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“ Bossards ingeniørydelser 
hjælper vores kunder med 
at opnå en hurtigere Time 
to Market og kan reducere 
omkostningerne med op 
til 40 % eller mere.”

Virksomheder er konstant på udkig efter intelligente 
produktløsninger for at opnå en hurtigere Time to Market, 
hvilket betyder, at produktionsingeniører og produktudviklere 
skal skabe innovation, procesoptimering og effektivitet, 
der alle er vigtige faktorer inden for produktion, for at 
virksomheden får en konkurrencemæssig fordel.

ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT 
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Design

Vi hjælper vores kunder med 
at designe sikre samlinger for 
at de kan skabe kvalitetspro-
dukter. Bossards ingeniørteam 
sikrer sammen med de 
avancerede testcentre kunder-
nes produktudvikling af deres 
befæstelser samtidig med, 
at de har fokus på produktets 
levetidsomkostninger.

Uddannelse

Vi mener, at vores kunder kan 
blive eksperter. Derfor underviser 
vi dem i befæstelsesteknologi. 
Virksomhedstilpassede kurser 
og seminarer om befæstelses-
teknologi skaber synergieffekter 
hos vores kunder, ved at de får ny 
teknisk viden. 

Optimering

Vi sørger for, at vores kunder 
får en strømlinet produktion for 
deres befæstelseselementer og 
montageprocesser. Vi bruger 
dokumenterede metoder, tests 
og industrielle analyser, der 
sætter vores kunder i stand til at 
optimere hele deres montage-
proces og øge produktiviteten. 

ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT

Et tre-trins-koncept 
Fra koncept til produktion 

Tre-trins-konceptet Assembly Technology Expert hjælper vores 
kunder med at spare tid og reducere produktionsomkostninger.  
Bossard gør kunderne mere konkurrencedygtige ved at reducere 
Time to Market.
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“Efter flere laboratorietests,
kunne en ingeniør fra Bossard 

bekræfte, at problemet var 
skruerne. Efter tre uger med 
tests leverede Bossard 'vores' 

skrue. Nu får vi stort set 
99,9 % færre klager.  

Det er resultatet af vores 
samarbejde med Bossard.” 

Markus Simitz
Indkøbschef

Embru-Werke AG
Schweiz

KUNDEOPLEVELSER

Dokumenteret succes 

Expert 
Test Service
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“Bossard fik vores styklister 
bragt i orden, sammenlignede 
komponenterne med de tekni-
ske tegninger og tilpassede to-
lerancer og dimensioner, hvor 
det var nødvendigt. Det sparer 
os tusindvis af kroner hvert år.”
Pierre Kubalski 
Administrerende direktør
IMO Pumps AB, Colfax Corporation
Sverige

“En række strategiske til-
tag, som blev implemen-
teret i hele værdikæden 

for det samlede TX/IO-
projekt, øgede vores 

produktivitet med mere 
end 50 %.” 

Willi Bühlmann
Projektleder, Produktion

Siemens Building Technologies Division
Schweiz

Expert 
Walk

Expert 
Assortment

Analysis
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VORES INGENIØRYDELSER

Seks ekspertydelser 

Assembly Technology Expert indeholder seks forskellige ydelser, 
der alle har til formål at optimere fremstillingsprocessen og øge 
produktiviteten hos vores kunder.

ASSEMBLY 
TECHNOLOGY 

EXPERT
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Expert Teardown 

Produktanalyse
Vi skiller produktet ad i 
enkeltdele og undersøger 
designet, funktionaliteten 
og produktsamlingerne for 
at finde frem til den mest 
optimale befæstelsesløsning 
og afdækker jeres potentiale for 
omkostningsbesparelser.

Expert Assortment 
Analysis

Sortimentsanalyse
For at reducere jeres 
totalomkostninger rationaliseres 
befæstelsessortimentet. Vi 
arbejder med dokumenterede 
analytiske processer og de nyeste 
rationaliseringsmetoder og 
teknikker.

