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MCB Direct: Specialist in metaal en non-ferro
MCB Direct levert metaal en non-ferro uit voorraad. Halffabrikaten en
eindproducten, bewerkt of op maat gezaagd, speciaal verpakt of gesorteerd.
U kunt bij ons onder andere terecht voor RVS, staal en aluminium. In uw eigen
regio, want met vestigingen in het hele land is MCB Direct altijd in de buurt.
Machinefabrieken, technische diensten, constructiebedrijven, de
apparatenbouw, verspaners maar ook onderwijsinstellingen weten ons al jaren
te vinden. MCB Direct vervult behalve een leveranciersrol ook een spilfunctie.
We kennen de markt, behoeften en werkzaamheden van onze klanten goed.
MCB Direct valt onder de paraplu van de MCB Group. Vanuit het hoofdkantoor
in Valkenswaard begeleidt de MCB Group haar werkmaatschappijen in
Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.
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MCB Direct is niet alleen uw regionale groothandel en leverancier van metaal
en non-ferro. We zijn vooral uw partner en maken het u graag zo eenvoudig
mogelijk. Gebaseerd op de LEAN gedachte hebben wij MetaalTotaal
Service (MTS) in het leven geroepen. MTS is een verzamelnaam voor alle
activiteiten waarmee wij onze relaties werk uit handen nemen dat niet tot hun
kernactiviteit behoort.
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Focus op de corebusiness en verlaag de integrale kosten in de keten
Wij nemen activiteiten uit uw bedrijfsproces over. Dit kan bijvoorbeeld
het managen van de voorraad zijn, waarmee de voorraadrisico’s worden
weggenomen. We kunnen ook de bewerkingen van de materialen overnemen
of de orders direct in ons systeem laten lopen. Hiermee wordt de productielijn
geoptimaliseerd. Door deelprocessen als deze bij ons onder te brengen, creëert
u tijd en financiële ruimte om te investeren in zaken die er voor het behalen van
een optimaal resultaat echt toe doen. Zoals training van personeel of aandacht
voor research en development.

“Met MTS hebben we onze kennis en ervaring
rond het beleveren én het functioneren van
de werkplek gebundeld. Het resultaat is een
krachtig concept voor bedrijven in de machineen apparatenbouw en de verspanende industrie.”
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De medewerkers van MCB Direct staan aan uw zijde. Dat scheelt u heel veel
tijd. Er ontstaat namelijk ruimte als u uw voorraad en zaagbewerkingen bij ons
onderbrengt. Bovendien neemt MTS op deze manier rente en risico’s van u over.
Omdat we LEAN werken verlagen we de kosten in de keten, wat uiteindelijk
leidt tot productieverhoging binnen uw bedrijf.

Bedrijven die zich focussen op hun
corebusiness zijn succesvoller. Zij houden
zich namelijk niet met randzaken bezig.
Hierdoor krijgt het primaire proces alle
aandacht en dat leidt tot:
• Forse besparingen in het productieproces
• Efficiëntere inzet van vierkante meters
• Grotere flexibiliteit
• Meer productiecapaciteit
• Meer verkoop
• Betere concurrentiepositie

“Er zitten alleen maar voordelen aan onze
samenwerking met MTS. We hebben zelf geen
voorraden meer en die ruimte gebruiken we
voor productiemachines. Daarnaast wordt
het materiaal op de juiste tijd en plek bij ons
aangeleverd, zodat we ons alleen nog hoeven
te richten op het produceren van onderdelen.”
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Bewerkingen
op maat

“De materialen worden in
onze eigen bakken of pallets
afgeleverd. Daarbij gebruiken we
een emballagesysteem. Als de
chauffeur van MCB Direct voorrijdt
hebben we de lege bakken alweer
voor hem klaar staan.”
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MCB Direct neemt bewerkingen als zagen, knippen of boren van u over. Per
order richten we het proces naar behoefte in. En dat maakt uw productieproces
efficiënter en goedkoper. Bespaar op kosten voor medewerkers en machines,
terwijl de productiecapaciteit stijgt. Bovendien is een magazijn met grote
voorraden niet meer nodig. U creëert ruimte die weer efficiënt gebruikt
kan worden. Omdat we dagelijks over de vloer komen zien we met welke
uitdagingen u te maken heeft. Wij denken mee en stemmen de processen
helemaal af op uw wensen.

LEAN Maatwerk
De huidige tijd vraagt om efficiënte werkprocessen. MTS biedt daarin de
overtreffende trap. Wij zagen standaard +/- 1 millimeter op maat, maar dat
kan desgewenst nog veel nauwkeuriger. Al het materiaal wordt aangeleverd
waar en wanneer u het nodig heeft. Desgewenst al voorbewerkt en klaar
voor de volgende stap in uw productieproces.

Mogelijkheden
MCB Direct beschikt over zo’n 60 zaagmachines, van gestuurde
verstekzaagmachines, dubbelkops aluminiumzaagmachines en
lintzaagmachines tot cirkelzaagmachines, uitgerust met digitale
lengtemeetsystemen. De capaciteit in de te zagen diameters varieert van 5 tot
460 mm. Wij zijn hermerk bevoegd. Ook is er beschikking over knipbanken,
boormachines en wikkelmachines. Onze afbraammachines zorgen ervoor
dat al het gezaagde materiaal direct klaar is voor draai-, boor-, las en
freeswerkzaamheden. MCB Direct heeft een breed netwerk van kwalitatief
geselecteerde bedrijven die gespecialiseerd zijn in specifieke bewerkingen.
Ieder doet waar hij goed in is. Dat geldt ook voor laser- en plasmasnijwerk,
verzinken, poedercoaten, knip, frees- en zetwerk. Wat we hebben gezaagd
wordt netjes in speciale kratten verpakt, met uw labels en eventuele tekeningen
of productienummers.
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MTS zorgt dat u aanzienlijk kunt besparen, wij rekenen graag uit hoeveel. Zo
brengen we in beeld wat het overnemen van de voorraad en het terugbrengen
van het aantal processen u oplevert. Samen nemen we alles onder de loep om
tot een eenvoudige rekensom te komen:

Prijs
materiaal

MTS

Bewerking

Totaalprijs

Wat er mogelijk is binnen uw
bedrijfsproces en welke financiële
voordelen er zijn, bekijken wij
graag met u. Informeer bij uw
dichtstbijzijnde vestiging voor een
vrijblijvende afspraak met één van
onze specialisten.

www.mcbdirect.eu

