
Organisatie

 De Mercuur Metal Spinning & Pressing is specialist in het forceren en persen van

metaal. Middels dit proces wordt plaatstaal spaanloos en koud vervormd tot 3D vormen.

Opgericht in 1952, zijn wij uitgegroeid tot een volledig geautomatiseerde en 

gerobotiseerde onderneming.

De Mercuur kent een flexibele, kosteneffectieve organisatie en produceert in

meerdere ploegen. Als eerste forceerbedrijf hebben wij het forceerproces middels

multi tasking robots geheel gerobotiseerd.

De Mercuur behoort in haar industrie tot de top op het gebied

 van volume, (proces)innovatie en productautomatisering
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Wij bieden een combinatie van onderscheidende randvoorwaarden op basis

waarvan wij in staat zijn tegen zeer concurrerende prijzen een kwalitatief constant

assortiment aan producten te kunnen leveren. De Mercuur levert ruim 400

verschillende producten en meer dan 1.2 miljoen eenheden aan haar klanten

in de Europese markt.



Marktfocus en Positionering

De forceer- en perstechniek is niet aan een bepaald product of industrie gebonden.

Derhalve bedienen wij een groot aantal verschillende markten en industrieën.

Een voorbeeld van industrieën aan wie wij toeleveren:

Rookgasafvoer

Ventilatoren

Filter en dempersystemen

Luchtbehandeling

Verlichting

Afvalverwerking

Verpakking

Kook– en keukenapparatuur

Medische apparatuur

Straatmeubilair
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Onze focus ligt op producten van (industriële) halffabrikaten 

waar sprake is van grotere series en waarbij maatvoering,

toleranties, leverbetrouwbaarheid en een concurrerende

prijsstelling een belangrijke rol spelen

–

 De Mercuur positioneert zich op deze markten als toeleverancier en levert producten

en totaaloplossingen voornamelijk op basis van tekeningen van derden.



Producten & Services

Totaaloplossingen

Kwaliteitsborging

   Alle productspecificaties worden in een speciaal door De Mercuur ontwikkeld

softwarepakket vastgelegd, zoals materiaalsoort, gereedschapnummers, seriegrootte,

machinegegevens, prijsafspraken, minimale voorraden, locatiecode magazijn, etc.

Alle tekeningen worden gedigitaliseerd, waardoor iedereen altijd van de meest recente

tekeningen werkt. Eventuele aanpassingen worden direct vastgelegd en ge-update

voor de volgende productierun.
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   De Mercuur besteedt bepaalde bewerkingen, zoals lassen, poedercoaten, anodiseren

etc., uit binnen een netwerk van partners en co-makers die dezelfde marktbenadering

en filosofie hanteren. Hierdoor kunnen wij u altijd een totaaloplossing bieden en worden

alle aanvullende bewerkingen uitgevoerd door bedrijven die hierin tevens hun eigen

specialisme hebben.

   Forceergereedschappen en persstempels worden in eigen beheer vervaardigd.

Hierdoor zijn wij in staat u snel van prototypen te voorzien en eventuele aanpassingen

reeds in het ontwerpstadium te realiseren als gevolg waarvan uw time-to-market voor

het introduceren van nieuwe producten wordt verkort.



Supply Chain Management

  Het maken van klantspecifieke afspraken, welke variëren van afspraken ten

aanzien van productieseries, bestelgroottes en minimale voorraden welke altijd

bij De Mercuur aanwezig zijn, tot het inconsignatie leggen van de meest kritische

artikelen bij onze klanten, zijn belangrijke en onderscheidende toegevoegde

waarden van De Mercuur.

   De mogelijkheid voor onze klanten om dit alles te kunnen raadplegen via de

Klanten Log-In op onze website vervult hierbij een belangrijke ondersteunende functie.

   Bent u van mening dat onze denkwijze een toegevoegde waarde kan zijn voor uw

onderneming, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij bespreken graag hoe

uw kritische factoren ten opzichte van leveranciers door De Mercuur kunnen worden

ingevuld.

Tel: +31 20 6130729

Fax: +31 20 6147973

Internet: www.demercuur.eu

De Mercuur Metal Spinning & Pressing B.V.

Portsmuiden 100

1046 AM  Amsterdam, Nederland

E-mail: info@demercuur.eu
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Het bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van

onze klanten ten aanzien van het werkkapitaal en

voorraadmanagement staat bij  ons centraal

Bedrijfsgegevens


