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Hos Orla Hansen A/S er vi tiltrukket af vanskelige 
opgaver. Opgaver der kan udfordre os – og opgaver 
der stiller krav til vores faglighed, kompetencer, 
samarbejdsevner og innovative tænkemåde. Som 
leverandør til danske og europæiske industri-
virksomheder kender vi alt til den spændende 
udviklingsproces fra de første skitser til den færdige 
og implementerede løsning.

Som vestjyder med base i Tarm opererer vi ud fra en 
enkel virksomhedsfi losofi . Nemlig at intet er umuligt, 
før det modsatte er bevist. Hos Orla Hansen A/S 
tager vi udfordringerne op – og fi nder en løsning 
sammen med dig.

Løsninger kommer ikke ud af den blå luft. Vi sørger 
løbende for at udvikle vores ”værktøjskasse”, så 
vi kan løse alle opgaver inden for eksempelvis 
robotsvejsning, pladearbejde og bearbejdning af 
rør. Vi opererer med vores egen udviklingsafdeling, 
der fremstiller prototyper – og vi varetager hele den 
spændende proces fra idéniveau til prototype.

Hos Orla Hansen A/S kan vi sætte gang i produktio-
nen med det samme. Vores produktionshaller i Tarm 
dækker 11.000 kvadratmeter under tag og vores lager 
udgør 4.200 kvadratmeter af arealet. Det betyder 
at vi kan fungere som eksternt lager for dig som 
kunde – og hvis opgaven kræver mere plads end det 
eksisterende, så fi nder vi naturligvis løsningen.

Vores medarbejdere er i lære for livet. Vi sørger 
for at alle medarbejdere er på forkant med ekstra 
uddannelse, ny teknologi og ikke mindst evnen til at 
fi nde nye løsninger i tæt samarbejde med kunden. 
Dermed kan vi leve op til og overgå vore kunders 
forventninger og krav om gennemtænkte og enkle 
kvalitetsløsninger.

Velkommen hos Orla Hansen A/S

 Etableret i 1986

  Bruger hvert år 1.500 tons stål i produktionen, 
hvoraf 200 tons er rustfrit stål

 Solid økonomi

 55 dedikerede medarbejdere

 Certifi ceret efter ISO 9001, ISO 3834 og EN 1090

 Råder over højteknologisk produktionsapparat

  Leverandør til store virksomheder inden for 
landbrug og industri

 Eksporter til hele verden

VI GØR DET 
KOMPLICEREDE ENKELT

FAKTA OM ORLA HANSEN A/S

INDUSTRI



Hos Orla Hansen A/S har vi sat kvaliteten i system og opererer med de højeste 
standarder i branchen. Vores overordnede kvalitetssystem er naturligvis ISO 9001 
godkendt. Derudover er vi både ISO 3834 og EN 1090 certifi ceret, som er certifi cering 
af svejsning – alt sammen for at understøtte den samlede kvalitet i vore løsninger.
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ISO 9001:2008 Certificeret
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Vores kompetencer viser sig ved, hvordan vi løser 
hver enkelt opgave. Hos Orla Hansen A/S har vi alle 
forskellige kompetencer – afhængig af vores funk-
tioner som ingeniører, svejsere eller lagerfolk – men 
vi har en fælles holdning til vores arbejde, nemlig at 
fi nde den optimale løsning til dig som kunde.

Kompetencer er langt fra en statisk størrelse. 
Vi dygtiggør os alle løbende inden for vores fag-
lige kompetencer – dels på skolebænken, men i 
særdeleshed i praksis, hvor kompetencerne hele 
tiden står deres prøve. Samtidig investerer vi 
løbende i avanceret produktionsteknologi, så vi 
konstant er på omgangshøjde med markedets krav.

VI FORÆDLER 
VORES KOMPETENCER
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Hos Orla Hansen A/S har vi valgt at 
fokusere på følgende kompetenceområder:
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Læs om vores maskinpark her »

 RØR-ARBEJDE
Vi tilbyder højt specialiserede fagfolk, der kan udnytte en 
moderne maskinpark med rørlaser, automatiske savean-
læg, CNC-rørbukker mv.

PLADE-ARBEJDE
Vores kompetente fagfolk i pladeafdelingen skaber 
stærke løsinger med vores to automatiske laser-
skærere, vores to kantpressere og vores højeffektive 
stansemaskine.

SVEJSE-ARBEJDE
Mød vores engagerede ildsjæle og certifi cerede 
svejsere, der let jonglerer mellem både MIG, MAG og 
TIG-svejsninger.  Vi råder over to ESAB svejserobotter til 
det ekstra hårde arbejde og tilbyder desuden en afdeling 
udelukkende dedikeret til at svejse i rustfrie materialer. 

OVERFLADEBEHANDLING
Vi kan give emnerne en robust overfl adebehandling, 
der sikrer dem en effektiv forebyggelse mod korrosion. 

 LAGER OG LOGISTIK
Vi har mange års erfaring med at løse små og 
store logistikopgaver i hele verden og kører desuden 
lagerfunktionen for fl ere af vore kunder.
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Det kræver et tæt og konstruktivt samarbejde at 
nå frem til optimale løsninger, der kan gøre en 
forskel og skabe værditilvækst i industrien. Hos Orla 
Hansen A/S er samarbejde en nøglefaktor i udvik-
lingsprocessen med kunderne. Kort og godt kalder 
vi det ”sammen fi nder vi løsningen”.

For os er samarbejde en proces, hvor der løbende 
er en tæt, udviklende og konstruktiv dialog mellem 
vores kunder og os, mellem vores egne medarbej-
dere og øvrige eksperter, der kan være involveret i 
udviklingsprocessen. Forskelligheder er en styrke og 
det bruger vi til at styrke løsningen.

Som en mellemstor maskinfabrik har vi mange års 
erfaring med at løse vidt forskellige, spændende og 
også udfordrende opgaver i mange grene af indu-
strien. Vi bruger erfaringerne aktivt i fremadrettede 
løsninger og er samtidig åbne over for relevante 
justeringer, der kan bidrage til den samlede løsning.

På baggrund af et tæt samarbejde med forskellige 
aktører har Orla Hansen A/S fremstillet så vidt 
forskellige ting som olietanke til industri og vindmøl-
ler, modulopbygget støjafskærmning til værksteder, 
transportgrej til vindmølleindustrien og læsseramper 
til containere – for nu blot at nævne et par eksempler 
på ekspertisen. 

FRA IDÉ TIL 
FÆRDIGT PRODUKT
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 Vestas Wind Systems A/S 
 DeLaval International 
 Hydac A/S
 Hydra Grene A/S 
 Dong Energy A/S 
 Gråkjær A/S
 MT Højgaard A/S 
 Hansen & Larsen  A/S
 Arla Foods Amba

REFERENCER



Kenneth Varridsbøl Hansen
Administrerende direktør 

T: +45 40 38 24 49
kvh@orlahansen.dk

Jakob Houmøller Frandsen
Ingeniør

T: +45 40 22 73 44
jhf@orlahansen.dk

Orla Hansen A/S  •  Smedesvinget 15  •  DK-6880 Tarm  •  T: +45 97 37 30 33  •  orlahansen.dk


