


 

 

Agenda

• Kort om HMK Bilcon

• Turnaround – også af kompetencer

• Uddannelse, miljøfokus & digitalisering øger
konkurrenceevnen

• Resultater



  

Baggrund

• Rekonstruktion i 2016 (med overskud!)

• Konkurs 20. januar 2017

• HMK Bilcon 2017 A/S starter 2. februar 2017

• Branchens højeste kvalitet, PREMIUM brandet i Skandinavien (“�&O”)

• Den dårligst ledede virksomhed i Nordjylland? = Kæmpe potentiale!

• 30 år bagefter normal moderne industriproduktion => kompetencer & investeringer?

• Har headhuntet et par tidl. medarb. fra en tidl. case pga. hastighed mht. forandringer



 

 

 

Velkommen til HMK Bilcon 2017 A/S 

Ejerne er: 
• Mads Hansen, CTO (foto TV)
• Peter Jensby, CEO (foto TH)
• Peter Jessen, ejer System Cleaners og Brüel Systems
• Jon Jensen, ejer Danish Crane Building



 

HMK Bilcon 2017 A/S 

• Kontant køb af samtlige aktiver og rettigheder (“�lean �ut”)
• Det nye selskab tjener penge og har soliditet på ca. 40%
• Vi startede med 40 ansatte og er nu 90 ansatte (har været 130 for

2 år siden inkl. vikarer)
• Tankbiler udgør ca. 70% af forretningen (tidl. 85%)
• Forsvar i Skandinavien og specialprodukter udgør ca. 15%, begge

er fokusområder og forventes at vokse pga. TRUMP & PUTIN
(tidl. 5%)
• Service udgør ca. 15% (tidl. 10%)
• DET BEDRE MIX GIVER STØRRE PROFIT OG LAVERE RISIKO

• Vi har nu købt grund og bygninger (i et separat selskab)
• Vi har en ny 5 års strategiplan med profitabel vækst



Fra smed til produktionsvirksomhed 



 

 
 

 
 

 
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 
  

 

  

 
 

 
   

 
 

 

  
 

 
  

 

1895 1950 1967 1991 2010

Søren Jensen Kerne
starter smedjen kompetencen
i Hjørring, bl.a. skifter fra 
Hestevogne hestevogne til 
bliver frem karosseriarbejde 
stillet . 

Jens Mørch & 1926

Sønner

I 1926 købte smed 
Jens Mørch smedjen i 
Sdr. Tranders 

Scandia Randers 

1955 1965 

Nogle af Søren 
Jensens 
børnebørn 
overtager 
virksomheden. 

1953 

I 1953 bygger 
Mørch & 
Sønner ny 
produktions
bygninger bag 
smedjen i Sdr. 
Tranders 

1981 

HMK Industri A/S 
dannes af en 
gruppe af 
virksomhedens 
medarbejdere 
samt  investorer.

1995 2000
Aagaards
Maskinfabrik A/S 

To medarbejdere 
opretter sammen med 

Produktionen flyttes til HMK Industri A/S 
1972 nuværende placering virksomheden HMK 

Tank-Produktion A/S 

20171983 1988 1994 

Starten af Scandia’s Udvikling af Produktionen I 1983 Mørch I 1988 køber Ole Julert HMK Tank- HMK Industri A/S 
tankbilsproduktion aluminiums- flyttes fra & Sønner den tyske overtager Produktion fusioneres med 
til olie og benzin. tanke Randers til køber og vognfabrik virksomheden A/S køber HMK Bilcon A/S 

påbegyndes. Aalborg Ø og Ascan Bilcon Kässbohrer og Bilcon A/S bilcon A/S og 
Scandia A/S opstår virksomheden opstår. HMK Bilcon 
Tranders A/S og A/S 
oprettes KÄSSBOHRER Oprettes 

BILCON A/S 
opstår 

  HMK – Hjørring Maskin- og Karosseriværksted









Produktionsfaciliteter, Aalborg 



Primært produkt 



  

 

Andre produkter 

Specialkøretøjer til Forsvaret Multispace trailers 

Korn- og foderstofbiler (Grisebiler - nedprioriteret) 



1971 

Forbedringer

1994

”NY” fra 2016!



