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Samenvatting

Technological mapping van metalen onderdelen.

De technological mapping is uitgevoerd bij een fabrikant van metalen

onderdelen. Deze fabrikant is P.M.F.-Eindhoven. P.M.F. is een intern

toeleveringsbedrijf van Philips.

Doelstell~ng:

Technological mapping is een analyse methode voor produkten en

technologieen. Technological mapping bestaat uit twee stappen

Stap 1: het voor elk produkt invullen van een matrix waarbij de kostprijs

van een produkt gesplitst wordt in enerzijds kostensoorten en anderzijds

technologieen. Deze matrices kunnen met elkaar vergeleken worden. Met het

inzicht wat aldus verkregen wordt is het mogelijk om op die plaats in te

grijpen waar dit het meeste effect heeft.

stap 2: aan de hand van de funktionele produkteisen en de daarbij behorende

kostensoorten kan aan de hand van de matrix het produktieproces worden

geanalyseerd.

Aanpak:

In dit onderzoek zijn 43 produkten bekeken. Deze "top 43" vormt ongeveer 70

procent van de omzet. Van deze 43 produkten is een tiental afschermkappen

genomen voor verdere technische aanbevelingen.

Voorstellen en conclusies:

Uit dit onderzoek is gebleken dat de materiaalkosten met ca. 55 procent de

grootste kostenpost vormen. Dit is dan ook de post waar men als eerste naar

moet kijken. De tweede post waar men naar moet kijken zijn de

gereedschapkosten. In deze kosten zitten onderling veel verschillen. Verder

is gebleken dat de kosten in de kalkulatie en de reeele kosten niet altijd

met elkaar overeenkomen. Onduidelijke registratie van kosten en onvoldoende

terugkoppeling van de realiteit zijn hiervan de oorzaak. Indien dit beter

geregeld wordt, is het mogelijk hier beter inzicht in te krijgen. (zowel

financieel als technisch) In het technische gedeelte van de technological

mapping blijkt dat er behoefte bestaat naar meer kennis van het huidige

proces. (Vooral het dieptrekproces) Een goede signalering vormt dan later

een goede basis voor efficientere produktie en voor produkt innovatie.
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Technological Mapping

1. Technological Mapping

1.1 Vat is Technological Mapping

1.1.1 Inleiding

01.

Technolog~cal mapping is een analysemethode voor produkten,

produktiepakketten en technologieen. In de technological mapping kan men

twee stappen onderscheiden. In het eerste stuk wordt voornamelijk de

prijsopbouw van de produkten bekeken. Op grond hiervan kan men als tweede

stap verder naar technische zaken gaan kijken.

1.1.2 Prijsopbouw

Om de prijsopbouw te bekijken wordt de prijs van het produkt gesplitst in

twee richtingen. Enerzijds verdeelt men de kosten naar kostensoorten.

(materiaal, man, machine, etc.) Anderzijds verdeelt men de kosten (van elke

kostensoort) naar de gebruikte technologieen. Dit resulteert dus in een

matrix/tabel waarin van een produkt horizontaal een aantal kostensoorten, en

vertikaal een aantal technologieen staan vermeld. In fig. 1.1 is te zien hoe

de tabel eruit kan zien voor meerdere produkten.

In fig. 1.1 is ook te zien dat men de tabel zowel horizontaal als vertikaal

kan doorwerken. Verkt men de tabel vertikaal door, dan krijgt men per

produkt een verdeling over de kostensoorten. Deze verdelingen kan men dan

onderling vergelijken. Doet men dit in horizontale richting dan komt men tot

een vergelijk van de gebruikte technologieen.

In de tabel zijn als voorbeeld horizontaal bij elk produkt materiaal, man,

machine en gereedschap uitgezet. In de keuze hiervan is men geheel vrlJ en

kan men geheel naar eigen omstandigheden en behoeften indelen. Behalve

kosten kan men hierin ook zaken als uitvalpercentage, technisch rendement en

stilstand meenemen. Dit zijn zaken die in de assemblage-industrie van meer

belang zijn.
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Met dit gedeelte van de technological mapping kan men een grote groep

produkten bekijken.

1.1.3 Technisch gedeelte

Via het eerste stuk van de technological mapping kan men produkten

selecterep waar men technisch verder op in kan gaan. Hiervoor kan men

beginnen met het inventariseren van de eisen die men aan het produkt stelt.

Met name de funtionele eisen moeten duidelijk zijn. Met deze eisen in

gedachte kan men de inventarisatie van de gebruikte technologieen opnieuw

maken (of nalopen). Behalve de technologieen kan men ook de bijbehorende

problemen met betrekking tot de produkteisen inventariseren.

Door het financiele plaatje en het technische plaatje over elkaar heen te

leggen kan men zien waar men zijn inspanningen op moet richten. Op deze

manier zullen de inspanningen de grootste impact hebben. Dit is dan ook de

reden dat men bij voorkeur de produkten met de grootste omzet bekijkt.

Ook nieuwe produkten kan men bij voorbaat met technological mapping

analyseren. Men kent de funtionele eisen aan het produkt en men kent de toe

te passen technologieen waardoor het mogelijk is de moeilijkheden die men

kan verwachten bij fabricage te voorspellen. Eventueel kan men dan al

wijzigingen in het produkt aanbrengen. Dit kan men in de voorontwikkeling

samen met de klant doen.

1.2 Doelstelling Technological Mapping

Een doelstelling van de technological mapping is het verschaffen van in- en

overzicht in de kostenopbouw van produkten en de kosten van toepassen van

een technologie.

In de fabricage probeert men producten zo goedkoop en efficient mogelijk te

produceren. Wil men dit op een goede manier doen, dan zal men zich

methodisch moeten bezighouden met het sturen van technologische
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ontwikkelingen. Om dit te kunnen doen moet men zich bewust zijn van de

capabilities van de organisatie. Met behulp van technological mapping krijgt

men hier een beter beeld van. De technological mapping brengt namelijk de

kennis die op "lokaal niveau" (IE-ers met hun eigen produkten) aanwezig is

op een overzichtelijke manier bij elkaar. Deze informatie kan gebruikt

worden voor de sturing van de technologische ontwikkelingen (door directie,

Technisch. Manager). Men kan zijn inspanningen dan richten op de gebieden

waar het de grootste impact heeft. Dit is dan ook de reden dat men bij

voorkeur die produkten aan een technological mapping onderwerpt die het

grootste deel van de omzet uitmaken. (Hiervoor kan men gebruik maken van een

pareto-analyse.)

1.3 Resultaten uit vorige onderzoeken

Gelijksoortige onderzoeken zijn reeds eerder uitgevoerd in andere

produktieprocessen. Men is zo van grote samenstellingen via kleinere

samenstellingen nu bij de onderdelenfabricage uitgekomen. Recentelijk is een

technological mapping uitgevoerd op het electronenkanon van een beeldbuis en

op voorschakelapparaten van T.L.-armaturen. (bij het electronenkanon vooral

technisch, bij de voorschakelapparaat vooral in de kosten richting)

Men is in die onderzoeken tot de conclusie gekomen dat vooral in de

onderdelenfabricage een mogelijkheid ligt om tot kostenbesparing te komen.

Dit geeft dus de aanleiding om bij een onderdelenfabrikant zoals de P.M.F.

een technological mapping uit te voeren. Vanuit het besef dat in de

onderdelen een groot deel van de kosten gemaakt worden, en dat hier dus de

kans ligt de prijzen te drukken, is de onderdelenfabricage de laatste tijd

onder druk te komen staan.

1.4 De gekozen tabel

In fig. 1.2 is de tabel afgebeeld zoals die gekozen is om voor elk produkt

een Technological Map te maken. Horizontaal staan de volgende kostensoorten
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vermeld: materiaalkosten (incl. MK-toeslag), mankosten, machinekosten, R&O

machinekosten, gereedschapkosten en R&O gereedschapkosten.

Verder in dit verslag zlJn R&O machine en machinekosten opgeteld. Oit is ook

voor de gereedschapkosten gedaan. Oe reden hiervoor is dat het relatief

eenvoudig is om deze kosten bij voorbaat te splitsen, maar om dit -indien

gewenst- ~chteraf te doen is erg moeilijk.

Elke kostensoort is verdeeld naar de gebruikte technologieen. Bet totaal

van elke kostensoort is als "sub-totaal" onderaan opgenomen. Oeze sub

totalen samen vormen de M.L.K.(Materiaal Loon Kosten (incl. gereedschap».

Oit is het stuk kosten waar men met technische ingrepen iets aan de

eindprijs kan veranderen. Oit is dan ook het stuk wat hier bekeken wordt.

Hierna komen een aantal toeslagen die samen met de M.L.K. de F.V.P. vormen.

(Fabrieks Verreken Prijs) Oit zijn de kosten die men kwijt is om tot het

eindprodukt te komen.

Oe F.V.P. en de commerciele marge vormen samen de concernprijs. Oit is de

prijs die men de klant berekent.
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2. Uitvoering van dit onderzoek

2.1 Keuze van produkten

2.1.1 Het produktiepakket

05.

De techn~logical mapping is uitgevoerd op een deel van het produktiepakket

van de P.M.F.-metaal Eindhoven. Het deel dat bekeken is, is de "grote

serie". Deze is verder op te delen in drie groepen. Deze zijn genoemd naar

het gebouw waarin de produktie plaats vindt.

SR-produkten:

-produkten voor de fabricage van beeldbuizen. (R.S.M.,

diafragmadelen, afschermkappen, etc.)

-produkten relatief groot.

-produktie met hydraulische persen.

-uitzondering: maskerpennen worden gestuikt op excenterpersen

en worden onderworpen aan tal van voor- en nabewerkingen.

(wassen, stralen, laserlassen, etc.)

SB-produkten:

-kleinere stampprodukten. (b.v. dopppen, kontaktpennen,

beugels)

-produktie vooral op excenterpersen.

SAO-produkten/Bihler-produkten:

-kleine buigprodukten (lampvoetjes

samengestelde produkten (lamphouders

-produktie op Bihler-automaten

voor autolampen)

voor T.L.).

en

Deze verdeling vindt men niet aIleen in de produktie maar ook op andere

afdelingen zoals gereedschapconstructie bureau en gereedschapmakerij.
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2.1.2 Pareto analyse

06.

Van het produktiepakket dat bekeken wordt zijn in de BCA-omzetlijst de

volgende gegevens te vinden: (BCA-omzetlijst is het hoofd produktie plan

gemaakt na het eerste triaal van een kalenderjaar, dus aan het begin van

triaal "B")

totale omzet:

totaal aantal codenummers:

totaal codenummers in produktie:

verdeling over de drie groepen: SR

SH

SAO

fl124.712.000,

417

328

60 % van de omzet

30 % van de omzet

10 % van de omzet

Gezien de doelstelling van de technological mapping is het gewenst om de

produkten met de grootste omzet te bekijken. De keuze van die produkten

loopt via een pareto-analyse. Het resultaat hiervan is te zien in fig. 2.1.

Horizontaal staan de codenummers in volgorde van omzet cummultatief

uitgezet. Verticaal is de omzet cummultatief uitgezet. In de grafiek is te

zien dat ook hier de 20-80-regel opgaat.( 20% van de produkten maken 80% van

de omzet uit)

Voor de technological mapping is gekozen om die codenummers te bekijken die

70% van de omzet uitmaken. Dit resulteert in een aantal van 43 codenummers.

Een lijst van deze produkten is opgenomen in bijlage I.

2.2 Voorbeeld van het invullen van de tabel

2.2.1 Keuze produkt

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe men van een bepaald produkt tot

invulling van de technological map komt. Hier is gekozen voor een

afschermkap. Een afschermkap wordt in een beeldbuis gebruikt voor

afscherming van de drie elektronenstralen tegen magnetische beinvloeding van



f----------

--- -----._---- ""--_._------'--

fig. 2.2 Tekening Vremac-straat



Uitvoering van dit onderzoek 07.

buiten. Gekozen is voor de 66 FS NN. (66 em diagonaal, Flat Square, Narrow

Neck) In bijlage II is dit verhaal ook opgenomen, echter daar is het met de

bijbehorende getallen.

2.2.2 Inventarisatie van de gebruikte technologieen

Het produ~t wordt geproduceerd op een "Vremac-straat". De kern hiervan is

een Vremac transfer-pers. Deze pers heeft drie stations.

- afhaspelen: De eerste stap in de lijn is een afhaspelapparaat.

Hier worden de rollen met materiaal afgewikkeld.

- bandsmeren: De band loopt van de haspel door twee rollen die de

smering verzorgen.

- band opschuiven: Een mechanisme van pneumatische tangen zet de

band op. (trekt de band dus ook door de smeerrollen)

- platine snijden: Zie platine dieptrekken.

- platine dieptrekken: Snijden en dieptrekken gebeuren beide op

het eerste station van de Vremac-pers. De bovenplaat van de pers

duwt eerst het afhakmes dicht waardoor de platine afgesneden

wordt . Vervolgens sluit het trekgereedschap zich. Hierna wordt

van onder af het produkt getrokken.

het tweede station van de

de rand en een gat in het

kap overzetten: Zodra de pers open is komen op aIle

stations transportarmen die met zuignapjes het produkt

en het vervolgens een station verder neerzetten.

- rand en diafragmagat snijden: Op

Vremac worden door een snijgereedschap

midden van de kap uitgesneden.

drie de

oppakken
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- rand omzetten: Op het derde station van de Vremac worden door

een buiggereedschap de randen omgebogen.

- S.F.-happer: De laatste transportarmen van de Vremac zetten het

produkt van het laatste station (rand omzet) buiten de Vremac in

de S.F.-happer.(Soft Flash-happer) Hiervoor zijn twee methoden

in . gebruik. De ene manier is met een soort ja-knikker die het

snijgereedschap op de juiste plaats brengt en vervolgens snijdt.

Bij de andere manier zakt het produkt op het snijgereedschap

waarna het Soft Flash-gat gesneden wordt. Met deze horizontale

happer is het mogelijk om twee S.F.-gaten tegelijk te snijden.

(voor de 66 FS NN wordt de horizontale happer gebruikt)

- inpakken: Na de S.F.-happer komt het produkt op een lopende

band. De besturing is zodanig dat een aantal produkten gestapeld

worden. Aan deze band staat een man die de produkten inpakt. (in

folie wikkelen, in doos zetten, etc.)

2.2.3 Verdeling materiaalkosten

In de kostenkalkulatie is voor de materiaalkosten vermeld:

materiaalprijs [fl/100 kg] * hoeveelheid [kg/100 st.] * uitvalfaktor

08.

Hierbij komt nog een percentage M.K. (magazijnkosten) In de tabel is het

grondstofmateriaal bij afhaspelen gezet omdat het materiaal op dat punt aan

het proces wordt toegevoegd. Zo staan de kosten van het inpakmateriaal bij

het inpakken.

2.2.4 Verdeling mankosten

In de kostenkalkulatie staan mankosten voor

"controle". Deze staan in de tabel onder "overige"

over de gebruikte technologieen te verdelen zijn.

"material handling" en

daar deze kosten niet
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De kosten van de man aan de Vremac-straat is opgebouwd uit twee stukken.

bedieningskosten:
* **manuurtarief * produktietijd * uitvalfaktor * NT

stelkosten:

mpnuurtarief * steltijd**** NT / bestelserie * 100 st.

09.

* tijd die nodig is voor produktie van 100 stuks

** Normaal Toeslag (organisatorische stilstand, zoals persoonlijke

verzorging, interferentie, ed.)

*** tijd nodig voor stellen, wordt afgeschreven over de bestelserie

Deze bedienings- en stelkosten zijn niet verder opgesplitst daar het

moeilijk is om de aktiviteiten van de man over de technologieen te verdelen.

Yil men dit toch doen dan moet men gedurende langere tijd bij de pers staan

klokken.

2.2.4 Verdeling machinekosten

De machinekosten staan op dezelfde manier in de kalkulatie als de mankosten.

Een gedeelte produktie en een gedeelte stellen. Het verschil is aIleen het

uurtarief en de het NT-percentage.

Om een verdeelsleutel voor de verdeling van de machinekosten over

technologieen te verkrijgen wordt eerst de opbouw van het machine uurtarief

bekeken:
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machine uurtarief ---->
---->
---->
---->

---->

huisvesting

afschrijving

energie

R&O (Reparatie en

Onderhoud)

overige (universeel

gereedschap, hulp

materiaal, etc.)

10.

"Reparatie en Onderhoud" komt onder een aparte kostensoort in de

technological map.
2"Huisvesting" wordt verdeeld naar het aantal m dat per bewerkingsstap nodig

is.

"Afschrijving" wordt verdeeld naar geYnvesteerd vermogen. (b.v. haspel kost

fl 10.000,-, smeerapparaat fl 12.000,-, etc)

"Energie" wordt verdeeld naar het vermogen van de machines per

bewerkingsstap.

Dit resulteert dan in een verdeelsleutel die in tabel 2.1 vermeld staat.

+----+-------------+-----------+-----------+-----------+
I no I technologie I verdeling I verdeling I verdeling I

I I I machine I R&O mach. Igereedschap I
I I I kosten I kosten I kosten I

I I I [%] I [%] I [%] I
+----+-------------+-----------+-----------+-----------+
I 1 I afhaspelen I 3.1 I 1.4 I I

I 2 I smeren I 1.9 I I I
I 3 I opschuiven I 4.7 I 4.7 I I
I 4 I plat. snij d. I 4.1 I 3.2 I 5.7 I

I 5 I plat. trekk·1 16.4 I 12.8 I 12.3 I
I 6 I overzetten I 3.9 I 16.0 I 1.9 I
17 I rand+gat sn·1 14.7 I 10.0 I 22.3 I
I 8 I rand omzet I 13.4 I 10.0 I 19.8 I

I 9 I S.F.-happen I 6.5 I 40.0 I 26.0 I
I 10 I inpakken I 10.3 I I 0.6 I
I 11 I overige I 21.2 I 2.2 I 11.5 I
+----+-------------+-----------+-----------+-----------+

tabel 2.1 Verdeelsleutel kosten voor 66 FS NN
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Volgens de verdeelsIeutel uit tabel 2.1 worden de machinekosten over de

technologieen verdeeld.

2.2.5 Verdeling reparatie en onderhoud machine

In de vorige paragraaf is van het machine uurtarief een stuk R&O gehaald.

