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Introdução
Introdução

Nosso negócio tem tudo a ver com a demanda dos nossos clientes
– compreender a forma como trabalham e ajudá-los em todos os
sentidos com a melhoria contínua, uma saga que nunca termina.

Nosso negócio se estende por mais de 40 anos de experiência em gestão de estoques e
distribuição de elementos de fixação, e que continua sendo o nosso principal produto, mas
em seu novo perfil agora fornecer serviços adicionais que estão acima das expectativas dos
clientes para uma empresa de tais produtos.
Abastecendo setores de mercado, que variam
desde móveis, à construção e à aeronáutica, nós
fornecemos documentação de qualidade nos
pedidos, abrangendo PPAP completo e fornecendo
as peças, de acordo com as normas AS9120 para a
indústria aeronáutica e de defesa.

Submontagem

Gestão de
estoques

Produtos de
qualidade

Suporte
técnico
Fabricação
própria

Fonte e
fornecimento
global

Micro
parafusos

Prestamos assistência na fase de projeto, bem como
assessoria técnica e trabalhamos continuamente para
melhorar os serviços que os nossos clientes esperam.

Montagem
de kits e
ensacamento

A partir da montagem de kits e ensacamento, sub-montagens e agora com a
nossa própria fábrica, temos condições de entregar muito mais ......
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Produtos
Produtos de
de Qualidade
Qualidade
Portando uma gama completa de produtos padronizados para estoque, a Fastener
Network continua sendo uma fonte de fixadores de qualidade e competitivos, cobrindo
toda a gama. Nossa experiência é incomparável e continuamos a trabalhar no nosso
conhecimento do mercado local para garantir nossa capacidade de fornecer novos
produtos que podem trazer benefícios aos nossos clientes.

Todavia, fundamentalmente nosso conhecimento técnico do produto nos permite entender
as necessidades de nossos clientes e trabalhar com eles para obter a melhor solução.
Com mais de 9000 peças ‘padronizadas’, é impossível listar todas. Então, por favor consulte
o nosso site para ter acesso a algumas das peças, bem como seus dados técnicos.

Durante muitos anos, a nossa gama de itens de baixo custo classe ‘C’ tem aumentado
rapidamente, na medida em que os nossos clientes nos usam para reduzir sua base de
fornecedores, desenvolvendo sua cadeia de suprimentos mediante uso dos nossos sistemas
de gestão de estoques, vendo a Fastener Network se tornar sua única fonte de produtos
pequenos.
Desde a concepção ao ensaio das peças, e daí fornecendo
volumes mais elevados, a nossa perícia e capacidade de
fornecer dão a garantia de que, desde sua concepção
ao fornecimento, todos os produtos são fabricados por
fornecedores aprovados pela Fastener Network e que os
mesmos passaram pelos nossos rigorosos sistemas de
qualidade.
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Gestão de
de Estoque
Estoque
Gestão
Para a maioria das empresas fabricantes, os componentes da classe ‘C’ giram em torno de
60 a 80% do volume de peças usadas, mas perfazem apenas 1 a 2% do seu gasto total,
ou seja, o nível de atividade é totalmente desproporcional em relação aos itens mais caros
que são comprados.
A obtenção de componentes de baixo custo e alto volume para a linha de produção
envolve administração, aumentando ainda mais o custo total, o que muitas
empresas acham difícil apurar. Além do risco de esgotarem-se as peças que
efetuam a produção, a gestão desses pequenos itens é crucial.
O simples fato é que as peças de classe ‘C’ são as nossas peças de classe ‘A’. Ao compreender o
seu negócio e o que é necessário, a Fastener Network pode trabalhar com você para minimizar a
sua atividade, oferecendo o seguinte:
n Alto giro de estoque mediante estoques reduzidos
n Redução da burocracia e administração
n Fornecimento contínuo de produtos de qualidade
n A ciência de que após um período relativamente curto de tempo, saberemos
mais sobre suas peças de classe ‘C’ do que você jamais saberá.