 

Forbedringer 

Flisebelægning 
havde fald ind mod 
bygningerne, og der
var ren jord under,
intet stabilgrus…



Forbedringer 

De gamle 
mørkegrønne 
lagerreoler var lige til 
at skrotte 



Forbedringer 

Ulækre toiletter og 
omklædningsrum i 
70’er klinker



  

 

Hvorfor vælge HMK Bilcon 2017 A/S 

• Virksomhed fra 1895 + tankbiler siden 1965 + dygtige medarb. = høj kvalitet

• Standardiserede gennemarbejdede produkter og komponenter (fair pris og gode
leveringstider)
• Egen konstruktions- og udviklingsafdeling (tegninger, konstruktion og IT) for at sikre bedste løsninger og laveste vægt

• Eget malerværksted (tilkøbt Gistrup Autolakering i juni 2017)
• Højeste kvalitet på transvers (3M, kvalitet 100)

• 99% samle- & malerkvalitet (op til 5 års garanti på lakering)

• Fast produktionsplan og leveringstider

• ERP opgraderet, LEAN uddannelse started i april og nyt lagerscanning kommer Q1 2018
• Ugentlig status på alle ordrer

• Mere end 90% leveret til tiden (End Control sikrer “nul fejl” produkter)

• Service & reparationsafdeling 24/7/365

• KORT: HØJ KVALITET & GOD SERVICE = LAVESTE TOTALOMK. PÅ LANG SIGT



CEO

Peter Jensby 
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HMK Bilcon 2017 A/S – værdier 

• Vi er her for kunderne
• ”Rigtigt første gang”
• Vi vil udvikle os – og vi ved, at vi altid

kan blive bedre
• Vi taler ordentligt til hinanden og vi

respekterer hinanden
• Vi holder det, vi lover
• Vi passer på pengene



 

 

 

 

Turn Around definition or subjects 

• Cost cutting?
• Burning off creditors?

• Efficiency versus lean management?

• More and/or quicker?
• Doing the right things? Competencies & digitalization

• Strategic turn around?
• Market, product and customer mix?
• Distribution, agents, direct sales? – CRM System

• Cultural change?
• Business understanding – education & data is king!
• Responsible
• Action/drive



 

Hvorfor gik det galt? 

• For høje omkostninger generelt (f.eks. overtid, telefoni, forsikringer)
• Manglende standardisering

• For mange leverandører (spredt indkøb)
• Ingen uddannelse
• Ingen investeringer
• “IT spaghetti”
• For mange specialprodukter (”misforstået kunde-venlighed”)
• Forkerte kunder
• Sælger forkert / for billigt
• Dårlig arbejdskultur
• Negativitet og manglende energi
• Lav grad af forretningsforståelse
• Ansvarsfralæggelse
• For lav hastighed, manglende “drive”



 

 

 

 

Hvad virker hver gang? 

• Reducer omk. DRASTISK (30-50%)
• Standardisering produkter/komponenter
• Reducer antal leverandører (pool indkøb)
• Uddannelse (LEAN)
• Invester hvor der er enorm hurtig tilbagebetalingstid
• Standardiser IT
• Drop specialprodukter eller tag BOXEN for dem
• VÆLG selv dine kunder til/fra (hvem kan flytte virksomheden på lang

sigt, hvem vinder markedet pga. dygtighed, hvem vækster)
• Sælg smart (modul, dvs. Standard Basis + extras)
• De bedste 50% gamle medarb. pga. viden + 50% nye dygtige medarb.
• Reducer gennemsnitsalder, flere kvinder og få positivitet og ny energi
• Undervis i forretningsforståelse i dagligdagen (min største opgave)
• Få hastigheden op i 200 km/t! EKSEKVERING er en kompetence
• Definer og placer ansvar



Der skal være god kaffe til alle! 



