoding.

Hver bedrift har sine egne driftsmetoder, og
mens prinsippene for å redusere lagernivåer og
aktivitet i huset forblir den samme, slik at de
oppnår disse resultatene vil variere.

Fasteners Network Holdings team har bred erfaring med å håndtere ledende
selskaper, og å gi en løsning for å nå og overgå kundenes mål. Vi ønsker å tilby de
mest egnede og effektive måtene for å håndtere “C-klasse”-komponenter, samt
redusere dine interne kostnadene betraktelig.

Vi samarbeider med deg for å fullt ut forstå
dine behov og levere den beste løsningen,
fra punkt av bruk eller direkte til din egen
kunde og hvor som helst i mellom.
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Delmontasje
Delmontasje

Et område som har utviklet seg betydelig de siste tre årene, vår delmontasjeservice
var tradisjonelt en grunnleggende tjeneste for å spare kundene tid på lav verdi
forsamlinger som de fant tidkrevende og kostbart.

Med den tekniske ingeniørkompetanse vi har nå, ikke bare når det
gjelder festene, er vi i stand til å ta på oss mye mer kompliserte
montasjer som:
n Administrerende en fire del-prosessen på
produkter for tunge kjøretøy.
n Flertrinns elektriske montasjer ferdig testet.
n Sveiset og naglet fabrikasjoner i høyfast
klassestål.

Fastener Network tilby en skreddersydd tjeneste med
fullt utdannet personell personlig tar seg av
komponenter til ferdige
montajser som er klar for
kundene innenfor deres
produksjon og
monteringsprosesser.
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Mikroskruer
Mikroskruer

Vi er nå i partnerskap med et spesialisert produksjonsselskap som gjør oss i stand
til å tilby et komplett spekter av “miniskruer og tilhørende komponenter”. Denne
produktserien forbedrer ytterligere vårt mangfoldige utvalg av produkter og gir oss evnen
til å gi ikke-ledede og ledede mikrokomponenter raskt og konkurransedyktig.

Størrelsen utvalg tilgjengelig starter fra 0.5mm - 5.00mm diameter i varierende
gjengestigninger. Utvalget av materialer å velge mellom inkluderer messing, fosfor bronse,
aluminium, rustfritt stål, karbonstål og nikkel sølv. Du kan bli overrasket over å høre at noen
av de mer vanlige elementer er tilgjengelige fra lager og derfor raske leveranser kan oppnås.

Disse komponentene er produsert ved hjelp av spesialiserte produksjonsteknikker inkludert
spesialtilpassede datastyrte CAM-prosesser med automatisk dreiebenk og verktøy. Denne
spesialiserte teknologien har strenge produksjonskontroller og som en konsekvens av høy
kvalitet og presisjonprodukter er garantert støttet med ISIR dokumentasjon hvis det er
nødvendig.
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Global Sourcing

Fastener Network-filosofien for innkjøp er svært enkel. Hvis vi kjøper kvalitet, så vi
selger kvalitet. Med mange års erfaring i sourcing, import, utsetting og distribusjon
kan vi møte de høyeste krav til kvalitet, pris og levering.

Enhver bedrift er avhengig av en konkurransedyktig kostnadsbase, og behovet
for å benytte lavkost kilder fra utenfor Storbritannia har økt med årene.
Enhver leverandør til Lukking Network må oppfylle følgende kriterier:
n Forpliktet til kvalitet og er godkjent til ISO9001 : 2008 som et minimum
n Møte våre kriterier for levering til rett tid
n Konkurransedyktig innenfor markedet
n Sourcing som er tilpasset kundenes bransje / individuelle behov.
Hver markedsektor har sine egne krav til kvalitet, så utvalget er kritisk. Ikke alle kunder
krever de samme strenge standarder og dokumentasjon som våre automotive kunder
etterspør, og som er standard i leverandørindustrien og relatert til kostnadene.
Vi besøker det fjerne Østen på en jevnlig basis ikke bare å møte og revidere våre
nåværende forsyning partnere, men for å vurdere potensielle nye leverandører. Dette har
åpnet opp mange andre muligheter til å jobbe utenfor vår nåværende produktspekter,
noe som blir brukt mer og mer av kundene.
Behovene de har for å redusere leverandørenbasen og nyte fordelene av vårt
forsyningsnett har gjort at vi nå leverer mye mer enn standardfester,
for eksempel:
n
n
n
n
n

Dreide deler
Kaldsmidde spesialdeler
Pressinger
Plastdeler
Og mye mer.....
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Teknisk Støtte
Støtte
Teknisk
Kontinuerlig forbedring er nøkkelen.

Fasteners Network har som filosofi er å levere forbedringer til våre kunder ved å tilby:
n Designstøtte
n Verdianalyse / verdivurdering (VA / VE)
n Full delvurderinger for å forbedre prosessene
n Prototypeassistanse
n Teknisk rådgivning på enkeltsaker

Vi holder oss fullt oppdatert med den tekniske utviklingen
i festebransjen, nye produktlanseringer, materialer og
dekkfinish og forsøker å kontinuerlig foreslå forbedringer
for våre kunder så de kan gjøre sine virksomheter mer
konkurransedyktige.

Prototyper kan ofte bli
produsert innenhus og gir
forbedringer med bare et
minimum av forsinkelse.
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Innenhusproduksjon
Innenhusproduksjon
Ved vår avdeling i Dudley har vi et omfattende bearbeidingsanlegg slik at vi kan levere
spesielt dreide deler i små til middels mengder, og kontinuerlig investere i nye CNCmaskiner som gir kapasitet til å ta på oss nye produkter.

Produksjon av deler i materialer som
duplex, nikkellegeringer, superlegeringer
og mer spesielle som titan, i tillegg til
karbon, rustfritt stål og messing. Våre
skreddersydde systemer er underlagt
streng kvalitetskontroll, akkreditert
til BS EN9001: 2008 for å sikre total
kundetilfredshet.

Med en CNC-kapasitet på opp til Ø 70mm (2,3 / 4 “) x 400mm
lang fôring og kast opp til Ø420mm (16.1 / 2”) x 1200mmØ,
har vi en dreiebenkkapasitet på opp til Ø 760mm (30 “). Vi
fortsetter å investere i nye maskiner og våre nyeste anlegget
kan man se på hjemmesiden @ www.fastenernetwork.co.uk.

En hurtigleveringstid på
elementer laget innenhus er
tilgjengelig og vi vil gjerne
ønske velkommen nye
potensielle kunder.
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Dudley Head Ofﬁce and Export
Unit B, Grazebrook Industrial Park, Peartree Lane,
Dudley, West Midlands, DY2 0XW
T: +44(0)1384 217600 | F: +44(0)1384 217606

Christchurch Branch and Trade Counter
Unit 5, Ambassador Industrial Estate, Airﬁeld Road,
Christchurch, Dorset, BH23 3TG
T: +44(0)1202 479621 | F: +44(0)1202 477222

www.fastenernetwork.co.uk
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