
Totalleverandør af produkter i høj kvalitet
 – med dokumentation i særklasse



Kvisgaards Maskinfabrik A/S er førende inden for spåntagende bear-
bejdning og relaterede services. Vi har base i Danmark, hvor vi,  
med 3 regionale afdelinger, fungerer som underleverandør til maskin-
industrien i ind- og udland.

Det er vores mål at være de bedste i branchen. At kombinere faglig 
ekspertise, erfaring, teknologi og kvalitetssikring for at levere pro-
dukter og dokumentation i særklasse.

Kompetencer

Virksomhedens 3 afdelinger dækker hver sin disciplin og gør, at vores 
produktprogram spænder vidt. Fra drejede emner på få milli meter til 
store, fræste emner og tonstunge svejste konstruktioner. Fra enkelt-
styks til hundredevis.

I Havdrup er maskinparken især gearet til alumiumsbearbejdning. De 
andre sites har maskiner velegnet til tungere bearbejdning i eksotiske 
materialer som superduplex rustfri kvaliteter og titan. 

Vores speciale er fremstilling af komplekse produkter i meget høj 
kvalitet og med snævre tolerancer. Vi tilbyder også elektronstråle-
svejsning, ultralydsrensning, lasermarkering og glasblæsning.

Som kunde kan du vælge disse services:

• Rådgivning i fbm. udvikling
• Projektledelse
• Produktion
• Kvalitetskontrol og måleteknisk dokumentation
• Montering, inkl. testdokumentation
• Indkøbs- og logistikhåndtering

A-Z kvalitet

Kvalitet og præcision er grundlæggende hos Kvisgaard. Det gennem-
syrer hele virksomheden, vores organisation og vores ledelses  - 
sy stem. Det gælder fra A til Z, fra aftale til levering.

Ensartet kvalitet skal integreres i hele produktionsforløbet, fra start  
til slut. Det begynder ved skrivebordene og følger komponenterne 
under håndtering, produktion og afsluttende kvalitetskontrol. 

Kvisgaards kvalitetsstyringssystem er certificeret iht. ISO 9001:2008 
og miljøledelsessystemet iht. ISO 14001:2004.

Maskiner

Vi investerer løbende i opdatering af vores maskinpark og bruger 
betydelige ressourcer på at indføre nyeste metoder for bearbejdning. 
Det sikrer opdateret rådgivning, du kan integrere i din udvikling. 
 
Således råder vi over moderne CNC-styrede bearbejdningscentre, 
aktuel CAD-CAM software, og har senest tilføjet en robotcelle. 
 
Kvisgaard er den eneste underleverandør i Danmark, som tilbyder 
elektronstrålesvejsning.

Tekniske data om vores maskiner findes på www.kvisgaard.dk.

Indkøbs- og logistikhåndtering

Vores assistance til indkøbs- og logistikhåndtering er ideel til virk-
somheder, der ønsker at reducere antallet af leverandører, egen 
lagerkapacitet eller optimere de interne ressourcer.

Vi kan f.eks. sørge for indkøb og kontrol af standarddele, fremstill-
ing af maskinkomponenter samt pakning efter dine styklister og 
instruktioner eller fungere som lager og distribuere til slutkunder. 
Alt samlet ét sted, med ét samlet ansvar.



Kunder

Vores typiske kunder er velrenommerede virksomheder, hvor høj 
kvalitet og service gør en forskel. Virksomheder, der selv er førende 
på deres felt og vant til at sætte standarder. 

Vi er stolte af vores flotte kundeanciennitet. Det skaber gode samar-
bejder, baseret på gensidigt kendskab og tillid, og er for os et bevis 
på, at vi lever op til vores værdier og mål.

Se referencer på www.kvisgaard.dk

A-Z tillid

Valg af underleverandør er afgørende for et godt slutprodukt til den 
rigtige pris. Naturligvis er maskinparken et vigtigt parameter, men  
lige så vigtig er metoder og holdninger. Måden leverandøren tænker 
på, og måden der arbejdes på.

Hos Kvisgaard får du et dedikeret kundeteam. Én primær kontakt-
person og én backup, der kender dig og dine krav. Så du altid er sikker 
på hurtig og relevant support, der sparer dig tid.

Vi lægger stor vægt på personlig dialog og klar besked. Som kunde  
har du krav på løbende status, så du er tryg og ikke skal bruge unødig 
tid på opfølgning.

Mennesker

For os inkluderer god kundeservice også faglig kompetence. Sparring  
og rådgivning skal ydes på højt niveau, teknisk som forretnings mæssigt.

Vores organisation består af teknikere med baggrund som ingeniører, 
industriteknikere og certifikatsvejsere. Dygtige specialister med faglig 
stolthed og høj anciennitet, der er vant til at arbejde med kvalitets-
sikring, og som holder sig opdateret med udvikling i nye teknologier 
inden for metalbearbejdning.

Det kan du som kunde nyde godt af i det daglige samarbejde.

Dokumentation

Vores kvalitet ledelses system opdateres løbende og beskriver de  
processer, der skal til for at sikre ensartet høj kvalitet og tilfreds  stille 
selv kunder med de vanskeligste krav.

Nogle processer er obligatoriske, andre er tilvalg. Eksempler på tilvalg:

Fuld sporbarhed og dokumentation er en naturlig del af moderne 
produktion, og en selvskreven service til vores kunder. 

Det kræver nøjagtige målinger for at kunne forstå og overvåge vores 
produktion. Derfor omfatter vores sortiment af måleværktøj mere end 
1.000 kalibrerede enheder, deriblandt en 3D koordinatmålemaskine.
Det gør, at vi kan opmåle selv meget komplekse emner. De fleste af 
vores bearbejdningscentre er udstyret Renishaw prober, så produk-
tionsprocessen kan justeres automatisk. 

Need for speed

Det er kunden, som sætter tid og sted for leverancen og Kvisgaard, 
der sætter de nødvendige ressourcer ind på at nå i mål. Det er en 
service vores faste kunder værdsætter, og nye kunder tiltrækkes af.

Hurtig levering af komponenter, der ikke før har været produceret, 
er et område med særligt fokus. Vi har flere gange leveret produkter 
til aerospace-industrien, hvor en normal gennemløbstid på 6-8 uger 
blev kortet af til 1 uge inkl. overfladebehandling og FAI-rapporter.

•  Sporbarhed
 Råmaterialer
 Lasermarkering af produkter
 Styring af processer
•  FAI (First Article Inspection)
 Delta FAI (kontrol af ændringer)
•  Stikprøvekontrol (QC)
 Udføres iht. aftalt stikprøveplan
•  COC (Certificate of Conformance)
•  PPAP (Production Part Approval Process)



Hovedkontor

Nyholms Allé 34
DK-2610 Rødovre

Regionale afdelinger

Nyholms Allé 34
DK-2610 Rødovre

Ringager 15
DK-2605 Brøndby

Salbjergvej 34
DK-4622 Havdrup

+45 36 70 88 01
home@kvisgaard.dk
kvisgaard.dk