Dit stuk R&O wordt hier verder verdeeld. De kosten voor R&O zijn per

technologie bekend. De verdeeIsIeutel is dan ook eenvoudig te maken. Deze

sleutel is weI afhankeIijk van de gebruikte S.F.-happer. Voor de 66 FS NN is

dat de horizontale happer. De verdeelsIeutel is in tabel 2.1 opgenomen.

2.2.6 Verdeling gereedschapkosten

In de kostenkalkulatie staat een bedrag voor gereedschapkosten. Dit bedrag

wordt afgeschreven over de totaalserie die ook in de kostenkalkulatie is

vermeld.

Bet bedrag wat voor gereedschapkosten in de kostenkalkulatie staat is een

bedrag wat door de produkt Engineer wordt ingeschat. Dit bedrag wordt verder

jaarIijks geherwaardeerd.( b.v. opwaardering met 14.3 % wegens wegvaIIen van

de W.I.R.-premie) Die inschatting is meestal nader gespecificeerd en is de

best vindbare verdeelsIeutel voor verdeling van de gereedschapskosten. Ook

deze verdeelsleutel is in tabel 2.1 opgenomen.

2.2.7 Verdeling reparatie en onderhoud gereedschap

In de kostenkalkulatie staat een R&O gereedschap percentage. Dit percentage

maal de gereedschapkosten geeft een bedrag voor R&O gereedschap. In de

praktijk is het zo dat de gereedschapkosten en het bedrag voor R&O bekend

zijn, en dat het percentage hierbij wordt uitgerekend.

De R&O gereedschapkosten zijn niet verder verdeeld omdat de informatie om

tot een verdeling te komen uit verschiIIende informatiebronnen elkaar

tegenspraken.

2.2.8 De ingevulde tabel
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In bijlage III is van de 66 FS NN en van andere produkten de volledig

ingevulde tabel opgenomen. De getallen in die tabellen ZlJn in guldens per

100 stuks. In tabel 2.2 zijn de prijzen vervangen door percentages van de

M.L.K.. Onder in de tabel staan nog een aantal toeslagen die op de M.L.K.

prijs komen.

-Toes~ag 0: percentage over man-, machine- en magazijnkosten.

-H.I.G.: percentage over M.L.K. plus toeslag 0

-Verwachte efficientie: doelstelling voor efficientie die men in

het M.L.K.-stuk wil bereiken.

-Gerealiseerde efficientie: efficientie die men inmiddels bereikt

heeft.(men probeert op het eind van het jaar er voor te zorgen

dat de verwacht en de gerealiseerde efficientie samen nul zijn)

Deze vier toeslagen plus de M.L.K. vormen samen de F.V.P •. Als laatste is

nog een commerciele marge opgenomen die samen met de F.V.P. de concernprlJS

vormt. Dit is de prijs die de klant betaalt. Voor technological mapping is

vooral de M.L.K.-prijs belangrijk omdat men aan dit stuk van de prijs

middels technisch ingrijpen iets aan de prijs kan veranderen. Dit is dan ook

de reden dat in de tabel de getallen als percentage van de M.L.K. vermeld

staan.

2.3 Commonality

2.3.1 Commonality in de onderdelen van de produkten

Bij samengestelde produkten is het zinvol om de commonality in de onderdelen

te onderzoeken. Bij onderdelenfabricage heeft dit geen zin. Bij

samengestelde produkten kan men namelijk produkten die uit dezelfde

onderdelen zijn opgebouwd met elkaar vergelijken.

2.3.2 Commonality in de technologieen



is een inventarisatie

hiervan zijn de 43

achtal groepen.

Uitvoering van dit onderzoek

Voor het zoeken naar commonality in de technologieen

van de gebruikte technologieen nodig. Aan de hand

produkten die hier bekeken worden, in te delen in een

13.

SR-produkten: Deze produkten hebben hun eigen machines waarop ze

geproduceerd worden

-afschermkappen

-Ring Schaduw Maskers (R.S.M.)

-diafragmadelen

-maskerpennen

(hierin zijn twee soorten)

SH-produkten: Dit zijn aIle stampprodukten

-snij-produkten

-snij/buig-produkten

-snij/trek-produkten

Bihler-produkten:

-Bihler-produkten

(worden op Bihler-automaten

technologieen)

10 produkten

7 produkten

7 produkten

4 produkten

4 produkten

4 produkten

2 produkten

5 produkten

gemaakt met diverse

In deze groepen is een grote commonality in de gebruikte technologieen. Met

name voor de SR-produkten die elk hun specifieke machines hebben.

2.3.3 Commonality in de prijzen

Indien men commonality vindt in de onderdelen en in de technologieen dan

moet men die ook terugvinden in de prijzen. Binnen de acht groepen zoals

hierboven vermeld zijn, is commonality in de onderdelen en technologieen,

zodat binnen deze groepen de prijzen te vergelijken zijn. In hfst. 2.4 wordt

dit dan ook gedaan voor de kostensoorten.



Uitvoering van dit onderzoek

2.4 Verdeling kostensoorten

2.4.1 Inleiding

14.

in de onderdelenfabricage altijd een

vindt. De afwijking hierop is maximaal

hiervoor vindt staan in tabel 2.3.

In hfst. 2.2 is verteld hoe men tot invulling van de tabel komt. Voor de

afschermkap is dit zeer gedetailleerd gedaan. Voor andere produkten is dat

minder gedetailleerd gedaan. De opdeling naar kostensoorten is weI overal

volledig uitgesplitst.

In hfst 1.1 is verteld dat men de tabellen verticaal kan doorwerken en dan

met elkaar kan vergelijken. De volledige splitsing in kostensoorten die

hiervoor nodig is, is volledig gemaakt. In bijlage IV is hiervan een lijst

te vinden. Per produkt staan hierin de materiaalkosten, mankosten,

machinekosten (incl. R&D) en de gereedschapkosten (incl. R&D). De kosten

staan vermeld in guldens per honderd stuks en in percentage van de M.L.K..

2.4.2 Verdeling kostensoorten

Uit onderzoek is gebleken dat men

zelfde verdeling van de kostensoorten

enkele procenten. De getallen die men

+----------------+---------+---------+
I I norm. I P.M.F. I
I kostensoort I [%] I [%] I
+----------------+---------+---------+
I materiaal I 55 I 54.85 I
I man I 15 I 13.22 I
I machine I 15 I 14.43 I
I gereedschap I 15 I 17.50 I
+----------------+---------+---------+

tabel 2.3 verdeling kostensoorten

In tabel 2.3 zijn ook de getallen te vinden die men vindt indien men middelt

over de 43 produkten die hier bekeken worden. Zoals te zien is wijkt de

P.M.F. niet significant af van andere onderdelenfabrikanten. Gezien het feit

dat het produktiepakket van de P.M.F. boven het gemiddelde ligt qua

moeilijksheidgraad, is dit geen slecht resultaat.
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naar voren komen kan men ze als

afzonderlijk met deze norm

te verklaren.

Om verder aan te tonen dat deze get~llen duidelijk in de produkten terug te

vinden zijn, is in fig. 2.3 bet cummultatief gemiddelde van elke kostensoort

uitgezet. Op de borizontale as staan bierin de produkten uitgezet (in

volgorde van omzet). Vertikaal staan de procentuele kosten cummultatief

uitgezet. Dus bij produkt "6" staat bet gemiddelde van de kosten over

produkt "1" tot en met produkt "6". In de grafiek is te zien dat men slecbts

over een, beperkt aantal produkten boeft te middelen wil men tot bet

gemiddelde van de groep te komen.

Gezien bet feit dat deze getallen zo sterk

norm aannemen. Men kan nu de produkten

vergelijken en eventuele afwijkingen proberen

2.4.3 Vergelijking kostensoorten

Op grond van commonality in de tecbnologieen ZlJn de produkten te verdelen

in een acbttal groepen. Voor bet vergelijken van de kostensoorten wordt deze

indeling aangebouden. Men kan dan de groepen onderling vergelijken en men

kan binnen een groep de produkten vergelijken.

Daartoe is per groep een staafdiagram gemaakt met de verdeling van de

kostensoorten. In elke groep is bet gemiddelde bepaald en deze gemiddelden

zijn weer in een diagram samengebracbt. In deze laatste grafiek is ook bet

gemiddelde over de 43 produkten opgenomen. De grafieken zijn op de linker

pagina's afgebeeld. Bierin zijn de produktnamen vervangen door nummers die

overeenkomen met die in de tabel die in bijlage IV is opgenomen.

Men kan nu de produkten gaan vergelijken. Men kan ze onderling vergelijken,

maar men kan ze ook vergelijken met een norm die men aanneemt. Bier wordt de

norm uit tabel 2.3 genomen. (= gemiddelde P.M.F.) Men kan nu als voIgt te

werk gaan:

-Vergelijk bet groepsgemiddelde met de norm. Wat valt bieraan op?
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-Kijk dan binnen de groep naar de produkten afzonderlijk. Vat valt

hieraan op ?

-Geef mogelijke verklaring van opvallende zaken.

bi: Bihler-produkten:

-uit fig. 2.4

hoge materiaalkosten

mankosten hoog ten opzichte van machine- en gereedschapkosten

-binnen de groep (fig. 2.5)

produkt 1, 2, 4. erg hoge materiaalkosten

hoge mankosten t.o.v. machine en gereedschap

oorzaak produkt 1, 2 en 4 zijn tunerhuizen waar men

een stekkeraansluiting op maakt. De prijs voor

een tunerhuis (mat.) is erg hoog. Dit is dan

ook een montage-achtige aktiviteit. Verder

relatief hoge mankosten omdat hier per machine

twee man staat.

produkt 3 Channel (lampvoetje voor autolamp)

koopdelen, dus geen montage. Dit

dan ook in een normale verdeling.

Hier geen

resulteert

produkt 4

-conclusie:

Lamphouder TMX (voor T.L.-lamp) Hiervoor geldt

hetzelfde verhaal als voor de tunerhuizen. Het

verschil is echter dat de koopdelen relatief

veel goedkoper zijn zodat dit niet de hele

verdeling naar "boven" drukt.
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Op de Bihler worden montage aktiviteiten verricht die een sterke

invloed op het gemiddelde van de groep hebben. Indien op een

Bihler onderdelen gefabriceerd worden dan geeft dit een normale

verdeling van de kosten.

Verder moet het mogelijk zijn om de produktie van tunerhuizen

dusdanig aan te passen dat er een man i.p.v. twee mannen nodig

is.

diaf: Diafragma-delen:

-ui t fig. 2.4

hoge gereedschapkosten

-binnen de groep (fig. 2.6)

Van produkt 6 tim 11 is een duidelijke daling in de

materiaalkosten te zien. Andere kosten blijven in verhouding ten

opzichte van elkaar gelijk.

De oorzaak is dat van produkt 6 tim 11 de maat van het produkt

afneemt. De materiaalkosten zijn hiervan afhankelijk. De kosten

voor de rest zijn hier nauwelijks van afhankelijk.

produkt 12 is een uitzondering. Erg hoge materiaalkosten. Hier

wordt op vraag van de klant "Invar" voor gebruikt wat betere

magnetische eigenschappen heeft. De prijs voor het

grondstofmateriaal gaat echter van fl 345,- naar fl 2300,- per

100 kg.

-conclusie:

Yaarschijnlijk iets aan de hoge gereedschapkosten te doen. (zie

verder hfst. 3)
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kap: afschermkappen:

-ui t fig. 2.4

Komt vrij goed overeen met de norm.

Gereedschapkosten wat hoger

18.

-pinnen de groep (fig. 2.7)

Van de afschermkappen zijn twee grafieken opgenomen. In fig. 2.7

is te zien dat er veel variatie in de verdeling is. De produkten

in fig. 2.8 staan op volgorde van omzet. Verder zijn de kosten

niet in procentenmaar in guldens per 100 stuks vermeld. Bier

valt te zien dat er net als bij de diafragmadelen een

maatafhankelijkheid van de materiaalkosten is. Man en

machinekosten zijn steeds gelijk. Vat verder opvalt is dat er

veel variatie in de gereedschapkosten is (zowel in procenten als

in guldens). Bierover meer in hfst. 3.

produkt 21 is een uitzondering. Bet gereedschap is door de klant

betaald en heeft hoge R&O-kosten vanwege de afwijkende

constructie.

-conclusie:

Vaarschijnlijk iets in het gereedschapstuk te doen.
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pen: insmeltpennen:

19.

Voor de verdeling van de kosten is een aanname gedaan. De pastilles

die men gaat stuiken worden van te voren gedraaid. Dit draaien is

uitbesteed werk waarvoor is aangenomen dat de kosten hiervoor gelijk

te verdelen zijn over man, machine en gereedschap.

-uit fig. 2.4

Materiaalkosten laag.

Gereedschapkosten laag ten opzichte van man en machinekosten.

-binnen de groep (fig. 2.9)

produkt 24 wijkt af van de andere drie produkten. Dit is dan ook

een pen die op een andere manier gemaakt wordt. Bij produkt 23,

25 en 26 worden gedraaide pastilles in een bewerking tot hun

eindvorm gestuikt. Voor produkt 24 wordt een afgehakte pastille

in twee stappen gestuikt waarna er een kogel op wordt gelast.

Aan aIle vier de produkten worden verschillende voor- en

nabehandelingen verricht. Dit is de oorzaak dat de

materiaalkosten relatief laag zijn.

Wat verder opvalt is dat een produkt dat twee gereedschappen

nodig heeft (voor en nastuiken), de helft aan gereedschapkosten

heeft als een produkt wat slechts een gereedschap nodig heeft

(stuiken) terwijl de gereedschppen vrijwel identiek zijn.

-conclusie:

Omdat de materiaalkosten een klein stuk van de kosten uitmaken

heeft men dus een groot deel van de kosten in eigen handen.

Indien men hierin iets verbetert dan telt dit stevig door in de

eindprijs van het produkt. Verder is er in het gereedschapstuk

een kans op besparing.
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R.S.M.: Ring schaduw maskers:

-uit fig. 2.4

hoge materiaalkosten

20.

-binnen de groep (fig. 2.10)

Ook hier is te zien dat er veel verschil in de materiaalkosten

is. Zoals bij de diafragmadelen en de afschermkappen wordt dit

veroorzaakt door de maat van het produkt. Ook valt hier op dat

de gereedschapkosten sterk varieren. (zie hfst. 3)

-conclusie:

Ook hier is in de gereedschappen iets aan de kosten te doen.
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sn: snij-produkten:

-uit fig. 2.4

Lage gereedschapkosten ten opzichte

machinekosten.

van de hogere man

21.

en

-binnen de groep (fig. 2.11)

Hier valt op dat er zeer grote verschillen te vinden zijn in de

verdelingen.

produkt 34, Strip Lay-Out. De galvanische bewerking heeft hoge

man en machinekosten.

produkt 35, hoeksteun. Verdeling ongeveer gelijk aan de norm.

Ook hier geeft de galvanische bewerking een verhoging van met

name de machinekosten.

produkt 36, kontaktpen RFK. Hiervoor geldt hetzelfde als voor

produkt 34.

produkt 37, contactpin. Hier zijn de materiaalkosten van de

galvanische bewerking de oorzaak van de hoge materiaalkosten in

de verdeling. (opbrengen van een laagje goud)

-conclusie:

De commonality die bij de indeling van de groepen voor deze vier

produkten werd verondersteld gaat niet op.
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snbu: Snij/Buig-produkten:

-uit fig. 2.4

hoge gereedschapkosten

22.

-binnen de groep (fig. 2.12)

Dit geeft hetzelfde beeld als het gemiddelde in deze groep omdat

de vier produkten nagenoeg gelijk zijn aan elkaar.

Gaat men verder de gereedschapkosten bekijken dan valt op dat

deze bijna voor de helft uit R&O bestaan.

-conclusie:

In de gereedschapkosten kan men het R&O-stuk proberen te

verbeteren. Ook de invloed van het (moeilijke) materiaal op de

slijtage heeft hiermee te maken. Het toepassen van

oppervlaktelaagbehandelingen kan hier misschien iets doen.

(misschien een proef in het kader van SM 2)

sntr: Snij/Trek-produkten:

-uit fig. 2.4

Lage materiaalkosten

Hoge machinekosten

-binnen de groep (fig. 2.12)

Beide produkten zijn weerstandsdoppen. Hoge machinekosten zijn

te verklaren door te stellen dat de doppen kleine produkten ZlJn

en dat men lang moet produceren om enig materiaal verwerkt te

hebben. Dit blijkt ook uit het feit dat een man vier persen kan

bedienen. Verder valt op dat produkt 43 veel hogere

gereedschapskosten heeft als produkt 42. De oorzaak hiervan is

het verschil in seriegrootte.
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-conclusie:

Yil men de machinekosten omlaag brengen dan moet men of de

snelheid verhogen of meer produkten per slag produceren. Gezien

het feit dat dit produkt al geruime tijd draait is men inmiddels

aan het maximum in snelheid. Yil men meer produkten per slag

produceren dat moet men de voudigheid verhogen. Ook hier is men

al ver gegaan. (produkt 42: 37-voudig, produkt 43: 51-voudig)

2.5 Vergelijking kosten per technologie

In hfst. 1 is verteld dat men de tabel niet aIleen in vertikale richting kan

doorwerken maar ook in horizontale richting. Als men dit doet krijgt men

inzicht in de kosten van het toepassen van bepaalde technologieen. Met name

als men de technische kant van de technological map wil gaan bekijken dan

kan men hier veeI informatie in vinden.

In dit hoofdstuk zlJn als voorbeeld twee insmeltpennen genomen. In hfst. 4

wordt verder technisch ingegaan op een aantal afschermkappen. De kosten

worden daar op een zelfde manier bekeken om punten te vinden om technisch

verder naar te kijken.

De pennen die hier vergeleken worden ZlJn de Insmeltpen Hul. 13,2 en de

Kogelpen. Van beide is een technological map te vinden in bijlage III.

De Insmeltpen Hul 13,2 is een pen waarvoor men eerst een pastille draait die

men vervolgens in een stuikbewerking tot de gewenste eindvorm brengt.

