
TOTALLEVERANDØR 
AF METALLØSNINGER 
TIL INDUSTRIEN



VELKOMMEN TIL 
ECM INDUSTRIES!

Vi er en dansk totalleverandør, der rådgiver, udvikler samt 
producerer industrielle metalløsninger til mange forskellige 
brancher.

Vores 4.000m2 store domicil i Øster Starup tæt ved Kolding omfatter 
topmoderne produktionsfaciliteter inden for pladebearbejdning, CNC 
drejning/fræsning, wireteknik, svejsning samt overfladebehandling.

Vores 3.300m2 store udviklingsafdeling, ECE Engineering, står for 
udvikling og design af specialløsninger i samarbejde med jer.

En del af produktionen går til hjemmemarkedet, men en betydelig 
andel går til eksport, især til energibranchen.

Vi vil sikre vores kunders succes gennem 
rådgivning, udvikling og fremstilling af 
fremsynede og konkurrencedygtige løsninger.

Vi vil bidrage til et konkurrencedygtigt dansk  
erhvervsliv, nu og for de næste generationer.

Fra at være et lille smedeværksted i 1977, hvor 
Erik Christiansen startede virksomheden, har en 
naturlig vækst præget virksomheden, så vi i dag 
er over 100 højt kvalificerede medarbejdere.

Uanset opgavens størrelse arbejder vi ud fra høje 
kvalitetskrav og alle medarbejdere tager ansvar for 
den samlede oplevelse for dig som kunde.

Hos os er en aftale en aftale.
Esben Jaedicke Christiansen 

ejc@ecm.dk
Søren Jaedicke Christiansen 

sc@ecm.dk

VORES MISSION

VORES VISION



KVALITETSSTYRING SIKRER 
FREMSYNEDE LØSNINGER

ECM Industries kan til enhver tid levere den nødvendige 
dokumentation på en given opgave. Ud over vores standard 
dokumentation, kan vi tilbyde:

• Fuld opbygning af ruter, styklister og kontrolskemaer

• Fuld historik på varenumre

• Revisionsstyring

• Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

• Fuld lager- og certifikatstyring

• Leverandør vurderinger

SÅDAN HÅNDTERER 
VI DOKUMENTATION

Opgaven: Mere end 5.000 emner i rustfrit, aluminium, 
alubronze og galvaniseret stål.
Beskrivelse: Kunden ønsker, at alt er CE-mærket 
iht. EN1090 og leveret inden for 4 uger.

ASIATISK KUNDE VIL SIKRE 
KVALITETEN VED AT KØBE DANSK

Vi er certificeret efter følgende standarder:

• DS/EN ISO 9001

• DS/EN ISO 3834

• DS/EN 1090

Derudover er vi godkendt af Achilles, en global 
udbyder af Supplier Management Services, 
som en certificeret leverandør af løsninger til 
det internationale marked.

Endvidere leverer vi dokumentation og 
CE-mærkning på alle konstruktionsløsninger.

Jeres kvalitetskrav registreres og ordren 
oprettes i vores ERP-System, der sikrer 
komplet styring fra ordre til ordrebekræf-
telse og faktura. 

Alle producerede emner udgangskontrolleres 
og testes i henhold til jeres ønsker.

Ved tilbudsgivning fastlægger og beregner vi 
kravene til den ønskede kvalitet og integrerer 
det i produktionsprocesserne. 
Ligeledes fastlægges det om I ønsker PPAP, 
P-FMEA eller lignende dokumentation.

Produktionsplan og - processer registreres 
og der udarbejdes produktions planer med 
beskrivelse af nødvendig produktionsdoku-
mentation; program, metode, rute og kontrol.

Forsendelse sker i henhold til jeres krav og 
ønsker om emballage og transportfirma.

Der oprettes indkøbsordre, som fremsendes 
til godkendt leverandør. Vi samarbejder 
kun med leverandører der følger dansk 
lovgivning, når det kommer til miljøet. 

Der foretages løbende kontrol i produktion og 
processer. Kontrol registreres på målerapporter, 
SPC målinger ved produktionsmaskinen eller på 
målemaskinen i særligt kontrolrum.

Vi sikrer, at I får det ønskede produkt 
til den aftalte tid og skulle der være 
en forsinkelse, informerer vi så tidligt 
i processen som muligt.

CERTIFICERING ORDREGENNEMGANG

SLUTINSPEKTION

TILBUD OG DOKUMENTATION

PLANLÆGNING

FORSENDELSE

INDKØB

PRODUKTION

LEVERINGSSIKKERHED

Case:



Derfor bestemmer I selv hvilke processer 
I ønsker at samarbejde omkring. Vi finder netop 
den løsning, der passer til jeres opgave.

