VILL DU BLI MER
KONKURRENSKRAFTIG?
Strategiskt samarbete mellan Wexoe AB, Rockwell Automation samt våra
övriga kvalitetsmärken ger dig direkt tillgång till skräddarsydda lösningar
och professionell support

LOKALA EXPERTER,

VÄRLDENS BÄSTA AUTOMATION
Som lokal partner och expert till ett av världens
ledande automationsföretag utarbetar vi den rätta
lösningen tillsammans med våra kunder, med fokus
på produktivitet och driftsäkerhet. Vårt team av
specialister arbetar lösningsinriktat. Genom vårt
strategiska samarbete med Rockwell Automation och
övriga leverantörer kan vi leverera flexibla lösningar via
logistiktjänster, montering, anpassning och omfattande
utbildningsprogram.
Som kund får du:
• Snabb leverans direkt från lager i Danmark
• Dagliga försändelser
• Ett engagerat sälj- och supportteam, som kan
automation och problemställningarna

• Elektroniskt nyhetsbrev, som ger dig de
senaste nyheterna
• Möjlighet till kompetenshöjande kurser
• Support för allt inom automation och
maskinsäkerhet
• Anpassning på egen montageverkstad i Danmark
• E-handel med lagerstatus och specifikationer
på wexoe.se
• Möjlighet till lagerkontrakt
• Kitleveranser och mycket annat
Ring oss redan idag på tel. 040 682 06 16 och ge oss
en utmaning.
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KUNSKAP OCH TJÄNSTER,
SOM SKAPAR VÄRDE
Hos Wexoe Industri säkerställer vi användandet av
globala automationslösningar tillsammans med lokala
experter. Vi utvecklar och levererar lösningar med ett
stort fokus på TCO. Med vår branschkunskap och
erfarenhet tar vi stort ansvar med både support och
kompetenshöjande utbildning.
Vi tror på att kunskap skapar värde. Därför delar vi
med oss av våra omfattande kunskaper för att hålla

kunskapsnivån inom branschen uppdaterad. Det gör vi
genom en lång rad kompetensgivande kurser till våra
kunder – på egen hand och i samarbete med Rockwell
Automation. Vi är smidiga och fokuserar på att vara
en snabb och flexibel leverantör med professionell
kundservice.

Optimera inköpsprocessen
- och spara tid i vardagen
När du handlar med Wexoe, har du två digitala möjligheter: XML eller webbutik

Utväxling av inköpsdata i XML-format
frigör dina resurserr

Med enkel copy-paste från Excel gör du
lätt en beställning

Extra vinster vid användning av XML:
• Du automatiserar din arbetsrutin
• Du minimerar felen
• Du sparar tid och pengar

Ytterligare funktioner i webbutiken:
• Lagerstatus i realtid
• Listpriser och rabatt
• Order- och fakturahistorik

Kontakta oss idag och låt oss hitta rätt lösning för dig.
Wexoe AB
Scheelevägen 17
23 70 Lund
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040 682 06 16
wexoe@wexoe.se
wexoe.se

Org. nr:
BankGiro
Order:

559134-3404
664-2979
order@wexeo.se