De Kogelpen is een pen waarbij de pastille in plaats

kan worden. Hierna volgen twee stuikbewerkingen. Op

wordt met behulp van een laser een kogel gelast.

van gedraaid, afgehakt

de dan ontstane pen



mat. (32.4%)

nastuiken (9.7%)

Verdeling kosten insm. pen hul 13.2
(in % von de fJ.LK.)

overige (0.4~)

Ii
oxjd. + inpakken (5.3~) \1,

uitzoeken (2.9%) _--ll-~

rotofinish stralen (3.0%)
wassen + dragen (1.3%)

ratofinish blank (0.8%)

gioeien (3.3%)

wassen vet vrij (0.8%)

draaien (40.0%)

fig. 2.13 Verdeling kosten over technologieen bij insm. pen hul 13.2

Verdeling kosten kogelpen
(in % von de M.LK.)

overige (0.9%)

oxid. + inpakken (5.0%)
uitzaeken (2.87.)

ratafinish stralen (2.87.)
rotatin. trommel drogen (1. 1%)

lassen (28.3%)

wassen + drogen (0.7%)

nastuiken (8.7%)

kogel (18.5%)

wassen vet vrij (0.8%)
gloeien (2.2%)

rafotinish blank (0.7%)

voorstuiken (9.0%)

fig. 2.14 Verdeling kosten over technologieen bij kogelpen
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In fig. 2.13 en 2.14 is te zien hoe de kosten over de technologieen verdeeld

zijn. Per toegepaste technologie ZlJn de man, machine, gereedschap, R&O

machine en R&O gereedschapkosten opgeteld. De materiaalkosten zlJn apart

opgenomen. De eindprijs van de beide pennen is ongeveer gelijk. Zoals in

hfst. 2.3 reeds vermeld is, is te zien dat de commonality in de

technologieen en dus ook de prijzen laag is.

Ais men bij de kogelpen de materiaalkosten en de kosten van de kogel optelt,

dan komt men op hetzelfde percentage uit als bij de Insmeltpen. De

materiaalkosten zijn voor beide dus ongeveer even hoog. Zoals reeds eerder

vermeld is zijn deze materiaalkosten relatief laag. ViI men deze kosten toch

proberen te verlagen (b.v. door een holle pen) dan mogen de kosten om tot

een eindprodukt te komen nauwelijks hoger zijn dan de huidige kosten, wil

men van de besparing om materiaal nog iets terugzien.

Verder is te zien dat een stuikbewerking voor beide produkten even duur is

(ca. 9% van de M.L.K.).

De grootste kostenpost bij de insmeltpen is het draaien van de pastille. Dit

is uitbesteed werk. De veertig procent van de M.L.K. die hiervoor staat moet

men vergelijken met de zes procent voor het afhakken bij de kogelpen. Dit

draaien wordt gedaan omdat men anders met stuiken niet de radius, die aan de

bovenkant van de pen gevraagd wordt, kan halen.

De Kogelpen heeft als grootste kostenpost het laserlassen. Dit laserlassen

en de tweede stuikbewerking doen het voordeel dat men niet hoeft te draaien

teniet.

Bij beide produkten heeft men nog kosten door een aantal kleinere

bewerkingen. (wassen, ontvetten, stralen, drogen, etc.) Deze hebben

dusdanige lage kosten dat de enige manier om hierop iets te besparen is het

weglaten van bepaalde bewerkingen. (indien dus mogelijk) Indien men

bijvoorbeeld een stuikmachine toepast voor de kogelpen waarin men van staf
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invoermateriaal tot een gestuikt eindprodukt komt, dan ZlJn de bewerkingen

die nu tussen het afhakken en het voorstuiken komen overbodig.
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3. Discussie gevonden resultaten

3.1 Inleiding

26.

In hfst. 2 is vermeld hoe men de tabel voor de Technological Mapping opstelt

en invult. Met behulp van grafieken ZlJn de getallen uit de tabellen

gebruikt yoor het signaleren van technische zaken. De Technological Mapping

wordt dus gebruikt voor technische terugkoppeling. Het is dus duidelijk dat

de getallen die men gebruikt in overeenstemming met de realiteit moeten

zijn.

3.2 Informatiebronnen

Voor het invullen van de tabel heeft men twee soorten informatie nodig.

Enerzijds is dit informatie over de kosten. Men moet dus de uurtarieven, de

bewerkingstijden, hoeveelheden materiaal, materiaalkosten, e.d. weten. Hier

horen ook zaken bij als totaalserie (worden gereedschapkosten over

afgeschreven) en bestelserie (worden de stelkosten over afgeschreven). Dit

zijn de gegevens die men gebruikt om de kostprijs van een produkt te bepalen

en zijn dus te vinden in de kostenkalkulatie.

De andere soort informatie die men nodig heeft zijn de gegevens die gebruikt

worden voor het maken van verdeelsleutels waarmee de kosten over de

gebruikte technologieen verdeeld worden. De informatiebronnen die hiervoor

worden aangeboord zijn afhankelijk van de verdeelsleutel die gemaakt wordt.

Uit bovenstaande blijkt dat de kostenkalkulatie een belangrijke

informatiebron is. Deze kalkulatie is een voorkalkulatie. Gedurende de

looptijd van het produkt worden eventuele veranderingen in de produktie

(b.v. bewerkingstijd) ook in de kalkulatie doorgevoerd. (De F.V.P. en de

concernprijs blijven in het jaar gelijk omdat men de veranderingen in de

gerealiseerde efficientie tot uiting laat komen. Dit kan zowel positief als

negatief zijn.) Dit is (was) de taak van van de I.E.-er. De taak van O&E is

(was) om hier kontrole op te houden. (b.v. totaal verbruik materiaal volgens
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totaal door het

Indien dit op de

kalkulatie en de geleverde aantallen vergelijken met de

magaZlJn aan de produktie geleverde hoeveelheid materiaal)

juiste wijze gebeurt blijft de kostenkalkulatie normatief.

Uit gesprekken is gebleken dat in het produktiepakket van vooral de SR

produkten het laatste jaar veel correcties zijn uitgevoerd omdat de

kalkulati~ in het verleden sterk is gaan afwijken van de feitelijke

situatie. Zo werden volgens kalkulatie en produktiecijfers meer kontroleurs

gedekt dan er in feite rondliepen. (ca. 4 * zoveel) De parameters in de

kalkulatie die als eerste bijgesteld werden zijn die parameters die relatief

eenvoudig te bepalen zijn zoals bewerkingstijden, steltijden, e.d ..

Een doel van een nakalkulatie is te kijken of bepaalde zaken die in de

voorkalkulatie worden ingeschat overeenkomen met de gerealiseerde situatie.

Om dus een goede voorkalkulatie te kunnen maken is de nakalkulatie een goed

bruikbaar middel.Dit geldt met name voor zaken die men van te voren moet

inschatten zoals gereedschapkosten en R&O-gereedschap. Een nakalkulatie

wordt bij de P.M.F. niet gemaakt.

Een andere reden voor het maken van een nakalkulatie is dat men op die

manier kan nagaan of men op een produkt verdient (heeft) of niet. In een

niet normatieve kostenkalkulatie zit een stuk winst/verlies in de F.V.P •• De

commerciele marge, die als laatste op de F.V.P. komt, heeft dan weinig met

de winst die op een produkt gemaakt wordt te maken. Indien bij de P.M.F.

gevraagd wordt hoeveel men aan een produkt verdient, dan kan slechts als

antwoord gegeven worden dat de SR-produkten de winstmakers zijn. Meer

gedetailleerde gegevens kan men echter niet verstrekken.

3.3 Gereedschapkosten

In hfst. 2 is gebleken dat bij het bekijken van de 43 produkten, de

gereedschapkosten aan de hoge kant zijn ten opzichte van de man en

machinekosten. Bij het verder kijken binnen deze grote groep valt op dat in

de gereedschapkosten van produkt tot produkt veel variatie is.
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De gereedschapkosten zlJn van twee parameters in de kalkulatie afhankelijk.

Als eerste zijn dit de kosten om het gereedschap te (laten) maken. Dit

bedrag komt in de kalkulatie te staan. In deze kalkulatie wordt dit getal

jaarlijks aangepast. Deze aanpassingen hebben niet-technische gronden. Zo

zijn bij het wegvallen van de W.I.R.-premie, de kosten van aIle

gereedschappen met 14,3 % verhoogd. De tweede parameter die invloed op de

gereedschapkosten heeft, is de totaalserie. Dit is de totale serie die een

klant garandeert af te nemen. Dit heeft niets te maken met de technische

levensduur van het gereedschap. De totale gereedschapkosten worden over de

totaalserie afgeschreven. Dit houdt in dat de gereedschapkosten minimaal

zijn indien de totaalserie gelijk is aan de technische levensduur (of er een

veelvoud van is).

In hfst. 2 is gebleken dat ook bij gelijksoortige produkten er veel variatie

in de gereedschapkosten zijn. Dit is voornamelijk te wijten aan de grootte

van de totaalserie. Met dit in gedachte en verder kijkend blijken nog steeds

verschillen aanwezig te zijn. Als voorbeeld staan hieronder twee Ring

Schaduw Maskers die wat dat betreft uitschieters zijn:

R.S.M. tot. serie

22" 4 milj.

20" 4 milj.

ger. kosten

fl 400.050

fl 928.116

ger. kosten (fl./100)

fl 10,001

fl 23/203

Meer informatie over gereedschapkosten dan de kalkulatie is te vinden in de

"gereedschaplijsten" die de administratie bijhoudt. Bierin zijn per produkt

(codenummer) de werkelijke gereedschapkosten, de geleverde aantallen en de

R&O-kosten vermeld. Ook de dekking voor het gereedschap en voor de R&O zijn

opgenomen. Op het moment dat de totaalserie is geleverd zouden de dekkingen

en de kosten aan elkaar gelijk moeten zijn. Bij het gebruik van deze lijst

moet men zich een aantal dingen bewust zijn:

-De R&O-kosten die op de lijst staan zijn enkel de kosten van de

eigen gereedschapmakerij. Uitbesteed R&O-werk is niet vermeld.

Deze zijn ook niet terug te vinden.
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-De betrouwbaarheid van bepaalde getallen is soms twijfelachtig.

Kosten worden niet altijd op posten geschreven waar ze horen maar

op posten waar nog geld op staat zodat men op dit niveau de

winstposten al aan het gebruiken is om de verliesposten te

dekken. Op deze manier gaat het inzicht in het heIe gebeuren een

stuk achteruit.

-Codenummers die bij een produkt horen willen nogal eens

veranderen. Terwijl de kosten op het oude nummer blijven staan

komen de dekkingen op het nieuwe nummer binnen komen. Dit is

echter geen regel. Een andere keer worden de kosten en dekkingen

van het oude nummer weI overgeschreven naar het nieuwe nummer.

Hierdoor geeft de lijst niet snel een overzicht en moet men aIle

codenummers bij een produkt kennen om overzicht te maken.

29.

Uit de lijst blijkt dat over het algemeen de werkelijke gereedschapkosten

lager zijn dan de kosten die hiervoor in de kalkulatie staan. Dit resulteert

in te hoge gereedschapkosten in de kalkulatie. Ook voor de R&O-kosten is dit

het geval.

Deze situatie is vooral bij de SR-produkten te vinden. Dit alles resulteert

in overdekkingen op gereedschapkosten. Uit de resultaten verslagen van de

administratie blijkt van in SR van jan. 87 tot en met nov. 87 een

overdekking van fl 2.650.000,- is binnengekomen. Om de orde grootte van dit

getal aan te geven:

omzet P.M.F. Eindhoven (grote serie)

ca. 60% omzet in SR:

hiervan is ca. 15% gereedschap

fl 125.000.000,

fl 75.000.000,

fl 11.250.000,-

Dus de overdekking van fl 2.650.000,- op gereedschapkosten is 24%

van het geld dat in gereedschappen omgaat.

Hieruit blijkt dus dat de gereedschapkosten, zoals in de kostenkalkulatie

opgenomen, te hoog zijn. Yat hiervan de gevolgen zijn is in de volgende
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de relaties

te vinden

paragraaf te vinden. Het nazoeken van de oorzaken van de te hoge kosten is

niet mogelijk. Oit komt omdat de administratie niet is opgezet om technische

terugkoppeling mee te plegen, maar is opgezet om een "eindafrekening" te

maken. Het eindbedrag is bekend, maar hoe men hiertoe is gekomen is niet

meer terug te vinden. Er zijn twee manieren om dit te verbeteren:

-Admipistratie aanpassen/uitbreiden, zodanig dat ook

tussen de kosten en de oorzaken in het verleden terug

zijn. ott is dus een verzwaring van de taak van de afdeling

administratie.

-Een aparte administratie van het gereedschap-gebeuren. In deze

administratie worden zowel de technische als de financiele

levensloop van gereedschappen bijgehouden. Vanuit dit

gereedschapbeheer kunnen de gereedschapkosten in de kalkulatie

bewaakt worden. Verder kan de terugkoppeling naar b.v. de

constructeur via dit beheer lopeno (In het verleden is ook al

voor een gereedschapbeheer gepleit)

Een andere zaak die speelt is dat de parameters, zoals in de kalkulatie zijn

opgenomen, onder invloed van verschillende afdelingen tot stand komen. Oeze

afdelingen hebben tegengestelde belangen. Als voorbeeld, R&O-dekking op

gereedschap gaat naar de gereedschapmakerij. Het is dus voor de

gereedschapmakerij van belang dat in de kalkulatie een hoge R&O-post staat

opgenomen. Op deze manier kan het gebeuren dat in de kalkulatie te hoge

bedragen staan. In een bedrijsbureau (zoals nu in oprichting), waarin

vertegenwoordigers van aIle belanghebbende afdelingen zitten, kan dit

tegengegaan worden.

3.4 Voorbeeld van gevolg van te hoge gereedschapkosten

Bij het verdelen van de kosten over de kostensoorten (hfst. 2) is bij de

diafragmadelen gebleken dat de gereedschapkosten ca. 30 % van de M.L.K.

uitmaken. Indien de getallen die hiervoor gebruikt zijn normatief zijn,



Discussie gevonden resultaten 31.

houdt dit in dat hier met technische verbeteringen geprobeerd moet worden de

kosten omlaag te brengen.

Uit de gereedschaplijsten blijkt echter:

-De totaal serie wordt bijna met 100% overschreden.

-De ~erkelijke gereedschapkosten zijn lager dan de kosten uit de

kalkulatie (tot 30%)

-De R&O-kosten zlJn in werkelijkheid ca. 6% lager dan de dekking

die hiervoor in de kalkulatie is opgenomen.

Dit zijn dus aIle drie punten die als gevolg hebben dat de kostenkalkulatie

te hoog is. In tabel 3.1 zijn van vier diafragmadelen de kosten uit de

kalkulatie vergeleken met de kosten zoals die in werkelijkheid zijn. Dit

houdt dus in dat voor de werkelijke kosten de gereedschapkosten uit de

gereedschaplijst plus de R&O-kosten uit deze lijst, gedeeld worden door het

op dat moment totaal aantal geleverde produkten.(tot en met de maand aug.

87)

+-----------+-------------------+-------------------+
I diafragma I kosten kalkulatie I werkelijke kasten I

I I (ger + R&O) I (ger + R&O) I

+-----------+-------------------+-------------------+
I I fl 10,431 I fl 5,585 I

I 66 LZ I (7,715 + 2,716) I (4,610 + 0,975) I
I no. 6 I F.V.P.: fl 44,702 I F.V.P.: fl 39,177 I
+-----------+-------------------+-------------------+
I I fl 10,149 fl 3.950 I
I 66 KZ I (7.430 + 2,719) I (3.110 + 0,840) I

I no. 6* I F.V.P.: fl 37,400 I F.V.P.: fl 30,328 I

+-----------+-------------------+-------------------+
I I fl 10,431 I fl 5,304 I
I 59 LZ I (7,715 + 2,716) I (4,440 + 0,864) I
I no. 7 I I I

+-----------+-------------------+-------------------+
I I fl 10,149 I fl 5,577 I
I 66 KZ I (7.430 + 2,719) I (4,540 + 1,038) I
I no. 7* I I I
+-----------+-------------------+-------------------+

tabel 3.1 gereedschapkosten vergelijk
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In fig. 3.1 is dit uitgezet in een staafdiagram voor de 66 LZ (no. 6) en de

66 KZ (no. 7). De toevoeging "*" staat voor de kosten volgens eigen

kalkulatie. In fig. 3.1 is in het linker gedeelte de M.L.K. uitgezet en in

het rechter gedeelte is de concernprijs uitgezet. Het gevolg van de eigen

kalkulatie is dat de concernprijs met ca. 10 % zakt. Ook het percentage dat

de gereedschapkosten uitmaakt van de M.L.K. zakt van 30 % naar 15 %. Dus

enkel door de kalkulatie normatief te maken kan men de prijs al verlagen.

Het aanpassen van de kalkulatie is door tegenstrijdige belangen van

verschillende afdelingen (nog) niet gedaan.

N.B. De getallen die hiervoor gebruikt zijn, zijn tot en met de maand

augustus 87. Het gereedschap is dan bijna aan zijn technische levensduur. Op

dat moment kan met een renovatie het gereedschap weer als nieuw gemaakt

worden. Aangezien de renovatie veel goedkoper is dan een nieuw gereedschap,

zullen de werkelijke kosten nog meer zakken.

Dit hele verhaal gaat ook op voor de R.S.M.-s. Hier kunnen de

gereedschapkosten ongeveer 50 % zakken.

3.5 Conclusie

Voor het maken van een Technological Mapping is het nodig dat de getallen

die men hiervoor gebruikt, geheel overeenkomen met de situatie zoals die in

werkelijkheid te vinden is. Aangezien de kostenkalkulatie een van de

belangrijkste informatiebronnen is, moet deze dus normatief zijn. Gebleken

is dat om de kalkulatie normatief te krijgen en te houden, regeimatig

correcties uitgevoerd moeten worden. Dit wordt weI gedaan voor zaken die

relatief eenvoudig te controleren zijn (bewerkingstijden, steltijden, etc.).

Voor een moeilijker te "meten" parameter als de gereedschapkosten wordt dit

niet of nauwelijks gedaan. Indien dit nu niet mogelijk is dan moet men via

nakalkulatie (die is er nu dus nog niet) proberen terug te koppelen zodat de

gereedschapkosten beter ingeschat kunnen worden.
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Indien dit soort zaken goed geregeld is, dan krijgt men inzicht in

gereedschappen in relatie tot de kosten. Op dat moment kan men via

technische veranderingen de kosten omlaagbrengen.