Hos ECM lægger vi stor vægt på at samarbejde med jer ud 
fra nedenstående værdier. Vores værdier definerer dem vi 
er og dermed den oplevelse I, som kunder, får hos os.

Kombinationen af vores fleksible produktionsfaciliteter 
og omstillingsparate medarbejdere betyder, at vi tilpasser 
os jeres skiftende behov for forskellige løsninger.

Vi vil være jeres sparringspartner, når det gælder frem- 
synede løsninger og komplekse problemløsninger, der tager 
udgangspunkt i jeres krav til funktionalitet, kvalitet og pris. 

En proaktiv tilgang til opgaverne, en høj grad af 
faglighed og dygtige samarbejdspartnere betyder, 
at vi leverer de rigtige løsninger til jer.

Vi tror på frihed under ansvar og samarbejder derfor 
med SSP. Vi involverer os i velgørenhed samt yder 
økonomisk støtte til lokale initiativer. Vi tager vores 
sociale- og miljømæssige ansvar alvorligt og giver 
plads til individualitet.

FLEKSIBILITET KREATIV SPARRING

PROFESSIONALISME SOCIAL ANSVARLIGHED

VORES VÆRDIER DEFINERER 
VORES SAMARBEJDE

Findes den løsning I søger ikke umiddelbart 
på markedet, kan vi designe og udvikle 
løsningen i fællesskab. Og vi producerer 
også specifikke løsninger.

Høj kvalitet, gode miljøforhold samt 
analyse af muligheder er altid en 
del af vores løsninger - og koster 
ikke ekstra.

IDÉ ELLER KONKRET EMNE

HELHEDSPRINCIP

• Idéudvikling og design

• Sparring omkring specialløsninger

• Prototype produktion

• Produktion og implementering

• Opstilling og serviceaftaler

• Test

VI ER JERES 
TOTALLEVERANDØR



Dette er en af vores spidskompetencer uanset om det 
er laserskæring, kantpresning, valsning og svejsning 
med robot.

Vi anvender forskellige former svejsning som fx TIG, 
MIG og MAG. Desuden udføres robotsvejsning med 
fuld offline 3D programmering samt WPQR og WPS 
styring på emner.

NDT kontrol udføres af 3. part og MT, UT og RT 
visuel kontrol udføres internt hos ECM.

Vi er certificeret efter ISO 3834 samt EN 1090.

Vi har egne faciliteter til at udføre vibrations- 
afgratning, pladeafgratning og glasblæsning.

I samarbejde med underleverandører tilbyder 
vi flg. overfladebehandlinger:

Hvis du kan forestille dig det, kan vi med stor sandsyn-
lighed fræse eller dreje det. Vi benytter begge metoder 
for at sikre præcisionen i det færdige produkt - lige fra 
opskæring til den endelige formgivning.

Vi anvender CNC fræsning ved fremstilling af emner 
med en plan eller krum overflade. CNC drejning 
anvendes ved fremstilling af fx hjul og cylindre samt 
gevind, hvor emnerne roteres i fremstillingsprocessen.

Vi producerer wireterminaler samt vantskruer til 
den maritime industri og industrien generelt. 

Har I jeres egne designs, så producerer vi dem 
efter jeres måltegninger, men vi kan også designe 
og udvikle præcis de emner og løsninger, 
der opfylder netop jeres behov.

PLADEBEARBEJDNING SVEJSNING OVERFLADEBEHANDLING

CNC FRÆSNING OG DREJNING

WIRETEKNIK

ALLE PROCESSER SAMLET 
UNDER ÉT TAG

Vi har de nyeste teknologier samlet under ét tag, 
hvilket sikrer stor fleksibilitet og mulighed for hurtig 
omstilling af produktionen.

• Fornikling

• Eloxering

• Elpolering

• Varmgalvanisering

• Brunering

• Forchromning

• Slibning

• Bejdsning

• Vådlak

• Silketryk

• Fortinning

• Polering

• Pulverlak

• Slyngrensning



OPSTILLING OG SERVICE 
SIKRER PRODUKTIONSFLOWET

Udover konstruktion og maskinbygning stiller vi gerne 
udstyret op, kører det ind i produktionen og uddanner 
jeres personale i brugen og vedligehold af maskinen.

På den måde opnår I mest mulig udnyttelse af 
produktionsapparatet.

Ligeledes har I mulighed for at tegne service- og 
vedligeholdelseskontrakter, samt vagtordninger 
WORLD WIDE.

Vi producerer og tester anlæggene så de 
er fuld funktionsdygtige, når de ankommer 
til jeres produktionsfaciliteter.

PLUG AND PLAY LØSNINGER



ECM INDUSTRIES A/S
Runddelen 11, Øster Starup 
DK-6040 Egtved

Tlf: +45 7555 3788 
Mail: sales@ecm.dk 
Web: www.ecm.dk

CVR: 14763082


