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Kvisgaard in Space:

Kvalificeret til space og aerospace
Produktion af maskiner og instrumenter, der  
skal fungere i rummet, stiller særligt strenge 
krav til processer, materialer, dokumentation 
og sporbarhed. Kun det bedste er godt nok. 

Kvisgaard er ekspert i fremstilling af kom-
plekse produkter i høj kvalitet samt i mange 
forskellige metaller, og har gearet både  
kom  petencer og maskinpark til behovene  
i space-industrien.

Avanceret aluminiumsbearbejdning
Kvisgaard mestrer alle former for metaller og 
materialer og har også kompetencer inden for 
fremstilling af komplicerede og tyndvæggede 
geometrier i aluminium. Bl.a. emner til satellitter 
som fx chassiser, frontpaneler og elektronik. 

Aluminium er, med dets lethed og styrke, et 
ideelt materiale til space-industrien, fordi den 
færdige udformning, og derfor også vægten, er 
altafgørende for at få en serie af komponenter  
ud i rummet.

Hurtige og smidige arbejdsprocesser
Hos Kvisgaard har vi fundet en formel, der giver 
hurtige og smidige arbejdsprocesser både for 
kunder og i det interne arbejdsflow. Alle kunder 
har en dedikeret projektleder, der har den fulde 
viden om, og overblik over, kundens produkter og 
samtidig yder kvalificeret rådgivning og sparring.

Vi er desuden certificeret efter både ISO 
9001:2008 og ISO 14001:2004, og arbejder iht. 
retningslinjerne i AS9100 med hensyn til First 
Ar t icle Inspection (FAI). Det giver standardiserede 
og veldokumenterede arbejdsprocesser og pro-
dukter af høj kvalitet.

Dokumentation i særklasse
Kvalitet og præcision er grundlæggende dyder 
hos Kvisgaard. En naturlig og velintegreret del  
af måden vi tænker og arbejder på. 

Vi leverer professionel dokumentation på alle 
emner, vi producerer. Du vælger selv detaljerings-
graden, fra kortlægning af mål og tolerancer til 
materialecertifikater, FAI rapporter, statistisk 
stikprøvekontrol mv.

Fuld sporbarhed og lasermærkning 
på individniveau
Kvisgaard tilbyder fuld sporbarhed på materialer 
samt lasermærkning med serienummer og logo 
helt ned på individniveau. Et krav vi især møder  
i space-industrien.

Vi anvender bl.a. lasermærkning i forbindelse 
med det fælles europæiske satellitsystem, 
Galileo, hvor vi har leveret komponenter til 
strømforsyning erne i de første fire satellitter.
Senest har vi bidraget til ExoMars missionen ved 
at producere komponenter til strømforsyningen  
i Schiaparelli landingsmodulet.

Har man sagt space, må man også 
sige aerospace
Kravene til fremstilling af komponenter til rum-
fart sindustrien hører til blandt de skrappeste  
i verden. Kan man producere emner til space, 
kan man derfor også fremstille til flyindustrien. 
Kvisgaard producerer bl.a. in strumenthuse til 
cockpitdisplays i F-16 fly.

Kontakt os på +45 36 70 88 01  
for mere information


