Få en CNC-partner der
tager (med)ansvar.
CNC-løsninger til alle

Kvalitet og certificeringer

Vores hverdag er fyldt med mange og forskelligartede projekter, og vi er vant til at integrere os og vores
ydelser som en del af din forretning. Vi er specialister
i fremstilling af præcisionsemner med meget høj
finish, og vi producerer alt fra enkelte stk. til store
serier og rammeaftaler.

Det er et trygt samarbejde med DKMi. Vi er nemlig
kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001:2015. En
certificering, der stiller krav til vores arbejdsmetoder
og til løbende forbedringer - og dermed din garanti for
optimerede processer og produkter. Vi har elite smiley
indenfor produktion af komponenter til fødevarekontakt
og fuld sporbarhed i alle processer. Vi kan også levere
med materialecertifikater, hvis du har behov for det.

Produktporteføljen spænder vidt i alt fra små nipler,
dyser, flanger og nav til bøsninger med huller, gevind
og graveringer. Vi bearbejder alle typer af materiale
såsom stål, rustfrit stål, bronze, kobber og plastmaterialer som PEEK, PEHD og POM.

Det skal give mening
Vi skal kun arbejde sammen, hvis vi er et match. Når vi
engagerer os i et nyt samarbejde, ved vi, at her kan vi
levere værdi. Ellers lader vi hellere andre om opgaven.
Et samarbejde med os, er et samarbejde hvor begge
parter bliver udfordret og udviklet. Vi prioriterer et tæt
og værdiskabende samarbejde, som hænger uløseligt
sammen med en forretningsmæssig forståelse, kendskab til de centrale processer i din branche og vores
erfaring med at optimere både produktion og produkt.

”

Kvalitet er aldrig et tilfælde, men
resultatet af en målrettet indsats –
hver dag.

Vores værdier er med til at
differentiere os fra konkurrenterne.

”

Vi er aldrig i tvivl om, hvad vi er sat i verden for. Vores
løsninger skal skabe konkret værdi på bundlinjen for de
virksomheder, vi samarbejder med.

Innovation

Ærlighed

Vi motiveres af faglige udfordringer. Derfor kan du
også forvente at vi tænker anderledes end andre. Vi
tør at udfordre emnet og produktionen. Selvom et
produkt har været bearbejdet på den samme måde
flere tusinde gange, så kommer der løbende ny viden
og nye muligheder, som betyder at vi kan gøre det
smartere, bedre eller billigere.

En oprigtig og åben holdning over for kolleger, kunder og andre interessenter. Vi træffer beslutninger
baseret på data, teknisk ekspertise og branchekendskab - og kommunikerer dem tydeligt samtidig med at
vi sørger for, at beslutninger bliver gennemført som vi
har lovet.

Præcision

Stolthed

Præcision er et gennemgående begreb i vores arbejde. Indenfor CNC er præcision altafgørende for
produktets kvalitet. Men vi tænker også præcision i
andre sammenhænge. Når vi rådgiver, så rådgiver vi i
lige præcis din situation og til dit produkt. Når vi leverer, så leverer vi præcis som vi har aftalt.

I DKMi er vi passionerede om at præstere og deler
alle sammen stoltheden over vores fag. Vi udfordrer
hinanden og os selv, for hele tiden at blive bedre og
for at overgå vores mål. Vi tiltrækker, uddanner og
fastholder kun de bedste medarbejdere, som yder
vores kunder den stærkeste faglighed.

Det handler ikke kun om CNC
bearbejdning. Det handler om
branchekendskab.
Forskellige brancher = forskellige
specifikationer
At kende sine kunder og sine kunders branche er
helt essentielt for at skabe det nødvendige overblik
og dermed de resultater, som vi i den sidste ende vil
måles på. Vi arbejder i mange forskellige brancher
med forskellige krav til certificeringer, finish og
tolerancer.
8 års erfaring med branchespecifikke løsninger har
givet os en uvurderlig indsigt. Vores brede CNC-program betyder et virkeområde der spænder bredt - og
tonsvis af input fra vores kunder.

Fødevareindustri

Automationsindustri

Landbrug

CNC-løsninger baseret på insiderviden

Lys- og lydindustri

Vi hjælper vores kunder med at drive en smartere forretning ved hjælp af branchespecifikke CNC- løsninger. Gode løsninger kræver indsigt og viden. Derfor
kaster vi os aldrig ud i et uigennemtænkt projekt. I
stedet sætter vi os grundigt ind i din forretning, før
vi skaber en løsning til din virksomhed. Det er lige så
meget for din egen skyld.

Møbelindustri

Pumpeindustri

Vores proces
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Tæt samarbejde

Vores viden

Bearbejdning

Vi analyserer dine behov og afstemmer forventningerne. Herefter skræddersyr vi bearbejdningsprocesserne, så de skaber mest mulig værdi for dig. Behovsanalysen giver os et værdifuldt indblik i din forretning og
danner grundlag for vores videre samarbejde.

Det er i denne fase, at vi tilføjer vores tekniske ekspertise om materialer, processer og automation. Alle
faktorer der har betydning for vores planlægning af
den mest optimale bearbejdningsproces. Vi udarbejder et løsningsforslag, oplæg til rammeaftale og et
økonomisk overblik. Det er også i denne fase at vi kan
vælge at producere en prøveserie.