Interne forbedringsprojekter i 2017 

Valgt til Ugens Virksomhed af
Dansk Industri i uge 47, 2017

VIDEO



 

UDDANNELSE

• Hele ledergruppen har deltaget i U�N’s ”Digital Ledelses Kultur”
• Mellemledere sendt på DI’s Lederuddannelse

• Timelønnede på ”LEAN kørekort” hos AMU center Nord
• +Opkvalificeret 4 teamledere til LEAN projektledere

• Digitaliseret hele fabrikken (bl.a. digitalt lager med stregkodescanning,
tegninger i produktionen digitalt)
• INTERN uddannelse vedr. ny IT

• Hjælp fra eksterne konsulenter via Erhvervspartnerskabet for avanceret
produktion og tilhørende EU midler

• Ansat 3 nyuddannede med ”drive” til helt ny IT afdeling
• +5 IT studerende for at digitalisere vores kundeprodukter

• Ledergruppen har været igennem “5 behaviours of a cohesive TEAM”
• “The 5 dysfunctions of a TEAM”



 

 

Interne forbedringsprojekter i 2019-2020 
• GRØNNERE FABRIK

• FN’s 17 Verdensmål

• DIGITALISERING

• MERE LEAN

• MERE STANDARDISERING

• NYE PRODUKTER
• EGNE

• Standard forhandlerprodukter

• Service og support online



 

Hvorfor digitalisere? 
• Analyse1: Produktiviteten vokser 2.4% hurtigere i virksomheder med fokus på 

digitalisering 

• Analyse2: Danske virksomheders fordeling 

• Ikke digitale: 36% 

• Novicer: 15% 

• Startere: 11% Digitale begyndere 

• Parate: 12% 

• Spydspidserne: 10% 

• På forkant: 12% 

Digitalt avancerede 

• Vindere: 4% 

• VæksthusNord analyse: Jo mindre virksomhed, desto mindre digitaliseret 

• Dansk Industris analyse: Digitalisering = Eksportpotentiale! 

Produktsalg online, services online, support online 

• Danmark var nr. 4 i 2016, men vil i 2025 være faldet ned på plads . 17nr

(i følge Boston Consulting Group) 



Value drivers – GREEN FACTORY



 

  

 

Turn Around of HMK Bilcon 

Phase1: Cut cost, and get the right people 

Phase2: Stabilize Sales, production, people and systems 

Phase3: Analyze Market and find our place (”Blue Ocean”)

Phase4: Grow the right products in the right markets, with the 
right customers, i.e. grow the company! 

Uddannelse og digitalisering skal gøre væksten på de 
eksisterende & nye produkter nemmere.
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Avg FTE

22 opsiges 

Rekonstruktion 

Konkurs 11 dage, 
HMK Bilcon 2017 A/S 
starter med 40 FTE 

HMK Bilcon antal ansatte 2016-2018 & ændret mix 

Ny kultur med nye folk: 
- Fra 5 til 11 kvinder, mål 15
- Fra 2 til 11 lærlinge, mål 15



  
  

  

HMK Bilcon turnaround

2017 Omsætning DKK 64 M 
2018 Omsætning DKK 120 M 

NB: Samlet tab i det gamle 
selskab HMK Bilcon A/S var 
på 109 mio. kr. 



Ny kreditrating

AAA

NB: Årsrapport 2017 offentliggjort marts 2018

& Årsrapport 2018 offentliggøres marts 2019



Vores nye 
produkter? 
Det er hemmeligt! 

Fremtiden er en digital strategi med nye digitale produkter (fase 5)



Stabil succes?

God pris

De rigtige produkter De rigtige kunder 
og service 

Levering til tiden Høj kvalitet 

Pro-aktive 
ansatte



Spørgsmål?

Make it a nice day!

Peter Jensby, CEO




