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Konkurrencedygtig produktion
SP Mouldings kunder i Kina er i dag primært euro-
pæiske og nordamerikanske virksomheder. Produk-
ter, der sendes til nordeuropa og nordamerika, har 
typisk en meget høj færdiggørelsesgrad, så kun-
derne får fuldt udbytte af de lave operatørlønninger 
i Kina. Mange af SP Mouldings europæiske kunder 
producerer i dag i Kina, og vores tilstedeværelse gør 
det muligt fortsat at supportere disse kunder. Pro-
dukterne til de “lokale” udenlandske kunder er typisk 
sprøjtestøbte emner med høje krav til præcision, 
stabilitet og sikkerhed for kvaliteten af de anvendte 
råvarer og processer. 

Vestlig standard
SP Moulding arbejder i Kina efter samme principper 
og systemer som på de europæiske fabrikker. Det 
betyder, at flytning af produktion mellem Europa og 
Kina er betydeligt lettere.

SP Moulding har været etableret i Kina siden år 
2000. Fabrikken ligger i Suzhou vest for Shanghai, 
blot 2 timers kørsel fra Shanghais internationale 
lufthavn – Pudong. Herfra tilbyder vi i dag:

– Sprøjtestøbning

– Værktøjssourcing

– Montage

– Efterbehandling

– Sourcing af ikke-sprøjtestøbte komponenter

– Test af produkter

– Pakning i salgsemballager

Fabrikken i Kina er certificeret i henhold til DS/EN 
ISO 9001:2008 og DS/EN ISO 14001:2004.
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Dansk ledelse
SP Moulding tilbyder med fabrikken i Kina et meget 
stærkt setup, hvor høj effektivitet og kvalitet bliver 
kombineret med et meget konkurrencedygtigt prisni-
veau, hvor kunderne får glæde af det lavere kinesi-
ske lønniveau. Virksomheden er dansk ledet. Derved 
sikres det, at processerne i virksomheden følger de 
samme principper, som anvendes i Europa. Dansk 
personale i Kina sikrer samtidigt, at kommunikatio-
nen mellem Europa og Kina kan foregå gnidningsfrit 
uden kulturelle og sproglige misforståelser.

Europæisk maskinpark
Maskinparken i sprøjtestøbeafdelingen består i dag 
primært af Demag og Engel. Størrelsen ligger fra  
250–6.500 KN. De mindste emner er omkring 0,05 g, 
og den maksimale skudkapacitet ligger på 3.000 
cm3. Mange maskiner er udstyret med robotter til 
effektiv håndtering af emner. 

Sprøjtestøbeværktøjer sources
Alle sprøjtestøbeværktøjer sources i dag hos under-
leverandører. Der satses udelukkende på et vedva-
rende samarbejde med en udvalgt kreds af værk-
tøjsmagere. Dette sikrer en høj grad af forståelse for 
SP Mouldings krav til værktøjerne samt kendskab til 
SP Mouldings procedurer og teknologier, der sikrer 
vores kunder det rette emne – til tiden. Sourcingen 
betyder, at SP Moulding kontinuerligt er i stand til at 
imødekomme kundernes krav om konkurrencedyg-
tige priser og korte leveringstider.

Montage og tests
Montageafdelingen behersker en række forskellige 
teknologier: Ultralydssvejsning, rotationssvejsning, 
varmesvejsning, stansning, tamponprint, automa-
tisk afgratning, lodning samt en række mekaniske 
montage principper. Der foretages mange forskellige 
kunde-/produktspecifikke tests til at dokumentere 
produktkvaliteten.
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SP Moulding A/S er Danmarks største underleverandør 
af sprøjtestøbte præcisionskomponenter i plast. Vi 
løser opgaver fra design, konstruktion og værktøjs-
fremstilling til produktion af emner, og på kundelisten 
har vi en bred vifte af førende industrivirksomheder. 
Vi råder over 300 sprøjtestøbemaskiner med lukke-
tryk fra 25 til 1.250 ton. Heraf flere fler-komponent 
maskiner og maskiner med air-mould udstyr.

SP Moulding A/S er et selskab i SP Group A/S, 
som er en international dansk baseret børsnoteret 
koncern med selskaber i Danmark, Tyskland, Polen, 
Holland, Sverige, Canada, USA, Brasilien og Kina. 
Koncernen beskæftiger sig ud over sprøjtestøbning 
også med vakuumformning og polyuretanstøbning, 
samt forskellige former for overfladebehandling med 
bl.a. teflon-belægninger og ridsefaste lakker.