Alle CNC-processer foregår i egen maskinpark betjent
af erfarne industriteknikere. Dine opstillinger og
processer er nøje beskrevet og optimeret, så du får
højeste leverings- og målesikkerhed. Vores samarbejde indebærer løbende opfølgning, og en kontinuerlig
optimering af bearbejdningen af dine emner - efterhånden som dine behov, dine kunders behov og
automationsmulighederne ændrer sig.

Bearbejdning handler om præcision og
ensartethed til den rigtige pris. Vi har
investeret stort i maskineri og interne
processer for at sikre at vi hele tiden
leverer verdensklasse produkter.
Morten Gade
CEO - DKMI

Vi leverer
værdiskabende
løsninger, som er
skræddersyet til
din forretning.
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Produktion

Kvalitetssikring
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CNC-drejning
CNC-fræsning
Savning
Svejsning
Pladebearbejdning
Rørbearbejdning
Overfladebehandling
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Målerapportering
Procesdokumentation
100 % sporbarhed i alle processer
Kvalitetscertificeret ISO 9001:2015
Elite-smiley til komponenter med fødevarekontakt
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Design og konstruktion

Lagerstyring

Pakning og levering

•
•
•

•
•
•

•
•
•

3D CAD-tegning
Prototypeudvikling
Produktudvikling

Indkøb
Lageraftale
Rammeaftale

Montage
Fragt til slutkunde
Kundespecifik emballagering

Hvorfor vælge DKMi?
Høj service. Gode priser. Og meget mere. Vi gør vores bedste for at levere en strømlinet
produktionsproces til dig. Vi kan helt enkelt lide, når det er i orden. Det er vores garanti
til dig.

En god pris

Kvalitet – hver gang

Hos os får du altid en god pris. Vi arbejder konstant
på at holde vores omkostninger nede, så din pris bliver så lav som mulig. En god pris er vigtig, men for os
kommer kvalitet altid først. Vi er derfor ikke altid de
billigste, men vi tåler at blive sammenlignet.

Vi dokumenterer dit produkts bearbejdningsprocesser
nøje og detaljeret, samt kvalitetstjekker alle emner
stykvis. Det sikrer effektive arbejdsprocesser, ensartede resultater og højeste nøjagtighed - hver gang.

Banebrydende CNC

Vi holder deadline

Vi er kendt for vores innovative tankegang, og en kontinuerlig søgen efter at optimere produktionen, dit
produkt - og i sidste ende din konkurrencedygtighed.

Takket være optimerede arbejdsprocesser og produktionsplanlægning, så er vores leveringssikkerhed i
topklasse. Har vi en deadline, så overholder vi den.
Længere er den ikke.

I front med avanceret
CNC-teknologi.

SMX 3100 ST

Fejl og unøjagtighed medfører både kvalitetsproblemer
ved montering og dyre forsinkelser. Vores nøjagtige
bearbejdningsprocesser udspiller sig gennem vores
CNC-styrede drejebænke og fræsemaskiner, som hører
blandt de mest avancerede på markedet.
Vi har nemlig investeret stort i den nyeste CNC teknologi, automationsteknologi og 5-akset bearbejdning,
for herigennem at levere både hurtigere og bedre
bearbejdning. Dine emner produceres med præcision
og højeste nøjagtighed – hver gang.

MEP Shark 230 NC HS 5.0

MEP Shark 420 CNC HS 4.0

DOOSAN 2600LY

DOOSAN DNM 500

DNM 750L II

DOOSAN DNM 650

DOOSAN DNM4500

DOOSAN ULY3100

DOOSAN LYNX220 LSY

DOOSAN MX2600 ST

DOOSAN TT1800 SY

DOOSAN TT2500SY

3 (virkelig) gode grunde til at få en
lageraftale hos os.

Agile og hurtige til at reagere
Du får en fleksibel aftale, hvor du kan skrue op og ned
for dit behov, så det passer til flowet i din forretning.
Vi sikrer hurtige leverancer ved altid at have en aftalt
mængde af dine emner på lager. I peak perioder
tilføjer vi ekstra ressourcer til din produktion, og
kan derfor imødekomme din ordre indenfor en stram
deadline. Det betyder at dine emner kan leveres
indenfor kort tid - helt ned til samme dag.

Få mere tid til dine kerneaktiviteter
Bruges der meget tid på at lagerstyre og pludselige
uforudsete behov for færdige emner? Din tid er (ofte)
bedre brugt på andre dele af din forretning. Hvis du
overlader produktion og lagerstyring til os, så frigiver
du ressourcer til de dele af din forretning, der skaber
mest værdi.

Produktionsoptimering der understøtter
din forretning
Som vores samarbejdspartner får du adgang til vores
knowhow, erfaring og til en maskinpark der løbende
optimeres. Det betyder reducerede produktionspriser,
hurtigere levering og lavest tænkelig fejlmargin. Vi
tror på langvarige samarbejdsrelationer, hvor vi kontinuerligt optimerer bearbejdningen af dine emner
efterhånden som dine behov, dine kunders behov og
automationsmulighederne ændrer sig.

Har du spørgsmål, ønsker et uforpligtende
tilbud eller søger du en kvalitetsbevidst
samarbejdspartner - så kontakt os på...
Telefon

(+45) 41 300 300
Mailadressen

info@dkmi.dk
Læs mere på vores website

www.dkmi.dk
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