Technische aanbevelingen

4. Technische aanbevelingen voor produktie van afschermkappen

4.1 Funktie van de afschermkap

34.

De afschermkap wordt gemonteerd in een beeldbuis.(bijlage V) In deze

beeldbuis schermt de kap de elektronenstralen af tegen magnetische

belnvloed~ng van buiten. Voor deze kooi van Faraday is een continue kap het

meest ideaal. De vorm van de kap is zodanig dat de elektronenstralen niet

gehinderd worden en dat het glas van de zijkant van de buis niet geraakt

wordt. Men streeft naar een plooi-arme kap omdat dit minder problemen geeft

om de kap "schoon" in de beeldbuis te krijgen. In de plooien kan vuil

blijven zitten die bij het vacuUm pompen los raken en in het kanon terecht

komen. De buis is dan onbruikbaar. (Uitvalkosten per buis ca. fl. 300,-).

Indien er echter geen plooien in de kap zitten verliest de kap vee1 van zijn

(toch al lage) stijfheid. Dit is weer op te vangen door het aanbrengen van

verstevigingsrillen.

In de kap zitten vier stapelnokken. Indien de kappen bij het stapelen te ver

op elkaar zakken is het moeilijk ze zonder beschadigingen van elkaar te

halen. Ook voor de nabehandeling die de klant zelf verricht (zwarten,

wassen, ed.) mogen de kappen niet te strak op elkaar zitten.

In de oudere types worden in het midden van de vier zijden klikkergaatjes

gesneden voor de bevestiging aan de de buis. Bij de nieuwere types (Flat

Square) wordt de kap op de hoeken vastgelast op beugels. Op de hoeken zitten

daartoe lasnokjes.

In de laatste produktiestap wordt het Soft Flash-gat gesneden.

voor de getter die na het afpompen van de buis de

verontreinigingen verwijdert.

Dit gat is

laatste gas

In de produktie staan kontrolegereedschappen opgesteld. Hiermee moet de

hoogte van de kap worden gecontroleerd, evenals de ligging van het S.F.-gat

en de omtreksmaten. Bij de oudere types worden ook de klikkergaatjes



VERGELkJK TECHNOLOGIEEN
afwijking t.o.V. het gemiddelde

B

7

6

5

4

3

0 20
.,-

--<;::

0

-1

-2

-3

-4

-5
13 14 15 16 17 19 20 22

producten
_ aft"osspelen _ band smerer= band I!XXXXI PatlM

cpsd"l.iven snljden
= pla1m

dieptrekken

fig. 4.1 Afwijking kosten technologie t.o.v. gemiddelde

VERGELkJK TECHNOLOGIEEN
afwijking t.O,Y. het gemiddelde

B,----------------------------,
7

-1

22201917161514
-5'---------------------------.-J

13

produkten
_ overzetten IIlIllllIlIl!lI rand + 9'lt = rand I!XXXXI a= t"8ppen = rp..kken

srijden ornzetten

fig. 4.2 Afwijking kosten technologie t.o.v. gemiddelde



Technische aanbevelingen 35.

gecontroleerd. De kap geeft maattechnisch weInlg problemen. Bij het streven

naar een plooi-arme kap neemt het scheuren (tijdens het dieptrekken) in de

hoeken echter toe.

4.2 Kostenbesparing in de produktie van afschermkappen

4.2.1 Inl~iding

In eerste instantie kan men de verdeling over de kostensoorten vergelijken.

Hierna kunnen de matrices, die voor aIle afschermkappen gemaakt zijn, in

horizon tale richting worden doorgenomen. In bijlage VI is te zien waar dit

in resulteert. Hierin staan voor een aantal afschermkappen de totale kosten

per technologie vermeld. De materiaalkosten zijn als aparte technologie

opgenomen. (Twee afschermkappen zijn hierin weggelaten omdat van deze kappen

de matrix niet volledig ingevuld is.)

In fig. 4.1 en 4.2 zijn van de acht afschermkappen de kosten per technologie

weergegeven. Bij elke kap is per technologie de afwijking ten opzichte van

het gemiddelde over die technologie uitgezet.

In de grafieken is te zien dat de acht produkten in een drietal groepen te

verdelen zijn. Produkt 13, 14, 15 en 19 liggen duidelijk onder het

gemiddelde, produkt 16 en 17 liggen rond het gemiddelde en produkt 20 en 22

liggen duidelijk boven het gemiddelde. De totaalserie voor deze drie groepen

is respektievelijk vier, twee en een miljoen stuks. Het is dus duidelijk dat

de gereedschapkosten samen met de totaalserie hier grote invloed op hebben.

Het zijn de technologieen waarbij gereedschappen worden ingezet die de

hoogste kosten hebben. Dus zijn hier de onderlinge verschillen ook het

grootst.

Verder is de grafieken te zien dat voor het S.F.-happen hetzelfde verhaal

opgaat. Echter produkt 13 en 14 volgen dit verhaal niet. De oorzaak hiervan

is het verschil in S.F.-happer. Voor produkt 13 en 14 wordt een horizontale
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happer gebruikt terwijl voor de rest een ja-knikker gebruikt wordt.

(hierover verder in dit hoofdstuk meer)

4.2.2 Materiaalkosten

Uit de verdeling over de kostensoorten is gebleken dat het percentage voor

materiaalkosten oploopt van 37 procent voor de kleinste kap tot bijna 70

procent voor de grootste kap. Dit houdt dus in dat dit de grootste

kostenpost voor de afschermkappen is. Indien men hier iets kan besparen

heeft dat grote invloed op de totale kosten van het produkt. Dit geldt in

versterkte mate voor de grote kappen. Er zijn een aantal manieren aan te

geven hoe men hier iets aan kan doen:

Hateriaalsoort: Het materiaal dat momenteel in de kalkulatie te vinden is,

is gebaseerd op een eis van de klant met betrekking tot de magnetische

eigenschappen van het materiaal en een eis vanuit de produktie met

betrekking tot de dieptrekbaarheid van het materiaal. In overleg met de

klant kan men kijken of de eis die de klant stelt nog weI funktioneel is.

Bij navraag hierna is gebleken dat de klant deze eis inmiddels heeft laten

vallen zodat momenteel goedkoper materiaal verwerkt wordt. Dit heeft als

gevolg dat de materiaalkosten met ca. 3,5 procent omlaag zijn gegaan. Dit is

(nog) niet in de kalkulatie verwerkt. De eis met betrekking tot de

dieptrekbaarheid ligt in eigen hand.

Hoeveelheid materiaal: De funtionele eis die men hier in de gaten moet

houden is de vormvastheid van de afschermkap. Men kan hier op een aantal

manieren te werk gaan:

-Dunner materiaal gebruiken. De kiloprijs voor het materiaal neemt

iets toe maar de benodigde hoeveelheid neemt af. Vanwege het

afnemen van de stijfheid zijn de kappen met een relatief hoge

stijfheid bij voorkeur geschikt om dit toe te passen. Voor minder

stijve kappen kan de stijfheid met behulp van verstevigingsrillen

verbeterd worden.
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-Optimaal gebruik van het materiaal. Bij het trekken van de kap

spelen twee processen een rol. Oit zijn het strekken (weI afname

van dikte) en het dieptrekken (geen afname van dikte). Bet

huidige proces bestaat vooral uit dieptrekken. Door het proces te

veranderen kan men het aandeel van het strekken laten toenemen.

(de rek in het materiaal is nu enkele procenten terwijl dit ca.

dert~g procent kan zijn) Ais gevolg hiervan kan men met een

kleinere platine volstaan wat een grote besparing in de

materiaalkosten tot gevolg kan hebben. Ook de plooivorming, wat

een gevolg is van het dieptrekken, kan men op deze manier onder

kontrole krijgen.

-Voor de magnetische afscherming is een continue kap het beste. In

een afschermkap van "gaas-materiaal" is de afscherming Minder

goed. Voor voldoende magnetische afscherming moet het gaas een

bepaalde dichtheid hebben. De vraag is of dan nog een besparing

op de materiaalkosten behaalt kan worden. (Gaas is relatief

duur.)

4.2.3 Machinekosten

37.

-machineuurtarief:

Voor besparing op machinekosten heeft men twee mogelijkheden. Ais eerste kan

men het machineuurtarief proberen te verlagen. Gezien het feit dat de

machines er nu eenmaal staan, staat een groot deeI van de machinekosten

vast. Wat men weI kritisch moet bekijken is het aantal uren waarover de

kosten verdeeld worden aangezien dit niet gelijk is aan het reeel aantal

beschikbare uren. Bij de P.M.F. gebeurt dit op een andere manier dan bij

andere Philipsbedrijven.

-cyclustijd:

Een tweede Manier om de kosten omlaag te brengen is door het verkorten van

de cyclustijd. In de produktie zijn twee schakels die momenteel deze tijd

beperken. Oit zijn het transportsysteem en het dieptrekken. Wil men het
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transportsysteem sneller maken dan moet men overs tappen op een ander systeem

omdat het huidige systeem al op het einde van zijn mogelijkheden zit. Een

manier om de procestijd voor het dieptrekken te verkorten is door het

parallel plaatsen van twee dieptrekpersen. Behalve de kortere cyclustijd

zijn nog een aantal voordelen te noemen:

-Men heeft niet twee komplete sets gereedschappen nodig om de

gevraagde produktiekapaciteit te leveren.

-Losse persen zijn bij het "uitsterven" van de afschermkappen

beter te herplaatsen dan specifieke Vremac-straten.

-Men kan persen gebruiken die beter regelbaar zijn dan de Vremac

straat zodat ook het proces regelbaar wordt. Dit is met name voor

het dieptrekken van belang.

Zowel het veranderen van het transportsysteeem als het plaatsen van twee

trekpersen brengen hoge investeringskosten met zich mee terwijl het niet te

voorspellen is hoelang er nog vraag is na afschermkappen.

4.2.4 Gereedschapkosten

In het vorige hoofdstuk is reeds het belang van de juiste kosten in de

kalkulatie vermeld. Ook is vermeld dat de totaalserie grote invloed heeft op

de gereedschapkosten.

Behalve dit soort zaken kan men ook proberen het gereedschap zelf goedkoper

te maken. Dit is mogelijk door het aanpassen van de constructie. Enige

voorbeelden zijn:

-Met het dieptrekken neemt de kap de vorm aan van de trekdoorn.

Dit is een moeilijke contour die op een dure vijfassige

freesmachine gemaakt wordt. Bij het snijgereedschap en het

randomleg-gereedschap is deze dure vorm ook aangebracht. De

funktie hier is enkel het ondersteunen van de kap tijdens het

snijden c.q. buigen. De contour heeft dus enkel een functie in de
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buurt van de bewerking. Voor de rest kan de moeilijke contour

weggelaten worden zodat een dure bewerking tot een minimum

beperkt wordt.

-In het snij- en randomleg-gereedschap wordt bij het snijden c.q.

buigen gebruik gemaakt van aandruklijsten. Om deze lijsten in het

bovenstempel te kunnen monteren moeten veel nauwkeurige gaten

door. de hele bovenstempel geboord worden. Deze dure bewerking kan

vervallen door in het bovenstempel een "klok" te monteren waaraan

op eenvoudige WIJze druklijsten te bevestigen zijn. Zo'n "klok"

is vee1 eenvoudiger te bewerken. (zie fig. 4.3)

4.2.5 S.F.-happen (zowel machine als gereedschapkosten)

39.

Momenteel worden twee soorten S.F.-happers gebruikt. Een horizontale happer

en een ja-knikker. Het gereedschap voor de ja-knikker kost ca. fl 50.000,-.

De R&O-machinekosten zijn bij gebruik van een ja-knikker ca. fl 15.000,- per

jaar. Voor de horizontale happer zijn beide kostenposten twee maal zo groot.

De horizon tale happer heeft als voordeel het het proces beter beheerst wordt

zodat het S.F.-gat nauwkeuriger op zijn plaats ligt en de horizontale happer

is geschikt om aan twee kanten tegelijk te snijden. Deze voordelen moet men

afwegen tegen de hogere kosten. Bij kleine seriegrootte is de ja-knikker aan

te raden omdat de gereedschapkosten anders sterk omhoog gaan.

N. B. : Voor de R&O-machinekosten zijn, afhankelijk van de S.F.-happer,

verschillende verdeelsleutels gebruikt. In feite moet men ook verschillende

uurtarieven gebruiken. Dit is niet gedaan omdat men dan niet op een gelijke

F.V.P. uitkomt als in de kalkulatie. Gekozen is om de kosten uit de

kalkulatie te verdelen.

4.2.6 Gevouwen kappen

Behalve een kap dieptrekken kan men ook een kap vouwen. Dit houdt in dat men

een platine snijdt zoals in fig. 4.4. Van deze platine worden de "lippen"

naar elkaar toe gebogen om vervolgens met elkaar verbonden te worden. Op de
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plaats waar twee "lippen" bij elkaar komen (in de hoeken) krijgt men een

spleet in de kap. Het is geheel afhankelijk van de plaats en richting van de

spleet of deze hinderlijk is of niet. (Dit is eventueel op te vangen door

overlappen of het maken van meerdere verbindingen.) Een voordeel is dat men

een eenvoudig proces overhoudt. Dit kan er als voIgt uit zien:

-Snijden platine: rand gat en Soft-Flash-gat worden in een keer

gesneden. (S.F.-happer kan dus vervallen)

-Randomzetten + verstevigingsrillen indrukken: door gebruik te

maken van verstevigingsrillen is het mogelijk het materiaal tot

en minimale dikte terug te brengen.(besparing op materiaalkosten)

-Buigen + verbinden: de "lippen" worden naar elkaar toe gebogen en

met elkaar verbonden. (b.v. nieten of puntlassen)

Zoals te zien is zijn dit drie stappen zodat het proces misschien op een

"Vremac-straat" kan plaatsvinden. Verder valt op dat de bewerking waar nu de

meeste problemen liggen, het dieptrekken, geheel uit het proces is

verdwenen. Een omschakeling naar dit proces vergt een grote investering (en

moet in nauwe samenwerking met de klant gebeuren).

4.2.7 Materiaaltoevoer

Bij elke Vremac-straat staat op het moment een installatie die er voor zorgt

dat materiaal van een rol als platine in de trekpers komt. Voor de 66 FS

worden hier ca. fl 3,- kosten gemaakt. Bekeken kan worden of het rendabel is

om centraal platines te snijden, en deze platines met een universeel

inlegapparaat toevoeren. Uit de Technological Map is te zien wat dat mag

kosten. Een centraal platine-snij-station heeft als voordeel dat men

nauwkeuriger platines kan snijden. Ook de problemen van een trekgereedschap

en een afhakmes in een pers is men dan kwijt zodat kleinere platines

gesneden kunnen worden. (Dit geeft weer een besparing op de materiaalkosten)
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4.3 Conclusie

41.

In dit hoofdstuk zijn diverse manieren aangegeven om in het huidige proces

de kosten van de afschermkappen te verlagen. De belangrijkste posten om naar

te kijken zijn de materiaalkosten. Bierna komen de gereedschapkosten omdat

hier relatief eenvoudig iets aan te doen is. (b.v. bij bestelling van nieuw

een gereedschap) Dit is ook de post waarin de grootste variatie in kosten te

vinden is. Als laatste kan men aan de machinekosten beginnen.

Bij aIle aangegeven richtingen klinkt op de achtergrond de vraag naar betere

proceskennis. Bet is raadzaam hierna verder onderzoek te doen.

Verder moet men altijd in de gaten houden of er misschien alternatieven

zijn. (zoals een gevouwen kap of een kap van gaas)
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5. Conclusies met betrekking tot:

42.

Technological mapping en de toeleverancier van uitgangsmateriaal voor

produkten.

Vroegere technological mapping onderzoeken, met name gebaseerd op

samenges~elde produkten, hebben aanleiding gegeven om bij een

onderdelenfabrikant (in dit geval P.M.F.) een gelijksoortig onderzoek uit

te voeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat de materiaalkosten ca. 55

procent van de kosten uitmaken. Oit geeft aanleiding om ook bij een

materiaal-fabrikant een technological mapping uit te voeren.

Bet uitsplitsen van de kosten.

Voor het uitvoeren van een technological mapping wil men de kosten zover

mogelijk uitsplitsen. Oit bleek niet altijd mogelijk:

-niet aIle kostensoorten laten zich opdelen. (b.v. mankosten)

-niet elke technologie is uit te splitsen. (b.v. snijden en buigen

in een gereedschap)

Bet verzamelen van de gegevens voor technological mapping.

De getallen die men als basis voor het maken van een technological map

gebruikt moet men bijzonder kritisch bekijken. Oit is mogelijk door

verschillende informatiebronnen te vergelijken. Kalkulatiegegevens komen

niet altijd overeen met de administratieve gegevens.

Verdeling van kostensoorten.

De verdeling in kostensoorten (materiaal, man, machine en gereedschap) is

bij de P.M.F. ongeveer gelijk aan die van andere onderdelenfabrikanten.

(resp. 55%, 15%, 15% en 15%) Ondanks het moeilijkere produktenpakket blijkt

bij de P.M.F. een gelijksoortige verdeling te bestaan. Oit kan tevens
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inhouden dat de P.M.F. op een gelijksoortige manier aan zijn eindprodukten

komt.

N.B. Bij dit onderzoek ZlJn de toeslagen buiten beschouwing gelaten. Neemt

men die wel mee, dan wordt de verdeling minder gunstig.

Besparing, op materiaalkosten.

Aangezien de materiaalkosten ca. 55 procent van de kosten uitmaken is dit

de post die P.M.F. als eerste moet aanpakken. Procesverbeteringen en

produkt-innovaties die uitzicht geven op een besparing van materiaalkosten

verdienen de meeste aandacht.

Verbetering van registratie op gereedschapkosten (I.K. en R&O)

Bij het vergelijken van de kosten binnen de groepen produkten bleek dat er

veel variatie in de gereedschapkosten te vinden is.

Dit is voor een deel te wijten aan verschillen in de totaalserie van het

produkt waarover de totale gereedschapkosten worden afgeschreven. Omdat

deze totaalserie vaak wordt overschreden, (levensduur is meestal langer dan

de totaalserie) is het aan te bevelen de klant het voordeel van een grotere

totaalserie voor te rekenen. Dit kan voor de klant een aanleiding zijn om

een grotere afname aan produkten te garanderen.

