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Brammer og GearTech
blir`Rubix` 1. januar

Rubix
Videreutvikling av en suksesshistorie

Sterk tilstedeværelse i
Frankrike, Tyskland,
Italia, Benelux, Spania og
andre EU-markeder
Kjernevirksomhet i
verktøy- og
vedlikeholdsmarkedet i
Frankrike og Nederland.
Ledende leverandør til
transmisjonsmarkedet i
Tyskland, Italia og Spania.
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Sterk tilstedeværelse i
UK, Tyskland,
Frankrike, Spania,
Benelux og andre EUmarkeder.
Kjernevirksomhet
innenfor kulelager og
transmisjoner.
Høyt fokus på Key
Account-kunder.

Europas ubestridte ledende
industrielle distributør.
Sterke lokale, nasjonale og
europeiske merkevarer i 23
land.
Multispesialist i flere produktog servicekategorier.
“Best in class” tilnærming til
Key Account.

Europas ubestridte
ledende industrielle
distributør.

500 000 lagerførte artikler

Nordisk lager ogproduksjon
Europeiskdistribusjonslager
HovedkontoriNorden
ogekspresslager

Tilstedei23 land

Salgskontor

15,000 Merkevarer
220,000 Kunder

650 Avdelinger
|

8000 Ansatte
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Distribusjon til deg fra Rubix
Bergen

• 8 000 lagerførte
artikler

Helsingborg

Rubix
Europa
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• 20 000 lagerførte
artikler
• Produksjon og
sammenstilling

• 500 000
lagerførte
artikler

Noen av våre leverandører

Produktutvalg
Du kan trygt anta at vi har produktet du trenger
Mekaniske
transmisjoner

Flow
Teknologi

Verktøy og
vedlikehold

Helse og sikkerhet

Kulelager og tilbehør

Pakninger og anti-vibrasjon

Verktøy og måleutstyr

Arbeidsklær og vernesko

Transmisjoner

Pneumatikk

Festemateriell og DIN-Deler

Personlig verneutstyr

Gir og motorer

Hydraulikk

Kutte- og slipeverktøy/
Maskinering

Hygieneutstyr

Lineærføringer

Prosessutstyr

Sveising og lodding

Sikkerhet på arbeidsplassen

Motion Control

Instrumentering

Kjemi

Fallsikring

Filtrering

Maskiner og utstyr
Arbeidsplassartikler
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Varemerker kun tilgjengelig hos Rubix
Produkter med høy kvalitet, direkte fra våre strategiske produsenter

Fra essensielle til premium
løsninger.
Produkter designet med tanke
på våre kunders behov.
Produkter for det
profesjonelle markedet

5 merkevarer for å dekke
følgende kategorier:
• Verktøy
• Personlig verneutstyr
• Arbeidsplassprodukter
• Maskinering
• Pneumatikk
• Hydraulikk
• Mekaniske transmisjoner
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God tilgang
Varene alltid tilgjengelig i
Europa
Finnes på våre digitale
plattformer.

Muligheter for løsninger
Produktene kan ikke gjøre så mye uten den rette ekspertisen til å velge riktig
produkt eller løsning, hvordan bruke det og hvordan gjøre vedlikehold.
Innkjøp

Operations

Engineering

• Integrerte digitalløsninger

• Lagerstyringsservice

• Ledelsesinformasjon og KPIrapportering

• Forbedret oppetid i produksjon

• Komponenttilpasning og
System Engineering

• Leverandørkonsolidering
• European Conformity legislative
compliance
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• Energieffektivisering og CO2 reduksjon
• Optimalisering av trykkluftløsninger
• Opplæring

• Preventivt vedlikehold:
Revisjon av elektriske motorer/drifter
og transmisjoner.
• Dokumenterte forbedringsprogrammer

Løsninger
• Tekniske prosjekter

• Modifikasjoner i egen produksjon
• Leverandørkonsolidering
• Konvertering av OEM-deler

• Tjenester for leverandørstyrte lager
• Lagerstyring
• Digitale løsninger

• Kontraktmonitorering
• Insite™, vår service “on site”
• Teknisk support og service

Hva kan dette bety for deg som kunde?
Hva kan dette bety for deg som kunde?

Fordeler

En leverandør for dine industrielle behov

Samle innkjøp, ett kontaktpunkt, redusert antall faktura,
historikk, konsolideringsmuligheter, samsendinger, e-handelsløsning, kostnadsbesparelser ved å samle innkjøp hos Rubix.

Tilgang til utvidet produktutvalg

Handle produkter innenfor transmisjoner, elektromotorer,
pneumatikk, verktøy og vedlikehold, frekvensomformere,
verneutstyr, hydraulikk, filtrering, flow med mer.

Tilgang til Rubix logistikknettverk i Europa

Muligheter for tilgang til produkter som normalt ikke lagerføres
i Norden.

Muligheter for å inngå KA-partnerskap med Rubix

Insites service, konsolidering av leverandørbase, lagerstyringssystemer og kontroll
Kostnadsbesparende løsninger (TCO)
OEM-konvertering, produktkonvertering.

Eksklusiv tilgang til varemerker

Giss, Lönne, Roebuck, Spartex, Mecaline, iDrive

Tilgang til nettbutikk med bredt sortiment

Vår nettbutikk er i stadig utvikling, både med tanke på innhold
og funksjonalitet. App er også tilgjengelig.
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Vi fortsetter selvsagt å levere samme produktportefølje og tekniske
løsninger som vi har gjort siden 1949.

• Elektromotorer
• Transmisjoner

Kontakt oss!

Kulelager
Kjeder

55 39 10 00

Koblinger

Remmer

• Frekvensomformere
• Gir
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Info.norway@rubix.com

Corporate Social Responsibility
We take CSR seriously to create long-term value for our businesses and for society

Member of the UN
Global compact
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Rated by EcoVadis at
Silver level in 2019

For more information,
visit our page on
Sustainability, here

