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De uitdaging van MRO-beheer
In het huidige werkklimaat met veel
concurrentie, kunnen Europese
fabrikanten zich geen onnodige kosten
veroorloven. Toch worden bij de meeste
bewerkingsprocessen, de kansen om in te
spelen op efficiëntie en kostenbesparingen
met betrekking tot onderhoud, reparatie en
revisie (MRO) vaak over het hoofd gezien.

complexiteit van MRO-onderdelen, de
eisen voor productie-efficiëntie en de
toenemende technische moeilijkheidsgraad
van bewerkingsprocessen en productie,
ervoor dat weinig organisaties hun tijd
en aandacht willen besteden aan het
zoeken van continue verbeteringen en
kostenbesparingen op dit gebied.

Uw productietijd maximaliseren en daarbij
uw indirecte kosten minimaliseren, is een
grote uitdaging.

Toch kunnen fabrikanten onnodige kosten
besparen, de efficiëntie optimaliseren,
productiestilstand verlagen, waterverbruik
verminderen en energiebesparingen
doorvoeren door MRO-kostenbesparingen
te identificeren.

Bovendien zorgen de betrekkelijk lage
eenheidskosten, samen met de enorme

MRO is complex en moeilijk te
beheren

+

Vaak wordt hieraan een relatief lage
prioriteit gegeven

+

De meeste klanten missen een duidelijke,
coherente MRO-strategie

=

Hierdoor wordt MRO door vele klanten
gezien als een lastig onderwerp

Prijs ten opzichte van totale bedrijfskosten
Bedrijven hebben het vaak moeilijk om
juiste beslissingen te nemen wat betreft
MRO-levering en acquisitiekosten. Het kan
verleidelijk zijn om producten te selecteren
en zich daarbij louter te baseren op de
oorspronkelijke prijs, maar door dit te doen

houden fabrikanten alleen rekening met een
klein gedeelte van de kosten die gepaard
gaan met de acquisitie van dat item. Bij de
aanpak van de totale bedrijfskosten, wordt
rekening gehouden met hoeveel het op
lange termijn zal kosten om over dit product

te beschikken. Deze aanpak kan de kosten
enorm verlagen door bedrijven meer
bewust te maken van de kostvariabelen
die gepaard gaan met het aankopen van
producten.

Inkoop tijd/kosten voor
• het identificeren van
leveranciers

Inkoop

Productkosten

Directe kosten

• het contacteren van
leveranciers
• Onderdelen bestellen
Administratie

• Betalingen factureren

Opslagtijd/Kosten voor
• Ontvangen van leveringen
• Leveringen controleren

Opslag

Onderhoud
werkplaats

• Aanvullen voorraad

Indirecte kosten
Hier liggen de grootste verbeteringskansen
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• Het identificeren en vinden
van onderdelen
• Het verzamelen in
magazijn

• Her-profileren van de voorraad
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Tijd voor werkplaats/
Kosten voor

• Het controleren van de
items

Kostenbesparingsprogramma
Brammer beschikt over een uniek
kostenbesparingsprogramma dat u helpt
geld te besparen.
Door onze kennis van uw productieproces,
ons inzicht in leverancierskeuze van
producten en ons uitgebreide assortiment,
kunnen wij u helpen met het verminderen
van uw totale aankoopkosten, verhoging
van de efficiëntie van uw productielijn proactief helpen om storingen te voorkomen,
minimaliseren van kostbare en ongeplande
stilstand - en er constant naar streven uw
werkkapitaal te verbeteren. Bovendien
zorgt onze gespecialiseerde kennis van de
industriesectoren ervoor dat wij de beste zijn
in het reduceren van de kosten voor klanten.
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Uw totale kosten
voor inkoop
reduceren

•
•
•
•

Product verandering/ Aanpassing
Vervangende onderdelen
Analyserapporten over transacties
Geconsolideerde facturering
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Uw productieefficiëncy
verbeteren

•
•
•
•
•

Prestatiebeoordeling
Proactief monitoren
Technische ondersteuning
24/7/365-service
Levering aan productielijn
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Uw werkkapitaal
verminderen

•

Rationalisatie van producten en
merken
Standaardisering onderdelen
Voorraadinventarisatie
Vendor Managed Inventory

•
•
•

Het afgelopen jaar hebben we € 80 miljoen afgetekende kostenbesparingen gerealiseerd voor onze klanten - dat is meer dan wat we
verdiend hebben voor onze aandeelhouders.

