
Kvisgaard sikrer Bandak Group  
optimal sporbarhed og dokumentation
I offshoreindustrien stilles der ekstremt høje krav til leverancernes 
sporbarhed – lige fra råmaterialer til det færdige produkt. Samtidig 
skal alle metaldele måles med 1/100 millimeters præcision.  
Kvis gaards nøjagtige dokumentation af samtlige elementer i pro-
duk tionen er derfor i høj kurs hos Bandak Group.

Bandak Group er world wide leverandør af højteknologiske løsninger 
til bl.a. offshore Oil & Gas, den maritime sektor samt forsvars- og 
rum industrien. Siden 2007 har Kvisgaard leveret en række komplice-
rede dele, der indgår i Bandak Groups løsninger til konstruktioner på 
havbunden, olierigge etc. Dette samarbejde er løbende blevet udbygget 
som følge af Kvisgaards evne til at understøtte Bandak Groups ambition 
om at være førende på kvalitet og præcision.

Dele med høj kompleksitet

”Kvisgaard har været utroligt dygtige til at tilpasse sig vores behov”, 
siger Lars Halvard Haugen, Project & Procurement Manager hos Bandak 
Group. ”De kører en del faste ting for os, og deres leverancer består 
som regel af komplicerede dele, der indgår i store offshoreprojekter. 
Når vi bestiller emner med særlige specifikationer er de hurtige til at 
omstille deres produktion, og selv når der skal leveres med kort varsel 
får vi altid den højeste kvalitet med præcise mål tilbage. Desuden har 
de oprettet en lagerservice for os i Danmark, og det sætter vi stor pris 
på. Kvisgaard er en både sikker og alsidig leverandør, der er meget 
fleksibel i forhold til vores produktionsindtag.”

Forbedret mærkning styrker sporbarheden
”Hos Bandak Group har sporbarhed meget høj prioritet – metaldele skal 
fx kunne spores helt tilbage til grundmaterialer og stålværk”, fortæller 
Lars Halvard Haugen. ”Desuden skal alle dele mærkes med serienumre 
lige fra starten, og det har Kvisgaard selvfølgelig altid kunnet leve op til. 
Herudover har de imidlertid også selv taget initiativ til at ændre på deres 
produktionsunderlag, så vi i dag får en endnu bedre sporbarhed. Nu er 
hver eneste del identificerbar med et unikt serienummer, og det betyder 
bl.a., at hvis der produceres en serie på 15 stk. ved vi hvilken enhed, 
der er nr. 1 og nr. 5 – det var ikke muligt tidligere.”

Dokumentation af selv den mindste detalje
Det kræver en del certificeringer at blive godkendt som leverandør til 
Bandak Group og offshoreindustrien. Kvisgaard har været ISO 9001-
certificeret siden 1991, og lever også op til Bandak Groups krav om,  
at de selv kan udføre FAI-rapporter (First Article Inspection).

”Vi oplever, at der er en særdeles høj sikkerhed hos Kvisgaard, og at de 
har et velfungerende kvalitetssikringssystem”, siger Lars Halvard Haugen. 
Det er en stor tryghed i forhold til beskyttelse af fortroligt materiale 
som tegninger, men også i forhold til den lovpligtige dokumentation af 
målerapporter, sporbarhed osv.”

- fortsættes på bagside -

Merværdi der gavner kundens forretning:

Bandak Groups fordele ved samarbejdet med Kvisgaard

• Høj kvalitet og leveringssikkerhed
• Konkurrencedygtige priser
•  Dokumentation og måleteknik iht. FAI
• Fuld sporbarhed på samtlige materialer og dele
• Fleksibelt produktionsapparat, der kan håndtere 
 komplekse enheder i små serier
• Proaktiv og engageret tilgang til opgaver
• God dialog og effektiv kontakt via én person
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Fleksibel og omstillingsparat samarbejdspartner
Som totalleverandør til nogle af verdens mest krævende og risikofyldte 
sektorer, er det afgørende for Bandak Group at have kompetente og 
pålidelige samarbejdspartnere. Etablering af en ny boreplatform inde-
bærer fx en meget omfattende og detaljeret logistik, hvor helheden står 
og falder med sikkerheden i hver enkelt leverance. Bare en forsinkelse 
af en lille del kan få store konsekvenser i et projekt til mange mia. kr.

”Vi har selvfølgelig først og fremmest valgt Kvisgaard på grund af den 
kvalitet, de leverer – kombineret med prisen”, fastslår Lars Halvard 
Haugen. ”Men deres evne til at følge op på tingene, forstå vores behov 
og udvikle produktionen i den rigtige retning betyder også meget for 
os. Desuden har de en god bredde og kapacitet, som sikrer os nogle 
attraktive leveringstider.”

Nemt og effektivt samarbejde
”Gennem de sidste 5 år har vi udviklet et godt og tæt samarbejde med 
Kvisgaard, og vi har en meget frugtbar dialog”, siger Lars Halvard Haugen. 
”Al kontakt går via én person, og det gør tingene meget nemmere for 
os. Kvisgaard er meget engagerede i samarbejdets og kommer med 
mange forbedringstiltag, som skaber merværdi i deres leverancer og 
gavner vores forretning.”

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

- fortsat fra forside -

Kvisgaards Maskinfabrik A/S, grundlagt i 1971, fungerer som underleverandør til maskin-
industrien i ind- og udland. Vores speciale er fremstilling af komplekse emner i meget høj 
kvalitet, og vi er blandt markedets dygtigste, når det gælder snævre tolerancer. 
Det er, og har altid været, vores mål at være de bedste i branchen. At være bedst til at  
kombinere menneskelige og teknologiske aktiver for at sikre kvalitet, tillid og leverings-
sikkerhed i særklasse.

Bandak Group er world wide leverandør af højteknologiske 
løsninger til offshore Oil & Gas, den maritime sektor, forsvars- 
og rumindustrien samt vedvarende energi. Produktionen består 
primært af komplekse detaljer fremstillet ved hjælp af drejning, 
fræsning, slibning, certificeret svejsning og termisk belægning 
kombineret. Hertil kommer montage og test, og man råder 
desuden over et akkrediteret kalibreringslaboratorium samt 
et hærderi. Koncernens 3 divisioner er lokaliseret i Lunde, 
Notodden, Raufoss, Halden, Porsgrunn, Ålesund, Risør og 
Kuala Lumpur.
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