
Et eksempel på 
et solidt samarbejde

KUNDE : HB Products A/S

PRODUKT : Produktion og levering af 

bestykkede, færdigtestede printkort. 

Herudover diverse forædlingsopgaver, 

herunder indstøbning, lakering og montage.
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EMNE : Et eksempel på et
solidt samarbejde

VIRKSOMHEDEN : HB Products A/S er en

danskejet producent af positions- og

niveausensorer til industri; virksomhe-

den markedsfører og sælger sine pro-

dukter verden over.

PRODUKT/YDELSE : Produktion og leve-

ring af bestykkede, færdigtestede print-

kort. Herudover diverse forædlingsop-

gaver, herunder indstøbning, lakering

og montage.

BESKRIVELSE : HB Products A/S har med

kunder verden over behov for at levere

et produkt som opfylder høje kvalitets-

krav. 

Virksomheden er kendt for dens pro-

dukters lange levetid og generelle

robusthed, hvilket i sig selv stiller krav til

de komponenter der indgår i fremstil-

lingen.

Produkterne bliver til stadighed optime-

rede. De deraf følgende ændringer kræ-

ver koordinering og fleksibilitet i sam-

arbejdet mellem kunde og leverandør. 

LM Projects er ansvarlig for produk-

tionsfasen, fra indkøb af råvarer til leve-

ring af det færdige produkt, på bag-

grund af dokumentation leveret af HB

Products A/S.

VORES LEVERANDØRER : Leverandø-

rerne i vores portefølje er udvalgt ud fra

meget skarpt definerede udvælgelses-

kriterier; de parametre vi måler på i

vores udvælgelse, er blandt andre pris,

kvalitet, tilgængelighed og kvantiteter.

Vi er som oftest med i selve logistik- og

indkøbsprocessen, og placerer indkøb af

komponenter dér, hvor det er mest hen-

sigtsmæssigt, typisk i Europa eller

Fjernøsten. 

Den aktuelle leverandør i Taiwan, som

står for fremstillingen af varer til HB

Products A/S, opfylder de ovenstående

krav ved blandt andet at besidde den

nødvendige know-how, samt en kultur

og en professionel indstilling der gør, at

virksomheden kan reagere hurtigt på

produktændringer uden at gå på kom-

promis med kvaliteten. 

KUNDE : HB Products A/S

Vi fungerer som et

videntungt ”single

point of contact”, 

og vores kunder kan

derfor nyde godt af 

en stærk lokal kompe-

tence uden at gå glip

af de gunstige pris-

’forhold, der kende-

tegner råvareindkøb 

og produktion i de

lande hvor vi har 

vores mangeårige 

samarbejdspartnere.