SISTEMAS VMI
KanBan
Visitando o Cliente, o Enviado FNH faz entrega direta no canteiro de obras, visando atender às
suas necessidades. Nosso sistema de software sob medida aceita não apenas aceita e transmite
o pedido diretamente ao nosso servidor para ação imediata, mas trabalha-o no nosso sistema de
abastecimento de ‘SNAKE’. Isso garante que cada ponto de entrega é visitado, está em ordem .....
e a varredura final garante que CADA local foi verificado.
FaxBan
Se a entrega não ser viável diretamente de nós, então o nosso sistema FaxBan
é um modo pelo qual o cliente controla seus pedidos, mas novamente com os
custos de administração reduzida, e através do nosso sistema “ExBan ‘, os
clientes contratados pode acionar seus pedidos por si mesmos. Todos os
sistemas VMI dependem fortemente da análise do nível de uso e contenção.
Tal como acontece em todos os nossos sistemas VMI, assumimos toda a
responsabilidade fazê-los funcionar bem.
Não apenas porque temos o compromisso ...... mas porque
assim queremos.
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Kits ee Embalagens
Embalagens sob
sob Medida
Medida
Kits

Por muitos anos, uma característica do nosso negócio tem sido a gama de kits que
fornecemos. Gerenciando as peças compostas é crucial, especialmente quando
alguns kits têm mais de 30 itens diferentes. Os kits incluem abastecimento e
verificação de componentes, embalagem, rotulagem e código de barras.

Cada empresa tem suas próprias regras de
funcionamento, e, embora os princípios da
redução de níveis de estoque e atividade interna
continuam os mesmos, a maneira de alcançar
esses resultados serão diferentes.

A equipe da Empresa Mantenedora da Fastener Network tem uma vasta experiência
de como lidar com muitas empresas líderes, a fim de fornecer uma solução para
atingir e superar as metas dos nossos clientes. Temos como objetivo proporcionar
a forma mais adequada e eficaz de lidar com seus componentes de classe ‘C’,
reduzindo consideravelmente seus custos internos.
Trabalhamos com você para compreender
suas necessidades e oferecer a melhor
solução, do ponto de uso ou diretamente
para o seu próprio cliente e em qualquer
lugar intermediário.
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Sub-montagem
Sub-montagem

Uma área que tem se desenvolvido consideravelmente ao longo dos últimos três anos,
é o nosso serviço de sub-montagem, que tradicionalmente era um serviço básico para
poupar o tempo dos clientes a custo baixo montagens que achavam demoradas e caras.

Com a perícia técnica de engenharia que temos agora, não
apenas em elementos de fixação, temos capacidade para assumir
montagens mais complexas, tais como:
n Gestão de um processo de quatro fases em
produtos para uso em veículos pesados.
n Montagens elétricas de vários estágios totalmente testadas.
n Fabricações soldadas e rebitadas em aços de
alta resistência.

A Fastener Network oferece um serviço
personalizado, onde um pessoal altamente
treinado tornam os componentes em
conjuntos completos
prontos para os clientes
usar dentro de seus
processos de fabricação
e montagem.
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Micro
Parafusos
Estamos agora em parceria com uma empresa fabricante especializada que nos permite
oferecer uma gama completa de “PARAFUSOS MICRO E COMPONENTES ASSOCIADOS”.
Esta gama de produtos aumenta ainda mais a nossa gama diversificada de produtos e
nos dá a capacidade de fornecer micro componentes sem e com cabeçotes, de forma
rápida e competitiva.

The size A faixa de tamanhos disponíveis começa a partir de 0,5 mm – 5,00 mm de diâmetro,
em diferentes rosqueados.
A gama de materiais a escolher abrange latão, bronze fosforoso, alumínio, aço inoxidável, aço
carbono e níquel prateado. Você poderá se surpreender ao saber que alguns dos itens mais
padronizados estão disponíveis em estoque e, portanto, pode-se conseguir entregas rápidas.