Voor een ander deel is de variatie in de gereedschapkosten (per 100

produkten) te wijten aan verschillen in de totale gereedschapkosten. Door

onduidelijke registratie en onvoldoende terugkoppeling zijn de kosten in de

kalkulatie onderling sterk verschillend. Door dit te verbeteren kan men een

beter inzicht krijgen in de gereedschapkosten. Dit kan gebeuren door

verbeteren/uitbreiden van de registrerende taak van de administratie. Een

middel hierbij is een bedrijfsbureau, waar al dit soort informatie doorheen

stroomt. Indien dit niet mogelijk is kan een "los-staand" gereedschapbeheer

deze taak uitoefenen. Ook het invoeren van een nakalkulatie is een
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eenvoudig middel om terugkoppeling te realiseren, waardoor de werkelijk

gemaakte kosten naar boven komen.

Uitdiepen van proceskennis.

Bij de technische aanbevelingen is gebleken dat er behoefte is aan betere

proceskennis. (met name bij het dieptrekken van kappen) Voor een bedrijf

dat in haar doelstelling heeft een kenniscentrum te zijn op dit gebied is

het aan te bevelen hieraan verder onderzoek te doen.



Bijlage I lijst "top 43"

+---+----------+------------------+--------------+-----+
I lomzet f1- Iproductnaam Icodenummer Isoortl
+---+----------+------------------+--------------+-----+

1 7,380,000 insm. pen 13.2 8222 075 23061 pen
2 4,980,000 kap 66 FS NN 110 3322 082 29411 kap
3 4,397,900 kap 59 FS 8222 041 60513 kap
4 3,980,000 PEN GEST 8222 075 23221 pen
5 3,799,410 DOP 1. 68 4322 048 41163 sntr
6 3,291,600 kap 51 FS NN 8222 041 57812 kap
7 3,087,500 RSM 14" verp. 8222 044 00791 rsm
8 3,047,699 contactpin 5722 690 03081 sn
9 2,643,680 diaf 66 LZ 8222 041 60067 diaf

10 2,390,771 STRIP LAY-OUT 5722 690 02793 sn
11 2,371,500 frame tuner 600 3122 237 50022 bi
12 2,316,500 RSM 14" 90 MN 3322 082 19611 rsm
13 2,276,950 diaf 66 KZ 8222 041 60417 diaf
14 2,247,495 diaf 59 LZ 8222 041 60566 diaf
15 2,121,600 diaf 59 KZ 8222 041 60586 diaf
16 2,021,535 kap MNPA 8222 041 19411 kap
17 1,842,945 diaf 51 LZ 8222 041 66062 diaf
18 1,830,130 hoeksteun 66FS 59 8222 040 67297 sn
19 1,800,000 kap 1490 3322 081 89812 kap
20 1,773,200 RSM 26" 3322 081 90014 rsm
21 1,768,500 kap 20v. 90 5722 690 03371 kap
22 1,765,500 insm-pen hul 6.2 8222 041 57582 pen
23 1,668,465 diaf 51 KZ 8222 041 66082 diaf
24 1,632,120 DOP SFR 16T 4322 048 40071 sntr
25 1,489,500 RSM 20" 906.5 vpt 3322 081 88991 rsm
26 1,484,000 RSM 22 inch 110 3322 081 88412 rsm
27 1,447,600 insm-pen hul 7.2 8222 041 57574 pen
28 1,311,750 kap 20" 3322 081 89011 kap
29 1,186,730 kontaktpen RFK 5722 690 02452 sn
30 1,161,800 RSM 20"90'6.5 3322 081 88812 rsm
31 1,085,400 RSM 20"90' MN 8222 041 49114 rsm
32 1,072,230 afsk beugel 51 NW 8222 041 72753 snbu
33 1,072,230 afsk beugel 51 NO 8222 041 72763 snbu
34 1,026,000 kap 41 MN 8222 041 73961 kap
35 1,016,280 diaf 41 LZ 8222 041 73163 diaf
36 999,000 frame tuner 600 G 3122 237 50041 bi
37 992,800 channel 3222 090 05031 bi
38 965,314 frame tuner 616 3112 248 16212 bi
39 910,520 afsk beugel 59 NW 8222 041 72734 snbu
40 910,520 afsk beugel 59 NO 8222 041 72744 snbu
41 906,000 kap ecg 27v 5722 690 03791 kap
42 895,400 lamphouder TMX 4422 267 21702 bi
43 886,050 kap 36 FS 8222 041 60176 kap
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Voorbeeld van het invullen van de tabel

Deze bijlage behoort bij hfst. 2. Daar is vertelt hoe een tabel wordt

ingevuld. Als voorbee1d is de 66 FS NN genomen. In dat hoofdstuk zlJn echter

nauwelijks getallen vermeld. Deze zijn in deze bijlage weI verme1d.

Verdeling materiaalkosten

-afhaspelen:

materiaalprijs * hoeveelheid * uitvalfaktor / 100

276,000 [fl/100 kg] * 45.622 [kg/100st.] * 1ig~5

magazijnkosten 3.3 % van f1 127,805

totaal

-inpakken:

diverse inpakmateria1en, totaal

magazijnkosten 3.3 % van f1 6,612

totaa1

Verde1ing mankosten

man-uurtarief: f1 48,85

-overig:

material handling

fl 127,805

fl 4,218

fl 132,023

f1 6,612

f1 0,216

f1 6,830
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uurtarief * NT * tijd * uitvalfaktor

48,85 [fllh] * 1.2 * 0,01033 [h] * 1.015 fl 0,615

controle

uurtarief *NT * tijd * uitvalfaktor

48,85 [fl/h] * 1.2 * 0.01467 [h] * 1.015 fl 0,873

totaal fl 1,488

-niet verdeeld:

productie

manuurtarief * NT * tijd * uitvalfaktor

48,85 [fllh] * 1.2 * 0.25 * 1.015 fl 14,875

stellen

manuurtarief * NT * steltijd / bestelserie * 100 st.

48,85 [fl/h] * 1.2 * 20 [h] / 100000 * 100 st. fl 1,172

totaal fl 16,047

Verdeling machine kosten

machine uurtarief fl 67,88 > huisvesting fl 7,620

> afschrijving fl 21,230

> energie fl 7,340

> R&O machine fl 21,980

> overige fl 9,720
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R&O machine gaat naar een eigen kostensoort

huisvesting: 11 7,62
2wordt verdeeld naar het aantal m •

+----+-------------+-----------+-----------+-----------+
I no 1 technologie 1 oppervlak*1 oppervlak I kosten 1
I I 1 [mm] 1 [%] I [ 11 ] 1
+----+-------------+-----------+-----------+-----------+
1 1 'I afhaspelen 1 870 1 6 1 0.457 1
1 2 1 smeren 1 1260 1 9 I 0.686 I
1 3 I opschuiven 1 1140 1 8 1 0.610 1
I 4 1 plat. snijd·l 176 1 1 1 0.076 1
I 5 1 plat. trekk.1 702 1 5 1 0.381 I
I 6 1 overzetten 1 I 1 1
1 7 1 rand+gat sn·1 1275 1 9 1 0.686 1
1 8 I rand omzet 1 877 I 6 1 0.457 1
1 9 1 S.F.-happen 1 2345 I 16 I 1.219 I
I 10 1 inpakken 1 5840 I 40 1 3.048 1
1 11 I overige 1 I 1 1
+----+-------------+-----------+-----------+-----------+

* lengte aangegeven, breedte blijft constant

tabel 1 verdeling huisvestingskosten

afschrijving: 11 21,23 wordt verdeeld naar geinvesteerd vermogen.

+----+-------------+-----------+-----------+-----------+
1 no 1 technologie I invest. I invest. I kosten I
I 1 1 [*1000 11:1 1 [%] 1 [11 ] I
+----+-------------+-----------+-----------+-----------+
1 1 I afhaspelen I 28.8 1 3.8 1 0.779 I
1 2 1 smeren I 7 I 0.9 I 0.189 1
1 3 1 opschuiven I 51.2 I 6.5 1 1.385 I
I 4 1 plat. snijd·1 48 I 6.1 1 1.299 1
15 I plat. trekk.1 192 I 24.5 1 5.195 1
1 6 I overzetten I 60 I 7.6 1 1.623 1
1 7 I rand+gat sn·1 150 I 19.1 I 4.058 I
I 8 I rand omzet 1 150 I 19.1 I 4.058 1
1 9 1 S.F.-happen 1 35.7 I 4.5 I 0.966 1
1 10 I inpakken 1 62 1 7.9 I 1.677 1
1 11 1 overige I I I I
+----+-------------+-----------+-----------+-----------+

tabel 2 verdeling investeringskosten

energie: 11 7.34 wordt verdeeld naar vermogen van de machines bij elke

bewerking.
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+----+-------------+-----------+-----------+-----------+
I no I technologie I vermogen I vermogen I kosten I
I I I [kTJ] I [%] I [f1] I

+----+-------------+-----------+-----------+-----------+
I 1 afhaspelen I 3 2.2 I 0.162 I
I 2 smeren I I I

I 3 opschuiven I 3 2.2 I 0.162 I

I 4 plat. snijd.1 9 6.6 I 0.486 I

I 5 plat. trekk. I 36 26.5 I 1.943 I

I 6 overzetten I 3 2.2 I 0.162 I
I 7 rand+gat sn. I 37 27.2 I 1.997 I

I 8 rand omzet I 30 22.1 I 1.619 I

I 9 S.F.-happen I 15 11.0 I 0.810 I

I 10 inpakken I I I

I 11 overige I I I
+----+-------------+-----------+-----------+-----------+

tabel 3 verdeling energiekosten

Telt men nu de kosten uit de drie bovenstaande tabellen per technologie bij

elkaar en neem de post overige uit het machineuurtarief (11 9,72) mee dan

komt men tot de verdeelsleutel in tabel 4. (Deze verdeelsleutel is ook in

hfst. 2 opgenomen)

+----+-------------+-----------+-----------+
I no I technologie I totaal I verdeel- I
I I I kosten I sleutel I
I I I [11] I [%] I
+----+-------------+-----------+-----------+
I 1 I afhaspelen I 1.418 I 3.1 I

I 2 I smeren I 0.975 I 1.9 I

I 3 I opschuiven I 2.157 I 4.7 I

I 4 I plat. snijd·1 1.861 I 4.1 I

I 5 I plat. trekk.1 7.519 I 16.4 I

I 6 I overzetten I 1.785 I 3.9 I

I 7 I rand+gat sn. I 6.741 I 14.7 I

I 8 I rand omzet I 6.134 I 13.4 I

I 9 I S.F.-happen I 2.995 I 6.5 I

I 10 I inpakken I 4.725 I 10.3 I

I 11 I overige I 9.720 I 21.0* I

+----+-------------+-----------+-----------+

* incl. afrondingsfouten om totaal 100% te maken

tabel 4 verdeelsleutel machinekosten

Hachinekosten:



Bijlage II

productie:

(machine-uurtarief - R&O) * NT * tijd * uitvalfaktor

(67,88 - 21,98) [fl/h] * 1.25 * 0.25 [h) * 1.015

stellen:

fl 14,559

(machine-uurtarief - R&O) * NT * steltijd * b l~Olst •.es e serle

(67,66 - 21,98) [fl/h] * 1.25 * 20 [h) * 10~ggO

totaal

fl 1,148

fl 15,707

Dit totaal van fl 15,707 wordt via de verdeels1eutel uit tabel 4 verdeeld

over de gebruikte technologieen.

Reparatie en Onderhoud machine

In de kostenkalkulatie staat voor de machinekosten een bedrag van fl 23,228.

Hiervan is reeds fl 17,707 verdeeld in de machinekosten. Voor R&O machine

blijft dus nog fl 7.522 over om verder te verdelen. Dit is afhankelijk van

welke S.F.-happer men gebruikt. In dit geval is dat de "horizontale-happer".

De verdeelsleutel is gebaseerd op de kosten voor R&O zoals die bij de

administratie bekend zijn. (Administratie gebruikt deze gegevens om het

machineuurtarief te berekenen.)



Bijlage II

+----+-------------+-----------+-----------+
I no I technologie I totaal I verdeel- I

I I I kosten I sleutel I
I I I [fl] I [%] I

+----+-------------+-----------+-----------+
I 1 afhaspelen I 1070 I 1.4 I
I 2 smeren I I I
I 3 opschuiven I 3533 I 4.7 I
I 4 plat. snijd. I 2400 I 3.2 I
I 5 plat. trekk. I 9600 I 12.8 I

I 6 overzetten I 12000 I 16.0 I
I 7 rand+gat sn. I 7500 I 10.0 I

I 8 rand omzet I 7500 I 10.0 I
I 9 S.F.-happen I 30000 I 39.9 I
I 10 inpakken I I I
I 11 overige I 1600 I 2.0* I
+----+-------------+-----------+-----------+

* incl. afrondingsfouten om totaal 100% te maken

tabel 5 Verdeling R&O machine

Verdeling gereedschapkosten

Voor verdeling van de gereedschapkosten wordt gebruikt gemaakt van de kosten

die hiervoor zijn ingeschat door de Industrial Engineer. Dit is de beste

verdeelsleutel die men kan vinden.

In de kostenkalkulatie is te vinden:

totaal gereedschap

totale serie

gereedschapkosten per 100 st.

fl 693.801,

4 milj.

fl 17,345

Deze fl 17,345 wordt volgens de verdeelsleutel uit tabel 6 verdeeld.



Bijlage II 07.

5.7
12.3

1.9
22.3
19.8
26
0.6
,J,

,J,

11.4'

30
65

10
118
105
138

3
6

11
30

afhakmes
trekstempel
transport-

armen
snijstempel
buigstempel
S.F.-happer
aanp. inpak
kontrolemal
risico
ontwik.

rand+gat sn.
rand omzet
S.F.-happen
inpakken
overige

7
8
9
10
11

+----+-------------+-------------+-----------+-----------+
I no I technologie I gereed- I kosten I kosten I
I I I schap I [*1000 fl] I [Xl I
+----+-------------+-------------+-----------+-----------+

1 afhaspelen
2 smeren
3 opschuiven
4 plat. snijd.
5 plat. trekk.
6 overzetten

+----+-------------+-------------+-----------+-----------+

, incl. afrondingsfouten om totaal 100X te maken

tabel 6 Verdeling gereedschapkosten

Reparatie en onderhoud gereedschap

In de kostenkalkulatie is voor R&O gereedschap een bedrag van fl 5,394
te vinden. Dit is verder niet verdeeld vanwege elkaar tegensprekende
informatiebronnen.



productnaall ::frame tuner 600 3122 237 50022
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

belleki ngsshp :: lIat. Ian : mach. :gereeds: RO mach: RO ger. :: tat. Ian : mach. Igereeds:RO lIach:RO ger.:
~----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

II

"
If
If

roll enschaar If, ,
vertinnen " 0.145

"
roll enschaar ff

"
bihler ::135.458

", I

II
II

II

"
:controle + inpakken II

II

ni et verdeel d '.,,
overige II 0.507

"

O.OOB
0.083
0.016
'1.686

4.262

0.091

0.008
0.166
0.016
2.862 0.2B3

f'
If

"II

""
""
""

2.406 ", I

"
"
II.,
""
"II
""
II
, I

O.on: o.on:
O. On: o.ml o.m:

0.0n: O.on:
8U3I: 6.2l7.: I. 831: 0.1811 1.54X:

2.m:

O. m: 0.067.:

subtotaal ::136.110 :14.146 : 3.052 : 0.283 : 0.000: 2.406:: 87.251: 9.071: 1.961: 0.18Il Lm:

U.K- " 155.997 II 1001:II
"

verll. index II 2.702 "" "
toeslag 0 fl 5.719 ", I

"
H.1.6. ,. 22.302 II

" "
verllacht eff .. -I. no II., II

gereal .. 2.752 "II ,.
,1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. V.P. :: 187.702 ::
:---------------------------------~-------~----------- --------------------------------------------------------------------

COli. marge :: -34.702 ::

concernprijs :: 153.000 ::

productnaam ::frame tuner 600 & 3122 237 50041

belleh ngsst ap :: mat. Ian : !!lach. :gereeds:RO lach:RO ger. : I mat. tan : lach. :gereeds:RO mach:RO ger.:

1.597.:

0.197.\ 0.037.\

0.001: 0.007.:
0.051: o.om 0.067.:

0.0n: 0.017.:
92.341: 3.601: I. 061: 0.097.: o.m:

.,,,
II, ,,.
! •

II,,
::

2.475 II

"
"", ,
"
"I!

"! ,

, I

"
"
"

0.008
0.166
0.016
2.862 0.250

0.091

4.262

0,008
0.OB3
0.016
9.686

""
"
"
, I
, I

, ,
"

roll enschaar ::
Yertinnen :: 0.145

roll enschaar ::
bihler : :248.199

icontrole + inpakken i:
niet verdeeld ::

Qverige:: 0.507

:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"! !

