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Standardværktøj
Optimer din produktion 
med vores store og 
konkurrencedygtige 
værktøjsprogram.

Specialværktøj
Med specialværktøj fra 
Kyocera kan du optimere og 
eff ektivisere din produktion 
og dermed øge rentabiliteten.

Webshop
Køb dine Kyocera 
produkter online. Nemt, 
hurtigt og tilgængeligt 
- 24 timer i døgnet.

Vi henter dine værktøjer til 
slibning eller kalibrering. 
Du bestiller afhentning, vi 
sørger for resten.

Øg dine værktøjers 
standtid med den rette 
belægning fra vores 
belægningscenter.

Te t
Book et møde med vores 
optimeringstekniker og hør, 
hvordan du kan øge din 
konkurrencedygtighed og 
forbedre din rentabilitet. ©
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Dine udfordringer
er vores hverdag
Vi sammensætter den ideelle værktøjsløsning
– ud fra dine behov
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Netværks-
arrangement
hos Rival
Den 13. juni kan man blive klogere
på, hvordan man som mindre og
mellemstor virksomhed ledelses-
mæssigt tackler efterveerne af 
den globale krise på Fuld Skrue-
medlemsmødet om forandringer,
ledelse og strategi hos Rival i
Skanderborg.

Det næste medlemsmøde i
Fuld Skrue-regi kommer for-
bi Maskinfabrikken Rival,
hvis direktør, Carsten Tøn-
nes, også er nyvalgt formand
for Fuld Skrue-netværket.

Carsten Tønnes er desuden
på dagen blandt indlægshol-
derne, og vil fortælle om Ri-
vals egne praktiske erfarin-
ger fra den Turnaround den
danske maskinfabrik selv
har været igennem.

Når Rivals kunder ser på
det samlede regnestykke
omkring samarbejdet er det
vigtigt, at de også tager deres

interne omkostninger til
håndtering af emnerne med.
Det har vi tidligere oplevet,
at flere har overset, påpeger
Carsten Tønnes.

Områder som intern kon-
trol og lagerbinding kan så-
ledes ofte løbe op i væsentli-
ge beløb og timer, hvis kun-
den selv skal varetage områ-
derne. Med en rammeaftale
tilbyder maskinfabrikken at
varetage disse områder,
hvorfor de naturligvis derfor
skal indgå i kundens samle-
de regnestykke omkring de
totale omkostninger ved pro-

duktion af kundens emner.
Samtidig vil selve produk-

tionsprisen og leveringstiden
pr. emne være faldende, jo
mere fast aftale kunden ind-
går.

Et forenklet regnestykke
viser, at hvis Rival sætter
prisen på produktion af ét
enkelt unikt emne til indeks
100 vil, prisen falde til om-
kring indeks 83, såfremt
kunden indgår en aftale om
avanceret serieproduktion på
eksempelvis 1.000 styk om

året. Samtidig vil leverings-
tiden falde fra omkring fire
uger til nogle få dage, fortæl-
ler Carsten Tønnes.  

At i alt oplever kunderne i
dag, at det er nemt at samar-
bejde med Rival og at kvali-
tet, leveringtid og pris er på
plads. 

”Hertil kommer, at der op-
bygges et tillidsfuldt forhold
til kunderne, som eksempel-
vis oftere og oftere overlader
det til den spåntagende un-
derleverandør også at foreta-

ge de kritiske målinger af
udvalgte tolerancer, som er
af afgørende betydning for
deres videre anvendelse af
emnerne, siger Carsten Tøn-
nes. Her er det at udarbejde
en solid dokumentation på
emnerne naturligt, så emner-
ne er klar til brug, når de an-
kommer. Dermed bliver
samarbejdet med fremtidens
kunde i høj grad en
Win/Win, understreger
Carsten Tønnes.

Programmet den 13. juni

klokken 8 til 12 omfatter og-
så indlæg ved Michael Raa-
hauge, Raahauge ApS, der
vil give indblik i foran-
dringsmodeller, som man
kan få noget ud af såvel som
Martin Lausen, Topteam
A/S, der har indlægget: Ny
strategi: Sådan arbejder vi
med værdibaseret salg. 

Se mere på hjemmesiden
www.fuldskrue.net
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Fremtidens Rival-kunder ser på virksom-
heden som en udviklende frem for kun en
udførende samarbejdspartner, fortæller
direktør Carsten Tønnes.


