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Nieuw bewerkingscentrum (winter 2022)
= kortere levertermijnen (vanaf voorjaar 2023)

Het midden van dit jaar werd gekenmerkt door aanhoudende

leveringsproblemen bij Aluk en haar leveranciers. De leveringen werden door

Aluk systematisch met enkele weken naar achter geschoven. Om deze

vertragingen te verminderen hebben we oplossingen gezocht én gevonden op

2 domeinen.

Ten eerste, om de performantie van de productie te verhogen bij Peeters nv

hebben we een nieuw state of the art bewerkingscentrum aangekocht van het

topmerk Schirmer. Dit bewerkingscentrum zal zowel qua volume en snelheid

een beduidend voordeel bieden ten opzichte van ons oud bewerkingscentrum

van BJM. Dit bewerkingscentrum zal operationeel worden tijdens de

jaarwisseling.

Ten tweede, de oorzaken van de late leveringen bij Aluk geraken structureel

opgelost. Helaas zullen de effecten pas zichtbaar zijn tegen het einde van dit

jaar. Nadien zouden we in principe onze leveringstermijnen terug kunnen

brengen naar een meer acceptabel niveau van 12 weken en zelfs korter. Maar

deze winter installeren we dus een nieuw, beter en sneller bewerkingscentrum.

Om die reden hebben we terug een buffer genomen van 3 weken in de

productieplanning. Halverwege januari is ons nieuw bewerkingscentrum 100%
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operationeel en zal je de levertermijnen van de bestellingen van het voorjaar

drastisch zien verkorten.

Oplossing: 

- Tegen het jaareinde zullen de leveringsproblemen van Aluk van de baan zijn.

- Tijdens de jaarwisseling installeren we een nieuw bewerkingscentrum.

Gevolgen:

- We nemen een buffer van 3 weken gezien we deze winter een nieuw

bewerkingscentrum installeren.

- De levertermijnen die je nu krijgt zijn dus (tijdelijk) ruim gerekend op 17 weken

Effecten:

Door de performantie van het nieuw bewerkingscentrum en het verdwijnen van

de vertragingen bij Aluk zullen we vanaf het voorjaar terug kortere

levertermijnen van 10 tot 12 weken kunnen aanbieden.

Nieuwe medewerker op Aftersales
2 weken geleden startte Michael als Aftersales medewerker bij Peeters. Hij zal

zorgen voor een snelle afhandeling van alle Aftersales vragen. De snelste

manier om een oplossing te krijgen is nog steeds via het ticketing

systeem: Peeters Connect. Michael werkt rechtstreeks op deze tickets. 

Nog vragen? Stel ze gerust!
Heb je nog andere vragen?

Neem contact op met me, op het nummer 0475 24 36 51 of via mail: roel.elsen@peeters.com
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