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
subtohal ::248.851 :14.146 : 3.052 : 0.250 : 0.000; 2.475:: Q2.59:t: 5.264: 1.147.: O.OQI: 0.927.:

II.L.K- ' I 268.774 :: 1007.:"
vent. index " 4.637 ' I

" I.

toeslag 0 " 6.611 ",. , I

H.L6. II 38.374 ~ ~I'

verwacht eff .. -3.013 II

"
, ,

gereal ' . 3.254 ::"

F. V.P. :: 318.637 ::

COmll. marge :: -48.637 ; i

concernpri js :: 270. (If)l) ::



productnaa. : :channel 3222 090 05031
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bewekingsstap:: mat. Ian : lach. :gereeds: RO lIach: RO ger. :: tat. "an : lIach. :gereeds:RO "ach:RO ger.:
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

afhaspelen II
II

II

"
II
II

rollenschaar ::
bihler II

II

ontvetten II
II

"II
II
II

"II
inpakken II

II

niet verdeeld II
II

overige II
II

5.805

0.015

0.130
I. 312
0.038

0.092

0.064
0.755
0.076

1.052

II
II

II
II

II
II

II
II

0.977 II
II

II
II

II
II

II

'1
II
, I

II
II

~ :
II
II

56. 27I: I. 261:
12.m:
o.m:

o.m:

0.8n:

0.627.:
7.321: 10.m:
o.m:

9.m:

I1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
subtotaal :: 5.820: 1.572 : 0.895 : 1.052 : 0.000: (d77:: 56.42%: 15.m: 8.681: 10.201: 9.m:

H.L.K. :: 10.316 II 100Z:II

Iloeilijkheidstoeslag:: -.). 296 II
II

toesl ag (I
II 0.653 II
II II

H.1.6. :: 1.494 II
II

verwacht eff II -0.122 II
II II

gereal II -0.045 II
II II

F. V,P. ::

COli••arge ::

12.000 ::

1.600 ::
l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----

concernprijs ::

productnaal : :frale tuner 616 3112 248 16212

13.600 ::

I,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
beweklngsstap :: aat. Ian : lach. :gereeds:RO lachlRO ger. :: lat. tan : lach. :gereeds:RO lach:RO ger. J

II
11

", ,
rollenschaar II

II

vertinnen :; 0.145
rollenschaar II

II

bihler ::180.765
II
II

II
::

:controle + inpakken "II

coml. marge II
II

overige II 0.507II

0.016
0.083
0.032
9.953

4.262

0.09}

0.008
0.166
0.016
3.015 0.283

II
11

"'I
II o,on: (\. OOZ:II

II O.on: 0.041: 0.08Z1II

II 0.02%1 O.OIZ::!

2.406 II 89.60Z1 4.937.: I. 497.: 0.141: 1.19Z:II

II
II

II
I'

: l
II 2.117.:II

II
1 ,

II o.m: (I,m:II

5ubtotaal ::181.417 :14.437 : 3.205 : 0.283 : 0.000: 2.406:: 89.m: 7.m: 1.597.: 0.14;': I.m:
I,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I1.l.K. II 201. 748 II I(IOZ:II II

verw. index " 3.647 II
II II

toeslag I) l: 8.144 II
II

H.1.6. :: 30.218 II
II

~'erwacht eff II -2.509 ' III II

gereal II 10.399 ' I
" I'

F.V.P. :: 251.647 ::
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COII!I!I. marge ::

concernprljs ::

14.353 l:

266.000 ; l



productnaam : :lalphouder T"X 4422 267 21702

beweki ngsstap :: mat. man : mach. :gereedslRO lach:RO ger. :: !tat. Ian : mach. :gereeds:RO mach:RO ger.:,,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bihler

inpakken
niet verdeeld

overige

II
II

II
II

II
II

, I

"
""
II 15.751, I

II
II

II

"
II
II

II

"
II
, I

II
II

2.879

0.179

1.656 0.741

"II
II
II

"II
"II
II
II

1.054 " 70. m:
", ,
"
"II

", .
"II
II

"
II

"

12.m: 7.44i:: 3.331.:

0.801:

4.m:

:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
subtotaal:: 15.751: 3.058: 1.656: 0.741: 0.000: 1.054:: 70.761: 13.m: 7.441: 3.331: 4.m:

U.K. II 22.260 " 100;(:II
"

II , I
II II

toesl ag 0 II 1.166 II
II II

H.I.S. II 1.277 ~ :II

verwacht eff II -0.246 ' III
"

gereal " -0.057 "II II

F. V.P. ::

COli. large::

24.400::

-0.200 ::
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

concernprijs :: 24.200 ::



productnaal ::OIAFRA6MA 66 LZ 8222 041 6006 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bewekingsstap:: lat. Ian : mach. 1gereeds:RO lach:RO ger. :: mat. man : lach. :gereeds:RO lach:RO ger.:

afhaspelen II 20.849 0.210 0.095 II 53. 59!: 0.547.: 0.247.:II II

band sleren II 0.047 II o.m:II II

band opschuiven II 0.186 0.095 II 0.487: 0.247.:II II

II II
II II

II ::II

pers II !.l18 7.715 0.392 2.716 II 2.m: 19.8:n.: I. 017.: 6.m:II II

II II
II II

II II

"
II

, I II
II , I

inpakken II 1.657 0.256 0.095 II 4.164: 0.667.: 0.241.:II II

niet verdeeld II 2.564 :: 6.597.:II

overige II 0.398 0.513 II 1.027.: 1.327.:, I II

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
subtotaal II 22.506 I 2.962 I 2.330 I 7.715 I 0.676 I 2.716 II 57.857: 7.m: 5.997.: lUm I.m: 6.987.:II I . I I , , I

U.K. II 38.905 ' I 1007.:II , I

II II
II "

toeslag 0 II I. 736 II
II II

H. 1. 6. II 5.745 II
II II

verwacht eff II -2.094 II

"
II

gereal :: 0.409 ' I, I

F. V.P. ::

COlli. large ::

concernprijs ::

productnaal ::DIAFRASMA 66 Kl 8222 041 60417

44.7005 ::

20.900 ::

65.601 ::

belleki ngsstap :: sat. lIIan : llach. :gereeds: RO mach: RO ger. :: lat. Ian : mach. :gereeds:RO lach:RO ger.:

afhaspelen ' , 14.811 0.210 0.095 II 45.867.: 0.657.: 0.297.:, , II

band sleren II 0.047 II O.lm, I

"
band opschuiven ., 0.186 0.095 II 0.587.: 0.297.:

" ", I II
II

"
"

II

"
, I

pers :: 1.118 7.431) 0.392 2.719 II 3.467.: 23. om I. 217.: 8.421.:
"II 1:!1

"
.,, , II

II II
, I

"
inpakken " 1.369 0.256 0.095 II 4.m: o.m:: 0.297.:

"
, I

niet verdeeld II 2.564 II 7.947.:II I I

overige " 0.398 0.513 II 1.231: I. 59i.:
"

II

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
subtotaal :: 16.180: 2.962 : 2.330 : 7.430 : 0.676: 2.719:: 50.IOl: 9.m: 7.m: 23.0m 2.097.: 8.421:

M.L.K. " 32.297 ' I 1007.:I I II

" II
II "

toeslag 0 II 1.686 II
, I II

H.L6. II 4.813 II

"
1.

verllacht eff
II -1. 754 II

"
II

gereal II 0.360 II
I I , I

F. V.P. ::

COlli•• marge ::

concernpri js ::

37.4015 ::

19.100 ::



productnaal : :OIAFRA6HA 59 lZ 8222 041 60566
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bewekingsstap:: tat. man : mach. :gereedsiRO lach:RO ger. :: mat. Ian : lach. :gereeds:RO lach:RO ger.:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

afhaspelen 14.031 0.210 0.095 " 43.941: 0.601: 0.307.:
"

band sleren 0.047 " o.m:, I

band opschuiven 0.186 0.095 " 0.587.: 0.301:
"
I I
I I

, I

"
pers 1.118 7.715 0.392 2.716 " 3.501: 24.111%: 1.231: 8.m:, I

::
" ::":: I I

II

inpakken I I 1.502 0.256 0.095 I I 4.7Ot: 0.801: 0.301:., I I

niet verdeeld I I 2.564
,. 8.0mII
"

Gverige ' I 0.398 0.513 II I. 25>:: !.bn:
"

, I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
subtotaal :: 15.533 : 2.902 : 2.330 : 7.715 : 0.676: 2.716:: 48.64>:: 9.281: 7.m: 24.16>:: 2.121: 8.m:

~.l.K. :: 31.932 I I 100X:I I

I I II
II

"
toeslag 0 I I 1.681 II

II , I

H. 1. 6. " 4.762 ' I

"
II

verwacht eff I I -1. 736 "I I , I

gereal I I 0.362 ", I 1 ,

F. V.P. :: 37.0005 ::

COli. large I I
II 18.700 ::

concernpri js ::

productnaal : iDIAFRA6HA 59 KI 8222 041 60586

55.701 ::

bewekingsstap :: 1Iat. Ian : lach. :gereeds:RO lach:RO ger. :: lIlat. Dan : mach. :gereeds:RO lIlach:RO ger.:

afhaspelen II 10.751 0.210 0.095 .. 38.23%: o.m: rum., , ,
band slier en II 0.047 !: 0.l7i. :,,

band opschuiven ' , 0.186 0.095 II o.m: 0.3m
"

I I

I I I I

"
, .

·, I I
, I

"
pers II 1.118 7.430 0.392 2.719 :; 3.981: 26.42>:: 1.m: Un:II

II , ,
" "
II I I

"
11

• I
, I

"
, .

inpaHen " 1.252 0.256 0.095 ., 4.45>:: 0.917.: o.m:
"

I,

niet verdeeld ' I 2.564 I I 9.m:" "
overige ·. 0.398 0.513 " 1.42>:: 1. 82i::" "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

subtotaal :: 12.003 : 2.962 : 2.330 I 7.430 : 0.676: 2.719:: 42.691: 10.53>:: 8.29>:: 26.42>:: 2.401: 9.67Z:

1I.1. K. I I 28.120 " 1001:II
"·. I I., , ,

toe£lag 0 II 1.654 "I I
"

H.1.6. :: 4.224 ""
verwacht eff " -1. 540 ::II

gereal " 0.443 ", , , ,

F.V.P. ::

COmll. marge ::

concernprijs ::

32.9005 ::

17.200 ::

50.101 :'



productnaal : :DIAFRA6HA 51 LZ 8222 041 66062

bewekingsstap :: lat. Ian : lach. :gereeds:RO lach:RO ger. :: .at. .an : .ach.:gereeds:RO .ach:RO ger.:

afhaspelen " 11.242 0.210 0.095 II 38.791.: 0.12'£: 0.331:II II

band sleren II 0.047 II 0.161:II II

band opschuiven :: 0.186 0.095 :: 0.64%: 0.337.:
II II
II , ,
:: II

II

pers II 1.118 7.715 0.392 2.716 II 3.m: 26.m: 1.m: Un:.,
"

II II
II II., II.,

"
I.

"II "
inpakken " I. 338 0.256 ;).095 II 4.627.: 0.88%: 0.331:II I.

ni et verdeeld II 2.564 II 8.85%:II "
overige " 0.398 0.513 II Un: 1.777. :

"
II

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5ubtotaal :: 12.580 / 2.962 / 2.330 .7.715 , 0.676 / 2.716 II 43.m: 10.m: 8.041: 26.m: 2.33I~ 9.377.:I I I I I II

U.K. II 28.979 II 1007.:/1
", , II

II , I

toeslag 0 II 1.658 "" "
H. 1. 6. ' I 4,345 "II , I

verwacht eff 1/ -I. 584 1/
II II

gereal : ~ 0.404 II

"

F. V.P. :: 33.8015 ::

COli. marge , I
, I 16.900 ::

concernpri js ::

productnaa. ::DIAFRA6MA 51 KZ 8222 041 66082

50.702 ::

beweki ngsstap :: mat. Ian : mach. :gereeds: RO mach: RO ger. :: mat. Ian : mach. 1gereeos:RO .ach:RO ger.:

afhaspelen ~ ; 8.292 0.210 0.095 1/ ":"") r:C'f' 0.827.: o.m::" J ... J.J:al

band sileren 1/ 0.047 1/ 0.187.:" "
band opschui yen /I 0.186 0.095 /' 0.731.: o.m:

" "
" 1/,/

"
1/ ::/,

pers ' , 1.118 7.430 0.392 2.719 :: 4.m: 29.m: I. 547.: 10.077.:II

,/ 1/
// II

/1 11/ ,
// 1/

" /1

inpaUen // 1.066 0.256 0.095 " 4.m: I. On: o.m:/ ,
"

niet verdeeld / , 2.564 II 10.064:1/ II

overige I I 0.398 0.513 :: 1.561: 2.0m1/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
subtotaal :: 9.358: 2.962 : 2.330 : 7.430 : 0.676: 2.719:: 36.m: 11.63%: 9.15%: 29.m: 2.657.: 10.m:

M.L.I<. :: 25.415 " lOOt:II

'/ II
1/

"
toeslaq I) II 1.633 ", I , I

H. LS. II 3.851 "II , I

verwacht eff / , -1.404 /1
II II

gereal ' I 0,446 ::II

F. V.P. ::

COIllI. large ::

concernpri js ::

30.001 ::

15.900 ::

45.91)1 ::



productnaal ::DIAFRA6MA 41 LZ 8222 041 73163

beMekingsstap :: lat. Ian l lach. :gereeds\RO lach:RO ger. :: lat. Ian \ lach. :gereedslRO lachlRO ger.l

afhaspel en II 55.739 0.239 0.108 II 76.88%: 0.331: 0.15%:
" "

band sleren II 0.053 " o.om, ,
"

band opschuiven II 0.212 0.108 " 0.291: 0.l5i: :
" ", , II
II , ,
" "" "

pers II 1.273 6.201 0.453 2.301 " 1. 761: 8.m: 0.627.: 3.177. :II , ,
II

""
, ,

II
""
, ,

II
""
, ,

inpaHen " 1.528 0.292 0.100 ' I 2.m: 0.407.: o.m:
" "

niet verdeeld II 2.917 " 4.021:I!

"
overi ge " 0.398 0.583 " 0.557.: 0.807.:

" "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5ubtotaal :: 57.267 : 3.315 : 2.652 : 6.201 : 0.768: 2.301 :: 78.987.: 4.577.: 3.667.: B.55%: 1.067.: 3.m:

U.K. II 72.504 " 1007. :
" "
" ::, ,

toeslag 0 " 2.196 ""
, ,

H. I. S. II 10.514 II, , , I

verMacht eff "
II

"
, ,

gereal ' , 0.386 ::"

F.V.P. ::

COIIII. marge ::

concernprijs ::

85.600 ::

8.500 ::

94.100 ::



man : rflFl.ch. :CJE·n3t""?(JS:nu mach:h1J ger. :: iTii:\t. (r~n : mach. :qep::··eds:F,;n mach:h1J ~r.:

---- --------------------------------- -- --------------------
~ 1 t ''''=''"''r ,1"0 I '.:f '. :: j .::::.? O'2~-::

IJ-3nd SlTPI' 't,-tl "

t'j;,nd np~,r:t'll II .. L1"1 I 1

pJ.::d.HiP ~..j'11jd.:-:--n I'

lildt,rlp dlPphr+~,c'n "
OVE="I-ZPt b:--1.... ,.

:r'::'f,d I r11~t.q. !-";.r•.iJ(je:'n ••

r.3nrl on::ptt.~.f1 "

S.F. h."\prof'1""1 "
in~l~~~ ~ /'n • I 6.8:.))

fllet: vF'rds'eld 'I

O\/I'?rlqe I I

: 16.(>47
: 1. 'h."1J

0.4fJ7
(I.2'7'B
0.7'8
0.644
2.~,76

0.613,
:'~.-::{'A

'2 .. 105
lJCl
.1.618

3.298

0.98''1
2.1::'::)
0.3:.(1
3.l'6fJ
;).4'A
4 .. ~,.1(J
('1.104

1.977

I) .1f)~,

O.·3~A

U.~41

0.963
1.2(>4
0.752
0.752
:~.• ( .... )1

0.150

" 6~,.~4~~:
, ,

, ,
, ,

5.:594 " 7 .. 9~.'.:7;~:

0.74'l.:

t).24:~:

O.l:'~~:

().?'-~i::

0 •.3."2'"1.:
1. 'ZTI.:
O.::!.(I'l..:
1. 14'l.:
1.041.:
O.~")U'l.:

0.80'1.:

1.6?:/.:

O.4q;~:

J .05%.:
0.161.:
1.911. :
1.70~~:

0.05/.:

o. '1'&~:

0.051..:

O.J7/.:
0.171.:
O.4Erl.t
0.5<71.:
O.:5TI.:
0.·371..:
1.4F;I.:

f).or/.,:
-------------------------------------------------------
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1'l.L. K. :: 25.003 :: 1007.:
" ", ,

"
toeslag 0 ' I 1. 524 ' I

"
, I

H.1.6. ' I 3.729 ' I

"
f I

verllacht eft " -0.302 II,. ,,
gereal " 0.146 ::,,

F.V.P. : 1

COlli. marge ::

concernprijs ::

productnaam : :K06ELPEN 6EST. 8222 075 23221

30.100 \:

2.700 ::

32.800 ::

belleki ngs5tap ., lIlat. Ian , mach. :gereedslRO lach:RO ger. " lat. lIan : lach. :gereeds:RO lach:RO ger.:
"

I ,,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

afhakl::en/(draaien) , , 3.426 0.608 0.608 0.060 0.220 0.120 : l 12.667.: 2.25%: 2.157.: o.m: 0.817.\ 0.44'1.:, ,
lIassen "£It vri j " 0.208 " 0.771:, ,

"
gloeien " 0.312 0.240 0.031 " I. 15'!. : o.m: o.m:, ,

"
rotofinish blank II 0.078 0.079 0.040 " o.m: o.m: 0.15t:, , ,,

voorstuiken ' , 0.589 0.394 0.475 0.122 0.855 :: 2.187.: 1.467.: 1. 75i.: 0.457.: 3.16%\, ,
nastui ~.en

.,
0.573 0.385 0.475 0.197 0.713 " 2.m: I.m: 1. 75%: 0.737.: 2.631.\, , ,,

lIassen + drogen ' , 0.076 0.101 (l.ot5 :: 0.287.1 0.377.: 0.06'1.:
"

lassen " 5.019 3.051 4.608 :: 18.547.: 11.m: 17.027.:, ,
irotofin. trol.el dro: : 0.149 0.132 0.020 ' I 0.55%: 0.497.: o.om,,

rotofinish stralen " 0.299 0.397 0.059 " L lOt: 1.477.: 0.22'1.:, I

"
ui hoeken II 0.747 II 2.761.:

" "
oxid. + inpaHen " 0.007 0.718 0.568 0.055 .,

I).om 2.651: 2.107.: 0.207.:, , II

overige " 0.239 " 0.887.:"
, ,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
subtotaal II 8.452 , 7.647 , 7.512 , 1.010 I 0.759 , 1.688 " 31.237.\ 28.257.: 27.757.: 3.737.: 2.807.: 6.247.:

"
, , , , , .,

I'I.L. K. ,. 27.068 II 10Q7.1, I

", ,
", ,
"

toeslag 0 ,. 5.900 ", , , ,
H.1. 6. :: 4.600 ", ,

verllacht £Iff II , ,, , , ,
gereal " -0.004 ' I

" "

F. V.P. I:

COIllJl. large ::

concernprij5 ::

