
Fundamentet til industri 4.0 



OKM A/S 
 – en værdifuld partner  
Navnet OKM er en forkortelse af efternavnet på grundlæggeren 
Robert Okholm og maskinfabrik: Okholms Maskinfabrik. Siden 1973 
har vi været præget af innovative initiativer og nøjagtighed. 

Det er ikke tilfældigt, at vi i dag leverer vores komponenter og 
know-how til flere producenter af Premium-produkter i Europa. 
Med vores ekspertise og internationale tilstedeværelse imødekommer 
vores komponenter vidt forskellige industrier og krav. Blandt vores 
kunder er bl.a. virksomheder inden for bil-, forsvars-, fødevare-, møbel- 
og beklædningsindustrien. 

Med OKM A/S får du en agil og værdifuld partner. Vi tager gerne imod 
dine udfordringer og i tæt dialog med dig, finder vi frem til den rigtige 
løsning for lige netop dig. For os handler det om at optimere og lette 
dine arbejdsprocesser. 

Søger du en partner? 
Hvis du ikke ønsker at gå på kompromis med kvalitet 
og pålidelighed, så er vi din rette partner
 • Metalbearbejdning af højeste kvalitet
 • Eksperter, der kan udføre og fremstille 
  selv den mest komplekse konstruktion
 • Fremstilling af værktøjer der gør din  
  produktion mere effektiv
 • Serieproduktion af komponenter





Dette har dannet grundlag for implementering af vores digitale 
maskinfabrik i 2014.

Operatørerne har en tablet, hvor en specialudviklet app registrerer alle 
relevante processer og parametre i produktionen. Derudover har vi et 
webbaseret Seco Point værktøjssystem, som støtter vores medarbej-
dere i at sikre en gnidningsfri og præcis produktion. De digitale værk-
tøjer giver ikke kun mulighed for at måle og visualisere effektiviteten, 
men også at tilbyde dig de korteste responstider og den mest præcise 
efterkalkulation i alle faser.  

Sammen med vores stærke og kompetente team sikrer den digitale 
værdikæde effektivitet og pålidelighed i alle faser. 

Industri 4.0 står lige om hjørnet. Vi er klar! 

Digitaliseret Maskinfabrik  
Målsætning om fejlfri produktion samt maksimal 
effektivitet, kontrol og fleksibilitet

Siden 1993 har OKM A/S været ISO 9001 certificeret, og arbejder i 
overensstemmelse med TS 16949/IATF 16949. Derudover opfylder 
vi også kravene til fødevareindustrien.  

Selv den mindste detalje kan gøre en stor forskel, hvorfor alle 
processer og faser hos OKM A/S bliver dokumenteret, kontrolleret 
og løbende testet. Takket være den digitale teknologi kan vi spore og 
analysere alle processer – det giver mulighed for efterkalkulationer, 
og gør arbejdet transparent for både dig som kunde og os.  

Kvalitetssikring omfatter løbende modernisering af maskinparken 
og videreuddannelse af vores dygtige medarbejdere, som vi i mange 
tilfælde har overtaget efter vellykket uddannelse hos os. 

Kvalitetssikring





 • Stanglademagasiner
 • GUSTAV-lademagasin til ø 120 mm
 • OKUMA
 • DMG Gildemeister TWIN65
 • DMG Gildemeister TWIN42
 • DMG Gildemeister Sprint 32-8
 • OKUMA LT2000EX med stanglademagasin og flytbar robotcelle

CNC-drejning 
Kapacitet: ø 370 x 500 mm
1 og 2-spindlede maskiner med roterende værktøjer. 
Gennemboring til ø 70 mm.

 • Vertikal-centre 4-aksede m. paletter
 • HEDELIUS BC 125 MAGNUM
 • MAZAK 30 og MAZAK 20
 • Horisontal-centre 4-aksede med op til 22 paletter
 • NIGATA
 • TOPPER
 • HYUNDAI
 • OKUMA SPACE CENTER MA-600HB
 • OKUMA SPACE CENTER MA-400HB med højhastighedsspindel
 • HEDELIUS RS605 MAGNUM, 5-akset fræsecenter.

CNC-fræsning
Kapacitet: x-y-z 4500 x 1250 x 770 mm

Hos OKM A/S arbejder vi til dagligt med 3D print efter FDM-teknologi. 
Vi vægter innovation højt, og tager derfor gerne imod avancerede 
opgaver. 

I samarbejde med dig udvikler og fremstiller vi modeller og prototyper, 
herunder også formværktøjer og fixturer. Vi står til rådighed med vores 
ekspertise lige fra den første uforpligtende samtale til levering af 
komponenterne.  

Konstruktion

Præcision er en del af vores DNA. Derfor tilbyder vi også optisk 
kvalitetssikring med 100% kontrol af alle komponenter. 

Vores team mestrer produktions- og udviklingsopgaver som 
standard- eller specialløsninger. Uanset om det er enkelt- eller 
serieproduktion, hvor vi producerer op til 1,5 millioner enheder 
om året: Vi arbejder altid tæt sammen med dig for at tilpasse 
produktion, levering og kvalitet nøjagtig til dine behov.

PRÆCISION FOR DIN SUCCES!

Vores ydelser 
Vi lever af præcision





Kontaktinformation 
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