Expert Design 

Produktudvikling
Det er vigtigt at have de rigtige 
befæstelseselementer til rådighed. 
Vi leverer tekniske løsninger og 
giver jer adgang til big data, 
så I kan finde de mest optimale 
produktløsninger.

Expert Education 

Uddannelse
Vi giver jer mulighed for at blive 
eksperter inden for befæstelses-
teknologi. På vores seminarer og 
e-learningskurser får I vigtig og 
ny viden om befæstelsesteknologi, 
og alle kan deltage, uanset om I er 
nybegyndere eller allerede har et 
stort kendskab til området.

Expert Test Services 

Tests og analyser
Bossards testcentre i Europa, 
Amerika og Asien er udstyret med 
avancerede måle- og testudstyr.  
Dette sikrer, at kvalitetskravene 
bliver overholdt, og at dine 
produktionsprocesser er fejlfri.

EW EAA

EE ET

ETSED

Expert Walk 

Produktionsanalyse
Vi strømliner jeres processer med 
en produktionsgennemgang, for 
at I kan få en mere lean og smart 
produktion. Vores tekniske eksperter 
gennemgår jeres befæstelser, mon-
tagelinjer og arbejdsstationer for at 
optimere jeres brug af befæstelser, 
montageprocesser og værktøjer i 
produktionen.
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ASSEMBLY TECHNOLOGY EXPERT

Oversigt 

Expert  Teardown

Expert  Walk

Expert  Design

Expert  Test Services
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Expert  Assortment Analysis

Expert  Education

EAA

EE
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ET SKRIDT FORAN

Tre fordele med 
Assembly Technology Expert

1. Hurtigere Time to Market

Optimering af jeres befæstelseselementers 
funktionalitet og montageprocesser har en direkte 
effekt på jeres Time to Market. Vær de første på 
markedet og kom foran jeres konkurrenter.

2. Øget Kvalitet og Sikkerhed

For at vinde nye ordrer er det afgørende 
at opfylde alle kvalitetskrav og have en 
fejlfri produktion. Opnå en høj kvalitet 
og få ekspertviden om montage-
processer og befæstelsesteknologi 
– så kan det blive jer, der vinder.

3. Øget Produktivitet
Med Bossards ingeniørydelser, Assembly 
Technology Expert, får I eksperthjælp til jeres 
befæstelses- og montageløsninger. Vores mål-
sætning er enkel: Skabe forbedringer og øge 
jeres produktivitet. Er det ikke også jeres mål?
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FORRETNINGSMODEL

Assembly Technology Expert 
som en del af en helhed

Efter mange års samarbejde med vores kunder 
ved vi, hvad der skal til for at forbedre kundernes 
produktivitet og skabe konkurrencefordele. Vi 
ved, hvad det kræver for at styrke vores kunders 
konkurrenceevne. Derfor hjælper vi vores kunder 
inden for tre strategiske kerneområder.
 
For det første, finder vi optimale Produktløsninger 
og finder det befæstelseselement, som er den 
bedste løsning til kundernes produkter.
 
For det andet, kan Assembly Technology Expert 
ingeniørydelser levere intelligente løsninger til alle 
tænkelige udfordringer inden for befæstelse, fra det 
øjeblik vores kunder udvikler et nyt produkt.

For det tredje, optimerer vi vores kunders 
produktion på en lean og smart måde med 
Smart Factory Logistics intelligente 
logistiksystemer og skræddersyede løsninger.
 
“Proven Productivity” er vores løfte til kunderne 
og indeholder to elementer: For det første er det 
bevist, at det virker og for det andet forbedrer det 
produktiviteten og konkurrenceevnen for vores 
kunder.
 
Og denne filosofi motiverer os hver dag til at være 
et skridt foran.
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Bossard Denmark A/S
Stamholmen 150
DK-2650 Hvidovre

T +45 44 50 88 88

denmark@bossard.com
www.bossard.dk


