Nyhetsbrev 2015-01-26
Succé med korta leveranstider
Från JIWE Varmförzinkning har
det tidigare utlovats
leverans inom en vecka,
inklusive logistik med våra
direktbilar. Detta är bland
marknadens snabbaste
leveranstider. Men JIWE har
lyckats pressa ner ledtiderna
ytterligare, och har nu en
fast leveranstid på två till
tre dagar inklusive transport.
Med en välstrukturerad
serviceorganisation vågar
vi utlova så pass korta
leveranstider.

Under 2005 hade vi fyra fasta turer i veckan som
hämtade och körde ut all produktion. I dag handlar
det om minst 35 turer per vecka. Vi hämtar
konstruktionerna ute hos kund samt bearbetar
och varmförzinkar i våra egna anläggningar i
Fasterholt, Sölvesborg eller Eskilstuna. Därefter
levererar vi ut produkten direkt till slutkund.
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JIWE:s expressleveranser är mycket
värdefulla inom byggbranschen, där många
underleverantörer samverkar för att leverera
en helhet. Varmförzinkade konstruktioner
monteras dessutom enklare och snabbare då
den varmförzinkade ytan är väldigt tålig. En
målad yta repas lätt och måste därför hanteras
mer varsamt vilket kostar både tid och pengar.

Nyheter under 2015

Kapacitet

Efter en lyckad uppstartsperiod under 2014 fastlägger vi nu att
köra tur-till-tur-leveranser i Göteborgsregionen. Detta gör att
våra kunder i denna region får levererat sin 13 meters balk med
två dagars leveranstid som standard. Därigenom får kunderna
inte bara riktigt snabba leveranser utan även tillgång till
Nordens största varmförzinkningsgryta som finns inom JIWEDOT-koncernen.

Varmförzinkning vid 450°C. Detaljstorlek, max 15,0 x 2,3 x 2,8 m.
Centrifugeringsanläggning till beslag, 450°C. Detaljstorlek, max
450 x 450 x 250 mm.
Målning. Kabinstorlek 17,0 x 9,0 x 4,0 m.
AquaCoat. Detaljstorlek max 2,7 x 1,4 x 0,8 m.

Införandet av vårt Intranetsystem kommer att ske på bred
front under 2015. Här kan kunderna lägga bokningar, skriva
följesedlar, se alla offerter, fakturor, följesedlar och andra
kvalitetsdokument.

En kontaktgrupp sköter leveransen
En huvudkontakt med en väl insatt backup-grupp är viktigt för
kunderna. JIWE;s helhetskoncept med logistik, bearbetning,
montering, varmförzinkning, målning och slutligen leverans till
kund skapar mervärde.

Introduktion av en ny ytbehandlingsmetod, AquaCoat kommer
att ske under året. Denna metod är en miljövänlig process
som ger ett utmärkt korrosionsskydd på såväl utvändiga som
invändiga ytor.

Framtid – vi bearbetar marknaden
offensivt

AquaCoat är en organisk ytbehandling som ger en överlägsen yta
och korrosionsskydd till stål. AquaCoat kan användas till alla
typer av järn och stål utom rostfritt stål.

Vi har totalt sex säljare som enbart fokuserar på uppsökande
försäljning. Branschen ser annorlunda ut i dag och vi vill
kontinuerligt utveckla oss. Vi måste vara lyhörda och leverera
mervärden för våra kunder.

Den ger en silkesmatt svart yta, som ger ett exklusivt intryck
men som även är en perfekt bas för pulverlackering och målning.
AquaCoat-processen har använts i USA sedan år 2002. Den
utvecklades ursprungligen till bilindustrin och används idag till
att korrosionsskydda detaljer som sitter i utsatta lägen.
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