Kostenbesparingen
Kostenbesparingen
realiseren

Kostenbesparingen
rapporteren

•

Efficiency-audits

•

Het uitbesteden van onderhoudsengineers pakketten

Brammer beschouwt
kostenbesparingen enkel als
effectief wanneer het Operationele
Kostenbesparingenrapport goedgekeurd
en afgetekend werd door onze klanten. Het
document bevat:

•

Gespecialiseerde reparaties

• Een beschrijving van het probleem

•

Mogelijkheden om onderdelen om te
zetten

• De oplossing die Brammer aangeboden
heeft

•

Gestroomlijnd verwerkingsproces van
bestellingen

• Duidelijke berekening van de besparing

•

Energiebesparingen

De kostenbesparingen van
Brammer worden gerealiseerd dankzij:

• Handtekening van Brammer en onze
klant

Registratie van
kostenbesparingen
Pas nadat het rapport is
ondertekend, wordt de besparing bevestigd
en gerapporteerd. Alle ondertekende
documenten worden opgenomen in de
databank met kostenbesparingen van
Brammer, deze databank voorziet:
• Specifiek bewijsmateriaal van de meest
efficiënte manieren om een toegevoegde
waarde te bieden
• Een bron van naslaggegevens die
kunnen worden gebruikt wanneer men
op zoek gaat naar nieuwe kansen voor
toegevoegde waardes
• Toegang in heel Europa voor het
kopiëren van de optimale werkwijze

Casestudies
Een autofabrikant transporteerde zijn voertuigen via
transportbanden met haken. Het proces werd gecontroleerd
door een camera en de haken werden daarbij als referentiepunt
gebruikt. Toen de haken corrosie vertoonden, kon de camera hen
niet meer identificeren en de fabriek ondervond stilstand in de
productie. Brammer stelde voor, om dit probleem te verhelpen, een
keramische coating op de haken aan te brengen en Loctite testte
dit uit. Het bleek te werken en dus werd de coating aangebracht op
alle andere lijnen in de fabriek. Brammer verhoogde de productieefficiëntie, verminderde de tijd van stilstand en bespaarde € 99.500
voor de autofabrikant.

Een chocoladeproducent had problemen met acht luchteenheden
in zijn fabriek, zij bleven lopen op vaste, inefficiënte snelheden.
Zij benaderden Brammer om te helpen dit probleem op te lossen
en Brammer adviseerde de nieuwe Siemens elektromotoren
en aandrijvingen en tevens de Optibelt Red Power riemen aan.
Daarnaast installeerde Brammer een nieuw geschikt controlepaneel
voor elke luchteenheid. Met de hulp van Brammer, bespaarde de
chocoladeproducent (circa) 602.000 kw/h, wat overeenkomt met
een terugwinperiode van 14 maanden en een totaal van € 65.790.
Totale kostenbesparingen: € 65.790

Totale kostenbesparingen: € 99.500
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Brammer
in Europa

www.brammer.biz
www.brammer.biz

Austria
+43 1 369 87 53 0
at@brammer.biz

France
+33 1 69 80 20 20
info.fr@brammer.biz

Italy
+39 0735 76171
it@brammer.biz

Slovakia
+421 414 21 6296
sk@brammer.biz

Belgium
+32 3546 7878
be@brammer.biz

Germany
+49 721 7906 0
de@brammer.biz

Luxembourg
+352 26 38 13 13
lu@brammer.biz

Spain
+34 94 457 94 00
es@brammer.biz

Czech Republic
+42 02 77 003 346
cz@brammer.biz

Hungary
+36 53 500 041
hu@brammer.biz

Netherlands
+31 23 5164 164
nl@brammer.biz

Sweden
+46 (0) 42 380 300
se@brammer.biz

Denmark
+45 764 08 700
dk@brammer.biz

Iceland
+354 522 6262
reykjavik@brammer.biz

Norway
+47 55 39 10 00
no@brammer.biz

UK
+44 1902 395000
uk@brammer.biz

Finland
+358 (0) 9 3424 300
fi@brammer.biz

Ireland
+353 1 8305455
ie@brammer.biz

Poland
+48 17 227 00 00
pl@brammer.biz

