Mätservice

HOLJE hjälper dig hela vägen med ditt
produktionsbehov !

HOLJE Mekaniska AB Agrasjövägen 7 293 40 Olofström
Tele
0454-56777700
01 Fax 0454-48059 Hemsida: www.holje.com
Tele
0454-56

HUR FUNGERAR AFFÄRSUPPLÄGGET

Vi träffas och diskuterar igenom lämpliga detaljer att tillverka till
rätt pris
Vi kommer överens om ett
”TARGET PRICE”
HOLJE återkommer med en skriftlig offert med vårt
erbjudande avseende pris och leveranstid .
Du skickar en order till oss, vi skickar dig en
orderbekräftelse och en bekräftad tidplan.
Vårt dotterbolag i Kina startar produktionen och
rapporterar utvecklingen varje vecka till Holje SE
När produkten är färdigtillverkad
levereras den till Holje CN.
Holje mätcenter i Kina, kontrollerar samt säkerställer att
produkten är tillverkad i enlighet med specifikation.
Produkten packas och fraktas till
Holje Mekaniska i Olofström.
När produkten anlänt kontrollerar vi ännu en gång att
allt stämmer med order och specifikation.
Vi kallar dig till en Buy-Off samt överlämnar
produkterna till dig.

DU HAR SPARAT IN EN HEL MASSA PENGAR UTAN
ATT BEHÖVA RISKERA NÅGONTING

HUR SÄKERSTÄLLER VI KVALITÉN

Holje CN har löpande
kontroll mha moderna
svenska mätinstrument
som användes av
svenskutbildad personal

Holje CN har en ”SVENSK”
mätmaskin kalibrerad av
en svensk
kalibreringsfirma som är
godkänd av SWEDAC.

Personal från Holje SE är
kontinuerligt på plats i
Kina och säkerställer att
allt tillverkas med rätt
kvalitet enl ISO9000.

VAD KOSTAR DET I KINA JÄMFÖRT MED SVERIGE

Svetsade stativ
STÅL

Maskindetaljer
STÅL

-40%
-40%

-50%

Gjutna delar
STÅL/ALU

Maskindetaljer
ALUMINIUM

-30%

www.holje.com

www.holje.cn

Holje Mekaniska AB bildades 1994 i Olofström, och är ett specialist företag inom området kvalitetssäkring, kontroll
och verifiering av tillverkade produkter och system samt framtagning av koncept och lösningar för att förbilliga
kontroll av produktion och producerade detaljer. Våra huvudkunder är bilindustrin och dess underleverantörer i
Europa och Asien. Våra utrustningar och system byggs med hjälp av ett justerbart komponentbyggsystem som
innehåller olika varianter av hållare, spännare, fastsättningsplattor osv utvecklade av Holje och våra partners.
Större delen av vårt patenterade byggsystem tillverkas, säljs och levereras idag från vårt dotterbolag i Kina.
Holje’s helägda dotterbolag i Kina har som affärsidé att kontrollera och säkerställa kvaliteten och leveranstiderna på
våra eller våra kunders leveranser av tillverkade detaljer och system. Samtliga Holje´s Mätcenter i Sverige och Kina är
tempererade och innehar godkända och certifierade mätinstrument och mätmaskiner. Holje är idag ca 40 st anställda
varav 10 st är anställda på vårt Mätcenter i Chongqing, Kina.

Holje erbjuder leveranser och service enligt följande:
Kontroll-, mät-, svets-, monteringsfixturer
Löpande mätningar av produkter och system
Kalibrering av fixturer och system
PPAP mätningar på plats under inkörning av produktion
Support och know-how inom geometrisäkring
Support och service av utrustningar
Trading av lågkostnadstillverkning via vårt dotterbolag i Kina
Uppstartande av produktion i Kina via vårt kontaktnät i Kina
Service och reparation av svenska företags leveranser i Kina
Representation och försäljning av svenska företags maskiner och
utrustningar i Kina
 Förmedling av kunskap och know-how avseende affärskultur och
inköpsprocesser i Kina.
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Chongqing Holje Precision
Mechanic Engineering Co., Ltd
G-52-1/No 01-2
Lianglu Ind. Dev. Zone
CN-401120 Chongqing China

Tel. +86 (0)23 67802495
Mob(Xi) +86 18702362510
zhao.xi@holje.cn
Mob(Lena) +86 13527466665
wang.na@holje.cn

