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Retter blikket ud af Europa

23. maj 2018 kl. 17:17
Behovet for automatisering stiger både i USA og Fjernøsten, og derfor vil Jorgensen Engineering vokse på tre
udvalgte markeder.
Hidtil har den fynske robotintegrator Jorgensen Engineering haft en strategi om at være blandt de teknisk førende i
Europa, når det handler om at levere automatiserede produktionsanlæg til fødevarindustrien. Her har
virksomheden især haft succes med at levere pakkelinjer til mælkepulverindustrien. Men fremover retter den 85 år
gamle Odense-virksomhed blikket mod andre verdensdele.
- Nu udvider vi vores strategi, og derfor kigger vi mod USA, Kina og New Zealand. I de lande er behovet for
automation næsten på højde med Europa, og vi er i stand til at levere det data- og dokumentationsbehov, som
efterspørges i fødevarebranchen, siger Jens Nyeng Christiansen.
Med en eksportrate på 97 procent i regnskabsåret 2016/2017 er Jorgensen allerede en betydelig eksportør af højt
specialiseret dansk ingeniørviden. Hovedmarkederne ligger i dag i Europa, men virksomheden har også en del

anlæg kørende i USA. Men det fokus bliver skærpet yderligere, og samtidig rettes blikket mod øst.
- I løbet af et par uger sender vi folk til Kina, hvor vi håber at kunne lukke nogle ordrer. Men det gør vi kun ved at
afgive tilbud, som kræver en masse ressourcer - alene det at designe og layoute en hel fabrik kræver flere ugers
planlægning, siger Jens Nyeng Christiansen.

Skruer op for robotintegration
I takt med at producenterne stiller stadig større krav til fødevaresikkerheden, så bliver der et stadigt større behov
for eksempelvis at kunne måle utætheder i emballage. Derfor investerer robotvirksomheden også kraftigt i ny
teknoligi på maskinsiden.
- Jo mere styr man har på emballagen, jo bedre bliver kvaliteten og jo længere bliver holdbarheden. Vores maskiner
tage rimelig unikke prøver, inden for det her område, siger direktøren.
Jorgensen blev sidste år solgt til det svenske selskab Xano. Og uden at sætte et endeligt beløb på investerings
størrelse, så er Jens Nyeng Christiansen ikke i tvivl om, at der allerede i år vil blive investeret væsentligt mere end
tidligere.

Af: Thomas Bach-Laursen
Journalist, HD(A). Er skrivende på erhvervsredaktionen. Uddannet fra SDU i 2005 med praktik på Dagbladet
Børsen. Har tidligere været på lokalredaktionen i Kerteminde, hvor...
Læs mere

Mere om emnet
Se alle

23. maj 2018 17:17

Bedste regnskab nogensinde: Odense-fabrik sætter skub på indtjeningen
Vi bruger cookies!
Okay

fyens.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre
brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.fyens.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs
mere