Estes componentes são produzidos utilizando técnicas de fabricação especializadas, inclusive
tornos e ferramentas controlados por computador CAM, especialmente adaptados. Esta
tecnologia permite controles especializados e precisos na fabricação e, conseqüentemente,
garante-se a alta qualidade e precision products are guaranteed backed with ISIR
documentation if required.
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Sourcing Global

A filosofia da Fastener Network para compras é muito simples. Se comprarmos
qualidade, então vendemos qualidade. Com muitos anos de experiência em
terceirização (sourcing), importação, armazenagem e distribuição, podemos atender
às demandas mais exigentes de qualidade, preço e entrega.
Toda empresa depende de uma base de custo competitivo, e a necessidade de
utilizar fontes de baixo custo fora do Reino Unido tem aumentado ao longo dos anos.
Qualquer fornecedor da Fastener Network deve atender aos seguintes critérios:
n Minimamente, o compromisso com a qualidade e a nossa certificação
ISO9001: 2008
n Conheça os nossos critérios de desempenho para a entrega no prazo
n Competitivo dentro do mercado
n Política de sourcing adaptada às necessidade individuáis / industriais.
Cada segmento de mercado tem suas próprias exigências de qualidade, e por isso a
seleção é crítica. Nem todo cliente vai exigir os padrões e documentação de precisão que
os nossos clientes de automóvel requerem, e que se refletem no custo e no fornecedor.
Visitamos o Extremo Oriente regularmente, não só para conhecer e auditar nossos
parceiros de fornecimento atuais, mas para avaliar novos fornecedores em potencial.
Isso abriu espaço para muitas outras oportunidades de trabalho fora da nossa gama de
produtos atual, algo que está sendo cada vez mais utilizado pelos clientes.
Sua necessidade de reduzir a base de fornecedores e obter as
vantagens dos nossos sistemas de abastecimento nos levou a
fornecer muito mais do que fixadores padronizados,
tais como:
n
n
n
n
n

Peças torneadas
Peças especiais formadas a frio
Prensagens
Peças de plástico
E muitos mais .....
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Suporte
A melhoria contínua é a chave de tudo.

A filosofia da Fastener Network é oferecer melhorias para o nosso cliente, fornecendo:
n Serviços de assistência em design
n Análise / Engenharia de valor (AV/EV)
n Engenharia completa de aplicação para
melhorar os processos
n Assistência a Protótipo
n Parecer técnico sobre qualquer
questão individual

Mantemo-nos totalmente atualizados nos progressos
técnicos na indústria de fixadores, lançamentos de novos
produtos, materiais e acabamentos de revestimento e
nos esforçamos continuamente em sugerir melhorias
para os nossos clientes a fim de tornar seus negócios
mais competitivos.

Os protótipos muitas
vezes podem ser
fabricados internamente,
proporcionando melhorias
com o mínimo de atraso.
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Usinagem Interna
Interna
Usinagem

Em nossas premissas de Dudley, temos uma unidade de usinagem abrangente que nos permite
fornecer essencialmente peças torneadas em quantidades baixas ou médias e o contínuo
investimento no novo maquinário CNC nos dá a capacidade de aceitar novos produtos.

A fabricação de peças em materiais
como duplex, ligas de níquel, superligas
e mais classes especializadas, como
o titânio, bem como carbono, aço
inoxidável e latão. Os nossos sistemas
sob medida estão sujeitos a rigoroso
controle de qualidade, credenciado
para BS EN9001:2008 para garantir a
satisfação total do cliente.

Com capacidade CNC de até Ø 70 mm (2,3/4”) x 400 mm de
alimentação com barra longa e mandril até Ø420 mm (16,1/2”)
x 1200mmØ, temos uma capacidade de torno até Ø 760 mm
(30”). Continuamos a investir em novas máquinas e a nossa
lista de usinas mais recente pode ser vista em nosso website@
www.fastenernetwork.co.uk.

Há disponibilidade para entregas
emergenciais de itens fabricados
internamente, e teremos o maior
prazer em receber a visita de
novos clientes em potencial
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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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