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Konkurrencedygtig produktion
SP Mouldings kunder i Polen er primært europæiske 
virksomheder, fordelt i både Øst- og Vesteuropa. 
Produkterne der leveres til Vesteuropa leveres ge-
nerelt med en høj færdiggørelsesgrad, hvilket giver 
vores kunder fordel af lave operatørlønninger kom-
bineret med hurtig leveringstid. Kunder der selv har 
opstartet produktion i Østeuropa supporteres oftest 
direkte med sprøjtestøbetekniske emner med høje 
krav til såvel præcision, stabilitet og kvalitetsniveau.

Høj standard
SP Moulding arbejder i Polen efter samme principper 
og systemer som generet anvendes på andre Vest-
europæiske sprøjtestøbefabrikker, inklusiv vore egne 
fabrikker i Danmark. Det betyder en nem overflytning 
af allerede eksisterende produktion

SP Moulding har været etableret i Polen siden år 
2006. Fabrikken ligger i Sieradz, ca. 60 km fra Lodz, 
en af Polens største byer. Herfra tilbyder vi:

– Sprøjtestøbning

– Montage

– Efterbehandling

– Test af produkter

– Pakning i salgsemballager

Fabrikken er certificeret i henhold til DS/EN ISO 
9001:2008
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Ledelse
SP Moulding, Polen har siden opstarten i 2006 
været dansk ledet. Den høje effektivitet, kvalitet samt 
forståelse af kundens behov er gennem vedvarende 
træning dybt implementeres i vores polske organisa-
tion. Dette kombineret med det konkurrencedygtige 
prisniveau giver store glæde for vore kunder. Både i 
logistik, kvalitet- og teknikfunktionen tales flydende 
engelsk, således at en gnidningsfri kommunikation 
sikres.   

Maskinpark
Maskinparken i sprøjtestøbeafdelingen består i dag 
primært af Demag, Arburg og Engel. Maskinstør-
relsen ligger fra 250-2.500 KN. De mindste emner 
er omkring 0,14 gram, og den maksimale skudka-
pacitet ligger på 1.050 cm³. Næsten alle maskiner 
er udstyret med robotter, enten som indløbsrobotter 
eller i form af emnerobotter

Montage og tests
Montageafdelingen behersker en række forskellige 
teknologier: Ultralydssvejsning, friktionssvejsning, 
tamponprint, lodning, limning, vakuum pakning, en 
række mekaniske montage principper samt avance-
rede automatiske rundbordsmontager. Der foretages 
mange forskellige kunde- og produktspecifikke tests 
til at dokumentere produktkvaliteten.  

www.sp-moulding.dk
info@sp-moulding.dk

SP Moulding A/S 
Savværksvej 28, Klakring 
7130 Juelsminde 
Tel.: +45 7569 5588
Fax: +45 7569 5097

Søndergade 71 
7850 Stoholm 
Tel.: +45 9754 1511 
Fax: +45 9754 1311

SP Moulding Co., Ltd. 
# 48&50 Huoju Road, SND 
215009 Suzhou 
Tel.: +86 137 7608 2086 
Fax: +86 512 6807 0466 

SP Medical A/S 
Møllevej 1 
4653  Karise 
Tel.: +45 5676 6000 
Fax: +45 5676 6001

SP Medical Sp. z o. o. 
Ul. Zeromskiego 14 
98220 Zdunska Wola 
Tel.: +48 43 824 24 60
Fax: +48 43 656 96 21

SP Moulding Poland Sp. z o. o.
ul. Mickiewicz 96
98200 Sieradz   
Tel.: +48 43822 1962 
Fax: +48 43822 1962

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.


