
Proaktiv indstilling gør Kvisgaard  
til nøgleleverandør hos Terma
Et engagement ud over det sædvanlige har på få år gjort Kvis
gaards Maskinfabrik til en af Termas foretrukne leverandører.  
De to virksomheder har i dag et tæt samarbejde, som bidrager  
til vækst og udvikling hos begge parter. 

Samarbejdet startede i 2007 med elektronstrålesvejsning af dele til 
cockpit-displays til F-16 fly. Siden er der tilføjet nye produktområder, 
og Kvisgaard er i dag stort set eneleverandør af bl.a. strukturdele til 
Termas rumfartsprogram, som omfatter komponenter og systemer 
til satellitter.

”Det stiller visse krav at være leverandør til Terma. Det er ikke nok at 
kunne producere de rigtige emner, vi stiller også omfattende krav til 
bl.a. dokumentation og sporbarhed”, siger Per Liboriussen, Senior  
Manager, Purchasing hos Terma i Lystrup. ”Kvisgaard har – helt  
bogstaveligt – investeret i at være en attraktiv leverandør. De har tileg  - 
net sig viden og kompetencer, ansat medarbejdere og købt maskiner  
– ja, sågar en hel virksomhed. Vel at mærke uden på forhånd at være 
garanteret ordrer fra os”.

Dygtig og interesseret partner
”At Kvisgaard er blevet en af vores foretrukne leverandører bunder i 
virksomhedens proaktive tilgang til samarbejdet. De er dygtige og gode  
til at fortælle os, hvad de kan, og udvikler løbende deres forretning.  
De viser stor interesse for opgaverne og sætter sig grundigt ind i 
tingene. Det mærker vi bl.a. ved, at de ikke venter på at få informationer 
fra os, men selv opsøger den viden, de har brug for. De kommer også 
med forslag til forbedringer og fortæller os, hvis der skulle være uover-
ensstemmelser i vores dokumentation”, siger Per Liboriussen.

Værdifuld sparring i konstruktionsfasen
”Deres engagement, kombineret med ekspertise inden for spåntagende 
bearbejdning og svejsning, gør dem til en værdifuld sparringspartner 
for vores konstruktionsafdeling i Lystrup. Her trækker man ofte på 
Kvisgaards viden og erfaring inden for detailudformning allerede i kon-
struktionsfasen. Det er med til at minimere fejl i produktionen og højne 
kvaliteten af de endelige produkter”.

Krav til fleksibilitet og omstillingsevne
Termas ordrer er kendetegnet ved emner af høj kompleksitet i små 
serier, og der udvikles ofte sideløbende med produktionen. Det kræver 
en veludviklet evne til at kunne omstille sin produktion og agere hurtigt. 
En fleksibilitet, der ifølge Per Liboriussen ikke er en selvfølge hos alle 
underleverandører, men hos Kvisgaard er den slags ikke noget problem.
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Investering i samarbejde:

Termas fordele ved samarbejdet med Kvisgaard

• Høj kvalitet og leveringssikkerhed til konkurrencedygtig pris
• Dokumentation og måleteknik iht. FAI
• Sporbarhed på alle materialer
• Fleksibelt produktionsapparat, der kan håndtere små serier
• Proaktiv og engageret tilgang til opgaver
• Assistance og sparring i konstruktionsfasen
• Bredt kompetencemix inden for spåntagende bearbejdning  
 og svejsning



Godt match på kerneværdier
”Vi har i Kvisgaard fundet et godt match. Vi deler de samme værdier, 
når det gælder kvalitet, leveringssikkerhed og pris. Der er stor åbenhed, 
gensidig respekt og forståelse fra begge sider for, at samarbejdet skal 
være attraktivt for begge parter. Det er der kommet en tæt og langsigtet 
relation ud af, og vi ser i dag Kvisgaard som en af vores nøgleleveran-
dører”, slutter Per Liboriussen.

Tilførsel af nye kompetencer
Samarbejdet har været med til at udvikle Kvisgaards forretning og kompe-
tencer. Bl.a. har virksomheden fået betydelig knowhow om dokumenta-
tionskrav til fremstilling af emner til forsvarsformål, og tilført kompetencer 
inden for måleteknik, dokumentation og sporbarhed.

”Dokumentationspakken er en vigtig del af vores leverancer til Terma”, 
fortæller Direktør Kim Kvisgaard, Kvisgaards Maskinfabrik. ”Vi var  
allerede ISO 9001-certificerede, da samarbejdet startede, og havde 
godt styr på processerne. Siden har vi udvidet kompetencerne, så vi  
i dag også lever op til FAI- og COC-kravene (First Article Inspection og 
Certificate of Conformance), som kræves ved leverancer til forsvars-
industrien”.

Positionen som nøgleleverandør har senest resulteret i, at der er indgået 
en BOD-aftale (Buy on Demand) på et stort antal emner. For Terma 
betyder det høj leveringssikkerhed, høj lageromsætningshastighed og 
korte leveringstider, hvilket er med til at understøtte virksomhedens 
LEAN-aktiviteter.

Kontakt os på +45 36 70 88 01 for mere information
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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 vores mål at være de bedste i branchen. At kombinere faglig ekspertise, erfaring, 
teknologi og kvalitetssikring for at levere produkter og dokumentation i særklasse.

Terma udvikler produkter og systemer til civile, militære og 
sikkerhedsmæssige formål, bl.a. kommando- og kontrolsystemer, 
radarsystemer, systemer til beskyttelse af fly, rumfartsteknologi 
og strukturdele til flyindustrien.

Hovedsædet ligger i Lystrup ved Aarhus og der er danske 
afdelinger i Herlev og Grenaa. Internationalt har Terma selskaber 
i Holland, Tyskland, USA og Singapore.

Koncernen beskæftiger ca. 1.100 medarbejdere og omsatte i 
2010/11 for 1.416 mio. kr., heraf ca. 90 % internationalt.
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