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Kort om BILA: Her kan du møde os
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Kort om BILA: Forretningsmodel
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I sammenhæng med cirkulær økonomi vil vi gerne opnå at:

Bevare produktets værdi hos virksomheden

Forlænge produktets levetid tæt på dets oprindelige stand

Bevare produktejerskabet så tæt på kunden og dermed sikre 
den fortsatte værdi

Det vil vi opnå gennem:

Brug af modulopbygget/platformsbaseret anlæg

Service og optimering hos virksomheden

Forretningsmodel med både køb og leje

Cirkulær økonomi og BILA

Kilde: Ellen MacArthur 
Foundation
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Modulopbygget anlæg
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Modulopbygget anlæg

Simpel løsning til de enkle opgaver

Løsning med lang levetid 

Fleksibel løsning som let kan flyttes til en ny opgave hos kunden 

Løsning som kan genbruges hos andre kunder og andre typer af produktion

Standard produkt med standardiserede værktøjer 

Kort leveringstid ved en løsning, som ikke involverer fagspecialister på BILA
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Modulopbygget anlæg: simpel omstilling

Modulopbygningen sikrer, at 
anlægget kan genbruges hos 
virksomheden eller i omløb 
hos andre virksomheder med 
simpel omstilling 
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BILA service organisation vedligeholder og optimerer 
eksisterende udstyr, så det fortsat leverer høj værdi til 
virksomheden

Indbefatter både planlagt service, men også akutte driftsbehov

24/7 hotline med fjernadgang til udstyret

80% af alle opkald kan løses via fjernopkobling

Service og optimering

Service og support sikrer, at produktionsudstyret 
fortsat leverer høj værdi og dermed forbliver i 
kundens kredsløb
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BILA tilbyder at leje produktionsudstyr ud

Ligesom et mobilabonnement betales et fast 
beløb hver måned for avanceret 
produktionsudstyr

Forretningsmodellen giver flere fordele:

Nedbryder tekniske og økonomiske barrierer for 
indførelse af industrirobotter

Udstyret er fortsat tilknyttet BILA og dermed i 
kredsløbet

Sikrer, at BILA kan tage udstyr tilbage og med 
minimal omstilling bruge det i omløb hos andre 
virksomheder

Forretningsmodel

© 10-04-2017

Til leje
hos BILA a/s

Forretningsmodel med leje af 
produktionsanlæg sikrer, at udstyret fortsat 
forbliver i omløb med høj genbrugsgrad
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Kilde: Ellen MacArthur Foundation

Vedvarende værdi hos 
kunden:
• Fleksibelt udstyr, der kan 

flyttes rundt og tilpasses 
hos kunden

• Sikrer Service & 
Vedligehold for at 
forlænge levetiden

Omløb til andre kunder:
• Designet som generisk og modulær 

platform, så anlægget med simpel 
omstilling kan konfigureres til andre 
virksomheder

• Udlejning gør det nemt for kunden at 
opsige abonnement. BILA kan 
genbruge udstyr i omløb til andre 
virksomheder

• BILA tilbagekøber også udstyr og 
genbruger i omløb

BILA og Cirkulær Økonomi

Omkonfiguration:
• Anlægget består af 

standardkomponenter, som let kan 
omkonfigureres

• Anlægget kan også opsplittes til enkelte 
moduler, der kan genbruges i anden 
sammenhæng


