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Præsentation af Industri Udvikling
Denne artikel er bragt i Thisted Dagblad den 25. januar 2011. Af Carsten Hougaard

• Bila A/S

Skidt til den gode side
SUCCES:
Robotvirksomheden
Bila A/S har rekordoverskud
og -indtjening
Nykøbing:
De har svært ved at få robotarmene
ned hos producenten af robotløsninger Bila A/S i Nykøbing.
Sidste år genererede virksomheden
et resultat efter skat på godt fem
mio.kr. Og ifølge adm. direktør Jan
Bisgaard Sørensen viser ordrebøgerne allerede nu, at virksomheden er
kommet langt foran budgettet.
”Hvor vi førhen havde ordrebøgerne
fyldte i tre måneder frem, er vi nu
oppe på mellem seks og ni må-

Bilas succs er nu også nået til Japan. Virksomheden har haft besøg af deres japanske robotleverandør,
Kawasaki Robotics, som er den førende leverandør af industrirobotter. Selvom Japan befinder sig i en katastrofetilstand ovenpå jordskælv og atomudslip, har de gennem længere tid været interesserede i at besøge
Bila, som trods krisen har bestilt flere robotter end nogensinde, hvilket har skabt stor interesse hos ledelsen
i den internationale virksomhed.
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