Produktark

Prototyper
Du ved hvad - vi ved hvordan
Højt prioriteret
Hougaard & Koefoed ved, hvor vigtigt prototypearbejdet er for vores kunder. Det er her produktets livscyklus starter, og det er her den
kritiske ”Time to Market” kommer ind. I erkendelse af, at produkternes levetid generelt bliver
kortere og udviklingen hurtigere, har Hougaard
& Koefoed et stærkt fokus på netop prototypearbejdet. Det har vi for at sikre, at vores kunder
kommer så hurtigt som muligt på markedet
med deres nye produkter.
Det rigtige produktionsapparat
Vi har valgt at producere vores kunders prototyper i vores normale produktionsapparat, for at
sikre at produktet er direkte klar til serieproduktion på de rigtige maskiner. Vi mener ikke at
det tjener noget formål at producere prototyper
i et såkaldt protypeværksted, når man efterfølgende er nødt til at lave en ny prototype i det
rigtige produktionsapparat. Det led springer vi
simpelthen over og er dermed langt hurtigere
klar til den første rigtige serieproduktion.
Fleksibilitet og hastighed
Hougaard & Koefoed formår at holde en så god
balance og fleksibilitet i produktionsapparatet,
at vi kan håndtere de meget korte leveringstider, der typisk er på prototyper, samtidig med
at vores normale produktion kører.
Tæt samarbejde og projektledelse
Prototypefremstillingen foregår altid i et tæt

samarbejde med vores kunder, hvor vi tilknytter
en af vores erfarne projektledere til den enkelte
opgave. Det gør kommunikationen så kort og
effektiv som mulig. Projektlederen har direkte
adgang til de kompetencer, der måtte være
behov for under prototypearbejdet.
Rådgivning, konstruktion og tegninger
Nogle af vores kunder har behov for hjælp til
udførelse af produktionsgrundlaget i form af
tegningsarbejde eller produktionsoptimering,
og netop her har Hougaard & Koefoed stor
ekspertise og assisterer meget gerne med denne type af rådgivning.
Specialværktøjer
I mange tilfælde kan der med stor fordel benyttes specialværktøjer til den efterfølgende serieproduktion. Hougaard & Koefoed rådgiver og
oplyser meget gerne om de produktionsfordele,
der kan opnås ved sådanne værktøjer.
Færdige overflader
Den endelige finish på produktet er oftest en
meget væsentlig faktor for produktets totale
livscyklus. Hougaard & Koefoed er i stand til at
levere et helt færdig produkt inklusiv overflade.
Det gælder for slebne såvel som for lakerede
og galvaniske overflader. Således kan en prototype præsenteres, så den er så tæt på det
endelige produkt som overhovedet muligt.
Du ved hvad - vi ved hvordan!
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Produceres på det rigtige produktionsapparat
Assistance til konstruktion og design
Tæt samarbejde med kunden
Dedikeret projektleder
Hurtig levering
Inklusiv færdige overflader
Inklusiv eventuel montage
ISO 9001:2000
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Medico
Telecom
Elektronik
Betalingssystemer
Apparatproduktion

Produkttyper
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Chassiser
Kabinetter
Racks
For-/bundplader og sidestykker
Svøb og inddækninger
Apparatdele
Designemner
Etc.

Hougaard & Koefoed as har arbejdet med pladebearbejdning
og rådgivning siden 1948. Vi har en stab af branchens bedste
og mest engagerede medarbejdere og et tæt samarbejde med
underleverandører, så vi kan håndtere endog meget komplekse
løsninger. Hougaard og Koefoed er totalleverandør og specialist
i at fremstille individuelle løsninger. Virksomheden har i dag ca.
65 ansatte.

Fleksibilitet - Kvalitet - Leveringssikkerhed
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