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Automation mindsker fordelene ved outsourcing
Flere virksomheder flytter produktionen tilbage til Danmark.
TRECO
treco@treco.dk

En analyse fra Dansk Industri viser, at
et stigende antal virksomheder flytter
deres produktion tilbage til Danmark.
Ifølge analysen er den hyppigste årsag
øget fleksibilitet. Investeringer i automation er en anden væsentlig grund
vurderer Thomas Søby, der er cheføkonom i Dansk Metal.
”De danske industrivirksomheder var
konkurrencedygtige, med det samme
eksportordrerne begyndte at vende tilbage
for fem-seks år siden, fordi der løbende er
blevet investeret i nye maskiner og teknologi,” siger han.
Som produktionspartner har TRECO
indrettet produktionen, så den er fleksibel og hurtigt kan omstilles. Vi er på
forkant med den teknologiske udvikling
og investerer løbende i automation, så
produktionen er så effektiv som muligt.
Minimal prisforskel
Ifølge analysen fra Dansk Industri er
lønomkostninger den primære grund til,
at virksomheder outsourcer.

-ahead together...

ANALYSE
Et stigende antal virksomheder flytter deres
produktion hjem til Danmark. Andel i procent.
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Kilde: Dansk Industri

Automation reducerer produktionsomkostninger og sikrer samtidig en lavere
fejlprocent.
Det betyder, at der ikke længere er den
store prisforskel på outsourcing og
produktion i Danmark.
En fleksibel produktionspartner
Professor ved Syddansk Universitet Jan
Stentoft Arlbjørn peger på flere faktorer.
”De mest centrale drivkræfter for at insource er, at kvaliteten ikke er tilfredsstillende
i det pågældende land, at leveringstiden
tilbage til Danmark er for lang, og at
virksomhederne ser nye muligheder i at
automatisere,” forklarer professoren.
Disse grunde er nogle af årsagerne til,
flere virksomheder ønsker at lægge

deres produktion hos TRECO i stedet for
i udlandet.
”Vores kunders krav til høj fleksibilitet
og evne til at løse komplekse opgaver
er stadigt stigende,” lyder det fra Preben
Pedersen, adm. direktør hos TRECO.
TRECO adskiller sig på fleksibilitet samt
produktkvalitet og er certificeret efter
ISO 9001 standard. Derudover har vi en
leveringsperformance på 98,8 %.
Overse ikke denne faktor
God kommunikation er afgørende for
en gnidningsfri produktion.
Ved at lægge produktionen herhjemme
undgår virksomheder kulturelle misforståelser. Samtidig har de nemmere
ved at få sparring til at optimere deres
produkter.
Dette sikrer samspillet mellem udviklingsafdelingen og produktionen.
”Vi oplever i højere grad, at TRECO bliver
involveret tidligt i processen af udvikling
og produktionsoptimering. På den måde
får vores kunder en engageret produktionspartner,” fortæller Preben Pedersen.
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