Bernstein Nyhedsbrev september 2009 - KLIK HER, hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev

Velkommen til nye læsere
Da vi fremover ønsker at henvende os til vores kunder og forretningsforbindelser via e-mail, er der denne
gang en række nye læsere til Bernstein Nyhedsbrev. Hvis du ikke ønsker nyhedsbrevet, kan du klikke HER.
Samme link kan bruges, hvis du ønsker at tilmelde andre fra din virksomhed.
Vi ser frem til den fortsatte dialog med vores samarbejdspartnere.
Venlig hilsen
Jens Peter Bendixen, adm. direktør, Bernstein A/S

Ergonomi og udseende
i top på egne maskiner
Adskillige større danske produktionsvirksomheder går ikke ud på
verdensmarkedet, når de har brug for nye maskiner i deres
produktion. Produktionsanlægget er core business, og
konkurrenceparameter nummer et er takttiden – altså hvor mange
emner, der kan produceres pr. tidsenhed.
Gennem årene har produktionsvirksomheden opsamlet knowhow og
erfaring om, hvordan man bedst og hurtigst kan producere lige
præcis de produkter, virksomheden laver. Den knowhow er
naturligvis ikke indbygget i en standard produktionsmaskine, som alle
og enhver kan købe hos de store maskinbyggere i verden. Hvis
konkurrenceevnen skal bevares, må maskinen være unik, og måden
den fungerer på, er en fabrikshemmelighed, der vogtes nidkært.
Derfor er standard procesmaskiner forbeholdt markeder, hvor arbejdskraften er billig og takttiden derfor
ikke så afgørende. I Danmark laver mange store virksomheder sine produktionsmaskiner selv. Enten på
egne maskinfabrikker, der er placeret på virksomheden, eller af betroede mindre maskinfabrikker i
nærområdet.
Hos AVK i Galten ved Århus, der blandt andet fremstiller ventiler og andet grej til vandforsyninger over hele
verden, er det ikke nok, at maskinen fungerer optimalt. Det er lige så vigtigt, at maskinen ser professionel
ud, og at medarbejderne kan betjene den på en optimal måde og uden at gå på kompromis med
arbejdsmiljøet. KLIK HER for at læse mere om, hvad AVK har gjort for at de unikke maskiner skal se
professionelle ud.

En kvart omgang er nok
Med Bernsteins patenterede snaplukkesystem er du
sikker på, at låget til monteringskassen altid er korrekt
fastgjort. Et lille vrik med håndleddet, og din lukning er
hundrede procent vandtæt med pakningen korrekt
tilspændt. Snaplukning er standard på alle Bernsteins
monteringskasser af ABS og polycarbonat.
Monteringskasser fås i 22 forskellige størrelser – med
klart eller gennemfarvet låg. De kan leveres med huller
eller kabeltilslutninger, og i større serier kan du få dem i
alle RAL-farver. Monteringskasser fås også i Aluminium og
Polyester
Bernstein Nyhedsbrev udsendes til kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede og er tænkt som inspiration
til, hvordan du kan anvende Bernsteins produkter til at forbedre din forretning.
Du er altid velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen med ideer, ønsker og kommentarer.
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du FRAMELDE dig HER.