37.564 \\

7.000 ::

44.564 ::



productnaal ::insl. penhul 6.2 8222 075 91521

bewekingsstap:: mat. Ian : mach. :gereeds: RO mach: RO ger. :: mat. Ian 'Iach. 1gereeds:RO lach:RO ger.:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:: 28.11X:
""

(afhakkenlidraaien ::
Massen vet vrij ::

gloeien ::
rotofinish blank::

voorstui ken ::
nastui ken ::

wassen + drogen ::
lassen ::

:rotofin. trOI.el dro::
rotofinish stralen ::

uit:oeken ::
oxid. + inpakken ::

overige ::

7.165

0.007

3.653
0.199
0.448
0.080

0.568
0.488

0.293
0.733
0.703
0.219

3.653

0.345
0.106

0.379
0.162

0.389

0.542

3.653

0.476

0.044
0.016

0.118
0.024

0.058

0.069

"
"
", ,
"
"

0.898 ::
"
"
"", ,
"
::
", ,
",,, ,, ,

o.om

14.331:
0.781:
I. 76%:
0.311:

2.231:
U1Z:

1.151 :
2.881:
2.761:
0.86%:

14.331: 14.337.:

1.35%:
0.421:

1.491: 1.877.:
0.64%:

1.53Zi

2.m:

o.m:
0.061:

0.461:
o.om

o.m:

0.261:

3.m:

subtotaal:: 7.172: 7.384 : 5.577 : 4.129 : 0.328: 0.898:: 28.14t: 28.m: 21.887.: 16.201: 1.297.: 3.m:

ttL. K. " 25.488 ' , 1007.:, I , ,
, ,

""
, ,

t oesl ag 0 ' , 1.608 ", ,
"

H.1.6. " 3.793 ",,
"

verMacht eff " -0.307 11
"

gereal .. 0.018 ", ,
"

F. V.P. ::

COli. large ::

concernprijs ::

productnaal ::insl. penhul 7.2 4322 114 10961

30.600 ::

1. 500 ::

32.100 ::

bellekingsstap ,. mat. I!lan . lach. :gereeds:RO lach: RO ger . ' , lat. man , lach. :gereeds:RO tach: RO ger. :., I
"

,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(afhakkenJidraaien ,. 8.261 2.933 2.933 2.933 ' I 34.30%: 12.187.: 12.187.: 12.187.:, , , ,
wassen vet vrij ·, 0.199 'J iL8m,, , ,

gloeien ·, 0.448 0.345 0.044 ' , I. 86%: 1.437.: 0.18%:, , , ,
rotofinish blank ' , O.OBI) 0.106 0.i)16 II 0.33%: 0.44%: 0.077.:II ,,

vDorstuiken ' , ::, ,
nastuiken " 0.568 0.379 0.476 0.118 0.898 II 2.361: 1.5m I. 98;;: (Un: 3.737.:, I , ,

lIassen + drogen :: 0.147 0.162 0.024 " o.m: 0.67%: 0.107.:,,
lassen " ",,

"
:rotofi n. trolmel drol: ::

rotofinish stralen " 0.293 0.389 0.058 :: 1.221: 1.62%: 0.217.:"
uit:oeken II 0.733 ' , 3.047.:

"
, I

oxid. + inpaHen " 0.007 0.703 0.542 0.069 :: 0.037.: 2.921: 2.157.: 0.267.:, ,
overige II 0.219 ' , 0.91%:., , I

-------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------

subtotaal I. 8.268 .6.323 I 4.857 , 3.409 , 0.328 , 0.898 " 34.317.: 26.267.: 20.177.: 14.16%: I. 367.: 3,,731:,. , I , . , 'J

1'1. L I<. ' , 24.0B3 " 1007.:, , ,,
"

.,·, "toeslag 0 " 1.516 ::
"

H. I. 6. " 3.584 1:, ,
verllacht eff ' , -0.290 II

"
gereal " 0.007 ' ,

II I.

F. V.P. ::

COlli. large ::

concernprijs ::

28.900 ::

4.000 ::

32.900 :'



productnaa. ::RS~ 14' mer.verp. 8222044 00791
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----~--------

bewekingsstap :: mat. Ian : lach. :gereeds:RO lIlachlRO ger. :: lIat. Ian : mach. :gereeds:RO lach:RO ger.:

afhaspelen : \102.142 ~ ~ 50.15:1: :
richten II II

II
"

opschuiven II "II II

II .,
II II

pers 250T snijden II 6.283 6.600 1.809 ", I

"
afvoeren II ::, I

toevoeren :: "II

:pers 160T dieptrekke:: :26.215 11.767 4.474 II
II

afvoeren " "II
"

inpakken II 6.021 II 2.m:II II

niet verdeeld " :29.718 6.300 II

"
II

overige I. 2.342 : "" II

3.081: 3.m:

12.871.: 5.m:

1.15%:
14.59%:

o.m:

2.m:

3.097.:

subtotaal ::108.163 :34.840 :18.367 :29.718 : 6.283: 6.300:: 53.m: lUn: 9.0m 14.597.: 3.087.: 3.097.:

F.V.P. II 203.671 II 1007.:
"

, I

II II, ,
"

toeslag 0 ' , 16.015 ", I

"
H.1.6. II 31. 095 II

"
II

verwacht eff II -11.334 II
II

"
gereal " 2.554 II

"
II

F. V.P. ::

COlli. large ::

concernprijs ::

productnaall : :RSN 14' 90 MN 3322 082 19611

242.001 ::

5.000 ::

247.001 ::

fl 5.880 terug afva!

bewekingsstap:: mat. Ian : mach. :gereeds: RO lach: RO ger. :: mat. Ian : lach. :gereeds:RO lach:RO ger.:

afhaspelen II 87.980 " 49.7l7.:, I

"
richten "

, I, ,
"

opschuiven " "II
"

II , ,, , , I

pers 250T snijden II 6.049 6.353 :11.887 1.742 2.758 ' I,, II

afvoeren "
II

II II

toevoerelJ ' I II

" "
:pers 160T di eptrekke: : :25.981 :11.562 :12.116 4.396 2.811 ' ,

, I

afvoeren II
"II II

i IJpakken ' I 0.024 II o.m:" "
ni et verdee!d ' I "II II

overige ' , 3.339 II
II , ,

3. m: 3.597.: 6. m: 0.987.: I. 567.:

14.681: 6.537.: 6.857.: 2.48Z: 1.597.:

un:

subtotaa! :: 88.004 :35.369 :17.915 :24.003 : 6.138: 5.569:: 49.727.: 19.987.: 10.127.: 13.567.: 3.471.: 3.15Z:

F.V.P. " 176.998 ' , 1007.:, I

"
II ::,,

toes!ag (I " 15.642 ' ,
"

II

H.1.6. ' , 27 .169 ' ,
II , ,

verwacht eft " -9.903 ""
, ,

gerea! II 1.094 "" "

F.V.P. ::

COli. marge::

concernpri js ::

211.000 ::

15.000 ::

226.000 ::



productnaam ::RSK 26' 3322 081 90014 fl 33.60 terug afval

bewekingsstap:: mat. man : mach. :gereeds:RO lIach:RO ger. :: /lat. man : /lach. :gereeds:RO mach:RO ger.:

1.m: 1.30%: 2.m: 0.36r.: o.m:

afhaspelen ::399.201 II 86.09%:
"

richten " ""
,.

opschuiven II II
II 11

II II,. .,
pers 250T snijden " 5.756 6.045 :12.869 1.657 3.166 ", ,

"
afvoeren " ""

, ,
toevoeren 11 II,. ,,

:pers 160T dieptrekke:: :14.591 :12.756 4,851 ::
afvoeren ,. .,.,

"
inpakken ,. 0.444 " 0.107.:

"
,.

niet verdeeld " ".,
"

overi ge " 2.342 "" "

3. 15r.: 2.757.:

o.m:

1.05r.:

subtotaal : :399.645 :22.689 :IB.801 :12.869 : 6.50B: 3.166:: B6.19r.: 4.B91: 4.057.: 2.7Br.: 1.40r.: 0.6Br.:

F. V. P. ' I 463.678 " 1007.:, ,
"

::moeilijkheidstoeslag -5.879 ""toesl ag 0 ' , 15.395 : ~
"

H.1.6. II 66.3B7 "" "
verwacht eff I. -24.326 ' ,

"
,,

gereal " 0.745 ""
,.

F. V.P. ::

COlli. marge ::

concernprijs ::

productnaal ::RSK 20'906,5 VPT 3322 081 S8991

516.000 ::

56.000 ::

572. 000 ::

fl 11.739 terug afval

bewekingsstap:: mat. man : mach. :gereeds:RO mach:RQ ger. :: lat. man : llach. :gereeds:RO mach :flO ger.:

afhaspelen :: 182.192 "
"

richten II ::,.
opschuiven I I

"" ", I I I.,
"

pers 250T snijden ' , 5.814 7.781 :* if ::,,
afvoeren "

, I

"
, ,

toevoeren " ".,
":pers 160T dieptrekke: : :14.802 :17.B61 :24.179 3.216 ' ,
11

afvoeren :: ",,
inpakken " 11. 448 ' .

" I'

niet verdeeld "
, I,.
"

overige .. 2.342 ..
"

,.

67.517.:

4.257.:

2.167.: 2.897,: ERR

5.491: 6.627,: 8.977,:

o.m:

ERR

1.m:

5ubtotaal ::193.640 :22.958 :25.642 :24.179 : 0.000: 3.216:: 71.B27.: B.5a: 9.517.: B.9n: l.m:

F.V.P. " 269.635 " 1007.:., I.

::moeilijkheidstoeslag "I'
toesl ag 0 " 13.192 I'

"
.,

H.I.6. " 39.411 ",. I'
verwacht eff " -14.365 l ~"

gereal " -0.873 I •., 11

U.P. ::

COli. marge ::

concernprI js ::

307.000 ::

24.0(10 ::

331. 000 ::



productnaam ::RS~ 22 INCH 110 3322 081 88412 fl 22.26 terug afval

bewekingsstap:: lat. Ian : nch. :gereeds:RO mach:RO ger. :: mat. Ian : mach. 1gereeds:RO lach:RO ger.:

afhaspel en \ :293.959 II 82.m:, ,
richten II II

, I
"

opschuiven II II
II 11

II II
II

"
pers 250T snijden II 5.756 7.702 4.572 1. 417 "" "

afvoeren ~ : II
II

toevoeren II II
II II

:pers 160T dieptrekke:: :14.802 :17.861 5.429 2.117 II
II

afvoeren II ::II

inpakken :: 0.099 II 0.031:II

niet verdeeId ' I "" "
overige II 2.342 II

" "

1.621: 2.m: 1.28%:

4.16%: 5.027.: 1.53%:

o.m:

0.401:

0.597.:

subtotaal ::293.957 :22.900 :25.563 :10.001 : 0.000: 3.534:: 92.597.: 6.431: 7.197.: 2.8m o.m:

F.V.P. II 355.955 II 1007.:
"

, ,
: :moeilijkheidstoeslag -5.935 II

"
toeslaq 0 II 14.593 "i'

"
H.LS. II 51.185 I I, ,

"
verwacht eff ' , -18.756 ", , , ,

gereal II 0.958 ", I II

F. V.P. ::

con. marge ::

concernpri js ::

398.000 ::

26.000 ::

424.000 ::

productnaam : :RS~ 20' 90 6,5 fl 11.739 terug afval

beMekingsstap :: mat. man : mach. Igereeds:RO machlRO ger. :: mat. man I mach. :gereeds:RO mach:RO ger.:

afhaspelen ::182.192 ", I

richten ' I II, , , I

opschuiven " ""
, ,

, I II
II ,,

pers 250T snijden :: 5.814 7.781 4.058 0.122 ",,
afvoeren ' , "II

"
toevoeren ' I

, I, ,
"Jpers 160T di eptreHe J: :14.802 :17.861 119.145 2.565 II
, I

afvoeren ' I II

"
, ,

inpakken ' , 0.099 II

"
,,

niet verdeeld ' , "" "
overige " 2.342 ::, ,

70.95%:

o.om

2.267.: 3.037.: 1.587.:

5.767.: 6.967.: 7.467.:

0.917.:

0.057.:

1.007.:

subtotaal : :182.291 :22.958 :25.642 :23.203 : 0.000 J 2.687:: 70.997.: 9.'147.: 9.9'!!: 9.047.: 1.057.:

F.V.P. " 256.781 " 1007.:, ,
"

: :Iloeilijkheidstoeslag "II
toeslaq (I II 13.103 "II , ,

H. I.S. II 37.599 II
II , ,

verwacht eff II -13.705 II

" "gereal " -1. 77B ""
, ,

F.V.P. ::

COlli. marge ::

concernprijs ::

292.000 ::

22.000 ::

314.000 ::



productnaam ::RSM 20'90'MN 8222 041 49114 fl 11.50 terug afval

beMekingsstap:: mat. Ian : mach. :gereeds: RO mach: RO ger. :: lat. man : mach. :gereeds:P.O mach:RO ger.:

5.68Z: 6.85Z: 10.48Z:

o.m:

afhaspel en :: 175.559 II
II

richten " 1/
, I 1/

opschuiven 1/

"II //

/ , /1
II /1

pers 2S0T snijden ' I 5.760 7.708 : l :. II
II 1/

afvoeren ,/ 1/

"
, ,

toevoeren :: /1
1/

:pers 160T dieptreHe: : :14.519 :17.519 :26.803 5.387 ::
afvoeren ' , , /

II "inpakken " 0.098 1/
, I '/

niet verdeeJ d : ~
II, ,

overige ,/ 2.319 //
, I /1

68.m:

o.om

2,m: 3.0m ERR ERR

2.117.:

subtotaaJ ::175.657 122.598 :25.227 :26.803 : 0.000: 5.387:: 68.701: 8.m: Un: 10.m: 2.117. :

F. V.P. / , 255.672 1/ 100Z:,/ , I

: :moeilijkheidstoesJag 1/, ,
tOEsJag 0 ' , 12.871 /1, , , I

H.1.6. ' , 37.418 /1
, I , I

ve'Macht eff " -13.639 II
I'

"
gereal ; ~ -I. 322 ' I

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.V.P. ::

COlli. sarge ::

concernprijs ::

291.000 ::

324.000 ::



productnaam ::STRJP LAY-OUT 5722 b90 02793
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beMekingsstap :: lat. lIan : mach. :gereeds:RO lIach:RO ger. ;: mat. lIan : lach. :qereeds:RO lIach:RO ger. :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

afhaspel en ' III

band slleren II.,
band opschui ven f'

f'

/,
If

32T Kaiser ~ :
II
I.

vern. verqulden II.,
If
/1

, /,.
inpakken f'

"
niet verdeeld II

f'

overiqe ./,.

0.510

0.007

0.044

0.987

0.010

0.059

0.987

0.062

::
"
"

""
", f

0.041 "
"
f/
11

",/
//

"
/f
, 1

"11

""
f'
11

la.8n:

l.b37.: 2.187.: 2.297.:

0.261: 36.461: 36.4b7.:

0.377.:

I. 51i.:

subtotaal :: 0.517: 1.041 : 1.046 : 0.062 : 0.000: 0.041:: 19.W:: 38.461: 38.6m 2.291: I.m:

U.K. " 2.707 fl 1001:
"

, 1

yerMo index " 0.046 "II
"

toeslaq 0 " 0.032 ff
II 11

H. 1. S. f. 0.382 "" "
verMacht eH II -1).070 "" "

gereal /, -0.011 fl
'f II

F.V.P. ::

COlli. large ::

concernpri js ::

productnaall ::Hoeksteun 66 FS - 59 8222 040 67197

3.086 ::

0.004 ::

beMekingsstap:: mat. Ian : mach. :gereedslRO lIach:RO ger. :: mat. man : mach. :gereeds:RO imh:RO ger.:

afhaspelen II
11

band steren If, ,
band opschuiven 1/

II, ,
II

lOOT Kai ser "", I

"
chell wi k aut II, ,

If
II

"II

inpaHen II
If

niet verdeel d ' f.,
overige //./

3.826

(1.730

0.316

0.416

0.048

0.336

1.215

0.257

f'
II

fl, ,
II
II

II
11

0.286 11
11

::
/1
II

fl
! !

II

"
II

"
II
1 ,

//

"

51.491:

4.251: 4.521: 3.461:

9.m: 5.607.: 16.351:

0.657.:

subtotaal :: 4.556: 0.780 : 1.551 : 0.257 : 0.000: 0.286:: 61.321: 10.501: 20.871: 3.461: 3.8m

U.K. " 7.430 1/ 1001:I. , I

:soeilijksheidtoeslag: : -1).269 "
"toesl ag 0 J: 0.584 / ,.,

H.LS. f/ 1.068 1/
II I I

verMacht eff " -0.087 II
II II

gereal /f -0.116 f'
II , ,

F.V.P. ::

COlli. mar ge ::

concernpri js ::

8.610 ::

-0.170 :;

8.440 ::



productnaal : :kontaktpen RFK 5722 690 02452

bewekingsstap:: lat. man : lIach. :gereeds: RO mach: RO ger. :: lIat. Ian : ~ach. :gereeds:RO mach:RO ger.:

afhaspelen ...,
band steren ....

band opschuiven II..
", I

32T Kaiser II, ,
", ,

ontvet. II,.
vibrobot II

"
""

inpakken I I

"
niet verdeeld I I, ,

overige II

"

0.066

0.014

0.001
0.010 0.046

0.010 :

0.018

0.002
0.083

0.034

::
".,
II
II

II
, I

0.031 .,...,..
II.,
II
, I

I I

"
I.
I I.,.,
".,

20.951:

4.44I: 5.717.: 10.797.:

0.327.: 0.63';:
3.m: 14.m: 26.m:

3.m:

9.847.:

subtotaal :: 0.076: 0.071 : 0.103 : 0.034 : 0.000: 0.031 :: 24.13Z: 22.54';: 32.707.: 10.79Z: 9.847.:

11.L.K. II 0.315 II 1007.:
"

, I

II I.
, I .,

toeslag 0 " 0.050 ..
" "

H.LS. ·, 0.058 "" "verwacht eff II -0.005 II

"
,.

gereal ' I 0.052 ..·, "

F.V.P. ::

COlli. large ::

coocernpriis ::

productnaal : :contactpin 5722 690 03081

0.47 ::

0.010 ::

0.480 ::

bewehngsstap :: mat. man : ~ach. :gereeds:RO mach:RO ger. :: mat. Ian : mach. :gereeds:RO mach:RO ger. :

:werk-z-mach. inpakke::
niet verdeeld ::

overi ge ~:

afhaspelen ""
band smeren "! ,

band opschuiven ~ 1
II, ,

32T Kaiser ! ,, ,
"; I

vergulden ' ,.,
",.
I I, ,

0.066

2.056

0.014

0.164

0.018

0.092

0.010

0.010

0.040

.
- .

"
"

", ,
", ,,.,.

0.050 .,
".,
II....,.
"
II

",.
"
II..
""

2.m:

0.56Z: 0.71Z: 1.597.:

81.59": 6.51i.: 3.m:

0.401.:

0.407.:

1. 987.:

subtotaal:: 2.122: 0.178: 0.130: 0.040: 0.000: 0.050:: 84.217.: 7.067.: 5.167.: 1.597.: 1. 987.:

U.K- II 2.520 ., 1007.:·, ! !

,. I I, , ..
toeslag 0 " 0.090 ",. .,

H. 1. 6• ., 0.364 II

"
II

verwacht eff ' I -i). 030 ..
, I

"
gereal ' I 0.045 II,. I I

F. V.P. ::

COlli. marge ::

concernprJ is ::

2.989 ::

0.040 ::

3.029 ::



productnaam : :af~chermkap b. 51 NW 8222 041 72753

bewekingsstap :: mat. Ian : mach. :gereeds:RO lach:RO ger. :: lat. ~an : mach. Igereeds:RO lachiRO ger. :

afhaspelen II 5.575 " 50.417.:II

"band sieren " ::
"

band opschuiven "
II

" II., II
II

"
lOOT Kaiser II 0.529 0.561 1.563 1.250 " 4.787.: 5.0n: 14.m: 11.301.:II , I

II II
II

"
ontvetten II 0.083 0.167 II 0.757.: 1. m:" "

wassen freon II 0.289 0.163 :: 2.m: 1.47%:II

" "" "
stoken + inpaHen " 0.061 0.258 0.506 " 0.551: 2.331: 40581.:, I , ,

niet verdeeld II , ,
"

, ,
overige II 0.054 :: 0.491:

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
subtotaal :: 5.636: 1.213 : 1.397 : 1.563 : 0.000: 1.250:: 50.961: 10.97Z: 12.63Z: 14.13%: 11.301.:

U.K. " 11.059 :: 1001.:
"

:aoeiliiksheidtoeslag:: 1.041 ' III

toeslag 0 II 0.698 ' II I , ,
H.LS. II 1. 765 ' III

"
verwacht eff " -0.144 "

"
11

gereal ,. -0.209 ' III , ,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.V.P. :: 14.200 ::

COIlIl. marge II
II 6.400 ::

concernpri is ::

productnaa. ::afscherllkapbeugel 51 NO

20.600 ::

8222 041 72763

beweki ngsst ap :: mat. lIan : mach. :gereeds:RO lachiRO ger. :1 lat. lIan : IlIach. Igereeds: RO mach: flO ger. :

1: 50.411:afhaspelen .. 5.575II

band slleren I!
I:

band opschui ven ",,
::

lOOT kaiser ", I

ontvetten "
"

was. freon II
II

oven "
"II
, I

inpakken " 0.1)61,,
niet verdeeld "

"
overige ",,

0.529
0.093
0.289
0.258

0.054

0.561
0.167
0.163
0.506

1.563

""
", I

, ,,
1. 250 ~ ~

", ,
", ,, ,
"
""

0.551.:

4.m:
'U57.:
2.m:
2.33%:

0.491:

5.0n: 14.m:
LSn:
1.477.:
4.59%:

11. 301:

subtotaal :: 5.636: 1.213 : 1.397 : 1.563 : 0.000: 1.250 i: 50.961: lQ.97l: 12.m: 14.131.: 11.30%:

U.K. ., 11. 059 : ~ 100%:, ,
:Ioeilijkheldstoeslag:: 1.041 ; :

toeslag 0 :: 0.688 "
"

H.I.S. " 1.765 "
, ,

"
verwacht eft " -0.144 ' ,

"
, ,

gereal II -0.209 II

"
, ,

F.V.P. ::

COlli. sarge ::

concernprils I:

14.200 ::

6.400 ::

20.600 ::



productnaall : :afscherllkapoeugel 59 NN 8222 041 72734

bewekingsstap:: lIat. Ian : lIach. :gereeds: RO lIach: RO ger. I: lIat. Ian : mach. 1gereeds:RO mach:RO ger. :

afhasp!len II

"
band slier en II

II

band opschuiven II
II

II
II

lOOT kaiser II
II

ontvetten II
II

was. freon ""
oven II

"
II, ,

inpaHen ""
niet verdeeld ""

overige II

"

5.575

0.529 0.561 1.389
0.083 0.167
0.289 0.163
0.258 0.506

0.061

0.047

II

"
II
, I

"II
II
II

1.250 II
II

II

"
II
II

II,,
II
II

II
II

II
II

II,.

51. 25i.:

0.561:

4.861:
o.m:
2.bb1:
2.m:

0.431:

5.1bX: 12.771:
I.SU:
I. 501:
4.m:

1\.491:

subtotaal :: 5.636: 1.206 : 1.397 : \.389 : 0.000: 1.250:: 51.m: I\.Om 12.m: 12. ml II.m:

il.L.K. " 10.878 II 1001:II , I

:lIoeilijkheidstoeslag:: 1. 041 II..,
toesl ag 0 II 0.686 II, ., ,,

H.L6. II 1.738 II
, I II

verwacht eff II -0.142 II
II II

gereal I. -0.201 II
, I

"

F.V.P. ::

COlli. large ::

concernpri is ::

productnaal :: achterkapbeugel 59 NO 8222 041 72744

14.000 : ~

6.600 I:

20.600 ::

bewekingsstap :: lIat. lIan : lIach. :gereedsiRO lIlach:RO ger. :: mat. Ian : mach. :gereeds: RO lIach: RO ger. :

afhaspelen II
, I

band steren ",,
band opschuiven II

, I

II
II

lOOT kaiser II

"
ontvetten II

II

was. freon II
II

oven II
II

II
II

i npaHen "II

niet verdeeld II
II

overige II

"

5.575

0.061

0.529
0.083
0.289
0.258

0.047

0.561
0.167
0.163
0.506

1.389

II
II

II
II

"II
II
II

1.250 II
, I

II
II

II
II

II
II

"II
II
, I

II
II

II

"

51. 25%:

0.56X:

4.86%:
0.76%:
2.66%:
2.m:

o.m:

4.86%:
0.767.:
2.661:
2.m:

5.16';: 12,77t:
1.541.:
1.50%:
4.651:

11.49%:

subtotaal : I 5.636: 1.206 : 1.397 : 1.389 : 0.000 I 1.250:: 51.811: 11.091: 12.841: 12.771: 1\.491:

il.L. K. II 10.878 II 100%:II

"
Illoeiliikheidstoeslag: : 1. 041 II

II

toeslag 0 II 0.686 II
II II

H.I.6. II 1.738 II
II II

verwacht eff II -0.142 II
II II

gereal II -0.201 II

" II

F. V.P. ::

COlli. large ::

concernpri is ::

14.000 ::

6.600 ::

20.600 ::



prDductnaam I:SNIJTREKDOP 1.68 4322 048 41163 fLlI OOg I

bewekingsstap : i mat. man : lach. igereedslRO lachlRO ger. :: mat. Ian : mach. Iqer~eds:RO mach:RD ger. I

afhaspelen II II
II

"
band slleren "

II

" "
band opschui yen " "II II

" "" "
32T kaiser " 0.371 0.195 0.510 0.185 0.192 " 15.957.: 8.381: 21.m: 7.m: 8.251.:

" II

" ""
II

vernikkel en " 0.381 0.065 0.189 II 16.m: 2.m: 8.m:II
"

werk-z-machine " 0.010 0.003 " 0.431: o.m:
"

II

II II

"
II

inpakken " 0.003 0.189 II o.m: 8.m:
" "

niet verdeeld II
"" , ,

overige " 0.033 ' , 1.421:
"

, ,

subtotaal:: 0.755 I 0.303 I 0.891: 0.185 I 0.000: 0.192:: 32.461: 13.0m 38.m: 7.951.: 8.m:

U.K. " 2.326 II 1001.:
"

II

II
"" "

toeslag 0 " 0.246 "" "

H.L6. II 0.337 II

" "
verwacht eff II -0.028 "II

"

gereal " 0.021 ' III
"

F.V.P. :1

COIlll. large : I

concernpri js ::

productnaal ::DOP SFR 16T 4322 048 40071

2.902 I I

-0.050 ::

2.852 :1

fl./l00g:

bewekingsstap I: lIIat. III an I aach. Igereeds:RO llachlRO ger. : i lIlat. man : lIlach. :gereeds:RO lIlachlRO ger. i

afhaspelen " "" "

band sllleren " II

"
.,

band opschuiven :: II

"
"

, ,
II II

32T kaiser II 0.647 0.656 1.490 0.746 0.795 II 11.721: 11.89ti 27.001.: 13.514: 14.407.:
"

!,

II II

" "
verni Hel en II 0.638 0.108 0.317 " 11.561.: 1. 961.: 5.m:II

"
" ""

, I

" "I I II

inpakken " ~). 01 " 0.187.:
"

..
niet verdeeld :: II

II

overige " 0.112 II 2.m:II II

subtotaal:1 1.295: 0.876 : 1.807 : 0.746 i 0.000: 0.795:: 23.461: 15.871: 32.741: 13.521: : 14.401.:

U.K. II 5.m " 1007.:II
"

verw. inde~
II 0.128 II
II

"
toeslag I) II 0.749 "II

"

H.!. 6. II 1. 058 ' ,
"

,.
verwacht eff " -0.095 II

II II

gereal " 1.267 ",. II

F. V.P. : I

COlli. large I:

concernpri js ::

8.626 ::

0.732 ::

9.358 ::



Bijlage IV kostensoorten (% van M.L.K.)

+---+---------------------+-------+------+-------+-------+
Ino Iprod Imat Iman Imach Iger. I
+---+---------------------+-------+------+-------+-------+

1 frame tuner 600 87.25% 9.07% 1.96% 1. 72%
2 frame tuner 600 G 92.59% 5.26% 1.14% 1. 01%
3 channel 56.42% 15.24% 8.68% 19.67%
4 frame tuner 616 89.92% 7.16% 1.59% 1. 33%
5 lamphouder TMX 70.76% 13.74% 7.44% fL06%

6 diaf 66 LZ 57.85% 7.61% 7.73% 26.81%
7 diaf 66 KZ 50.10% 9.17% 9.31% 31.42%
8 diaf 59 LZ 48.64% 9.28% 9.41% 32.67%
9 diaf 59 KZ 42.68% 10.53% 10.69% 36.09%

10 diaf 51 LZ 43.41% 10.22% 10.37% 36.00%
11 diaf 51 KZ 36.74% 11.63% 11. 80% 39.84%
12 diaf 41 LZ 78.97% 4.57% 4.72% 11. 74%

13 kap 66 FS NN 110 68.59% 8.66% 11. 50% 11.24%
14 kap 59 FS 63.66% 10.05% 13.34% 12.95%
15 kap 51 FS NN 66.06% 9.74% 12.74% 11. 46%
16 kap MNPA 39.50% 15.02% 19.89% 25.59%
17 kap 1490 37.24% 17.04% 22.69% 23.03%
18 kap 20v. 90 61. 77% 8.90% 11.64% 17.69%
19 kap 20" 57.68% 12.89% 17.16% 12.27%
20 kap 41 MN 45.42% 11. 57% 14.06% 28.95%
21 kap ecg 27v 63.36% 13.73% 12.91% 10.01%
22 kap 36 FS 40.30% 11.35% 15.03% 33.32%

23 insm. pen 13.2 32.40% 26.47% 22.35% 18.78%
24 PEN GEST 31.23% 28.25% 30.56% 9.96%
25 insm-pen hul 6.2 28.14% 28.97% 23.17% 19.72%
26 insm-pen hul 7.2 34.33% 26.26% 21. 53% 17.88%

27 RSM 14" verp. 53.11% 17.11% 12.10% 17.68%
28 RSM 14" 90 MN 49.72% 19.98% 13.59% 16.71%
29 RSM 26" 86.19% 4.89% 5.46% 3.46%
30 RSM 20" 906.5 vpt 71. 82% 8.51% 9.51% 10.16%
31 RSM 22 inch 110 82.58% 6.43% 7.18% 3.80%
32 RSM 20"90'6.5 70.99% 8.94% 9.99% 10.08%
33 RSM 20"90' MN 68.70% 8.84% 9.87% 12.59%

34 STRIP LAY-OUT 19.10% 38.46% 38.64% 3.80%
35 hoeksteun 66FS 59 61. 32% 10.50% 20.87% 7.31%
36 kontaktpen RFK 24.13% 22.54% 32.70% 20.63%

37 contactpin 84.21% 7.06% 5.16% 3.57%
38 afsk beugel 51 NW 50.96% 10.97% 12.63% 25.44%
39 afsk beugel 51 NO 50.96% 10.97% 12.63% 25.44%
40 afsk beugel 59 NW 51. 81% 11. 09% 12.84% 24.26%
41 afsk beugel 59 NO 51.81% 11.09% 12.84% 24.26%

42 nop 1. 68 32.46% 13.03% 38.31% 16.21%
43 nop SFR 16T 23.46% 15.87% 32.74%+ 27.92%+



Bijlage IV kostensoorten (fl. / 100 st.)

+---+---------------------+---------------------------------
Ino Iprod Imat Iman Imach Iger. I+---+---------------------+---------------------------------

1 frame tuner 600 136.110 14.146 3.052 2.689
2 frame tuner 600 G 248.851 14.146 3.052 2.725
3 channel 5.820 1.572 0.895 2.029
4 frame tuner 616 181. 417 14.437 3.205 2.689
5 lamphouder TMX 15.751 3.058 1. 656 1.795

6 diaf 66 LZ 22.506 2.962 3.006 10.431
7 diaf 66 KZ 16.180 2.962 3.006 10.149
8 diaf 59 LZ 15.533 2.962 3.006 10.431
9 diaf 59 KZ 12.003 2.962 3.006 10.149

10 diaf 51 LZ 12.580 2.962 3.005 10.431
11 diaf 51 KZ 9.358 2.962 3.005 10.149
12 diaf 41 LZ 57.267 3.315 3.420 8.511

13 kap 66 FS NN 110 138.853 17.535 23.280 22.757
14 kap 59 FS 111.082 17.535 23.280 22.592
15 kap 51 FS NN 104.656 15.423 20.185 18.151
16 kap MNPA 46.339 17.615 23.334 30.017
17 kap 1490 41.306 18.900 25.171 25.543
18 kap 20v. 90 106.983 15.423 20.160 30.634
19 kap 20" 83.763 18.711 24.920 17.818
20 kap 41 MN 74.203 18.904 22.979 47.295
21 kap ecg 27v 158.279 34.304 32.243 25.000
22 kap 36 FS 61. 971 17.455 23.122 51.242

23 insm. pen 13.2 8.100 6.618 5.589 4.696
24 PEN GEST 8.452 7.647 8.271 2.696
25 insm-pen hul 6.2 7.172 7.384 5.905 5.027
26 insm-pen hul 7.2 8.268 6.323 5.185 4.307

27 RSM 14" verp. 108.163 34.840 24.650 36.018
28 RSM 14" 90 MN 88.004 35.369 24.053 29.572
29 RSM 26" 399.645 22.689 25.309 16.035
30 RSM 20" 906.5 vpt 193.640 22.958 25.642 27.395
31 RSM 22 inch 110 293.957 22.900 25.563 13.535
32 RSM 20"90'6.5 182.291 22.958 25.642 25.890
33 RSM 20"90' MN 175.657 22.598 25.227 32.190

34 STRIP LAY-OUT 0.517 1. 041 1. 046 0.103
35 hoeksteun 66FS 59 4.556 0.780 1. 551 0.543
36 kontaktpen RFK 0.076 0.071 0.103 0.065
37 contactpin 2.122 0.178 0.130 0.090

38 afsk beugel 51 NW 5.636 1.213 1. 397 2.813
39 afsk beugel 51 NO 5.636 1. 213 1. 397 2.813
40 afsk beugel 59 NW 5.636 1.206 1. 397 2.639
41 afsk beugel 59 NO 5.636 1. 206 1.397 2.639

42 OOP 1. 68 0.755 0.303 0.891 0.377
43 OOP SFR 16T 1. 295 0.876 1. 807 1. 541
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totaal (M.L.K.) 11202.356 174.489 158.415 117.305 110.920 145.212 163.381 153.790 I

11

66 FS
afscherrnkap NN 110 59 FS NN51 FS NN MNPA 41 MN 36 FS MNI

bewekingsstap I I

rnateriaal
afhaspelen

band srneren
band opschuiven
platine snijden

platine dieptrekken
overzetten

rand + diaf.g. snijden
rand ornzetten

S.F. happen
inpakken

niet verdeeld
overige

13

138.853
0.592
0.298
1. 092
1. 873
5.672
2.146
6.929
6.291
8.532
1. 722

21.441
6.914

14

111. 082
0.593
0.298
1. 092
1. 894
5.730
2.162
7.031
6.382
8.665
1. 942

21.434
6.183

15

104.656
0.527
0.259
1. 013
1.698
5.084
2.538
6.159
5.614
3.622
1.594

19.321
6.330

16

46.339
0.610
0.300
1.172
2.727
7.766
3.825
8.778
8.870
4.924
1.748

21.391
8.854

1490

17

41. 306
0.658
0.323
1. 265
2.833
9.142
3.806
9.703
6.236
4.937
1. 956

22.644
6.111

20"

19

83.763
0.651
0.320
1. 252
2.037
6.548
3.149
6.310
3.879
6.917
1. 869

21. 707
6.809

20

74.203
0.601
0.295
1.154
4.276

11. 531
3.009

15.461
11.824
7.295
2.354

21.279
10.098

22 1

61. 971
0.605
0.297
1.162
4.326

11. 023
3.710

16.754
14.809
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21. 382
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