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HSM INDUSTRI’S VISION
Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner ved
industriservice/montage og den bedste leverandør indenfor
komplekse stålkonstruktioner og industritekniske anlæg.
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MÅLSÆTNING
Det er vores målsætning, at kundernes krav
og forventninger opfyldes. Alle ydelser skal
opfylde de foreskrevne standarder, normer og
øvrige specifikationer. Vores ydelser skal leve
res til aftalt specifikation, pris, tid og aftalte
betingelser i øvrigt.

Montage af bro,
trapper og elevator
tårne til Glumsø
Station
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MEDARBEJDERE
Vi prioriterer vore medarbejderes sikkerhed og
miljø højt. Vi kan tilbyde gode muligheder for
personlig- og faglig udvikling.
Personalepolitikken hos os har til formål at
skabe forudsætninger for, at vi i fællesskab
kan etablere de optimale rammer for firmaets
funktioner.
Vi ved, at den altafgørende faktor for vores
succes, er den enkelte medarbejders alsidig
hed, fleksibilitet og motivation.
Montage af 70 ton
tunge helikopter
platform til Skejby
Sygehus.
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CERTIFICERINGER
KVALITET
HSM Industri A/S er certificeret efter:

DS/EN ISO 9001:2015
FC certifikat nr. FC900104018

DS/EN ISO 38342:2006
FC certifikat nr. FC383404012
Certifikaternes gyldighedsområde
Fremstilling af svejste stål og aluminiums
konstruktioner. Trykbærende udstyr, rør og
beholdere. Overfladebehandling efter kunde
specifikation.

Processer
Svejsning, beregning og konstruktion, over
fladebehandling, valsning, bukning, klipning,
lokning/boring, varmretning & montage.

Nullifire konstruktiv
brandsikring certifikat
Certifikaternes gyldighedsområde
Nullifire S70760 HF er en vandbaseret brand
maling til brandbeskyttelse af indvendige
bærende stålkonstruktioner.
Brandklasse: R30, R60, R90 og R120

DS/EN 10901:2009 + AC:2011
FC certifikat nr. 0200CPR04011 version 1
 Deklareringsmetode 1, 2, 3a & 3b iht.
tabel A.1
 Produktionsstandard: DS/EN 10902 + A1
 Udførselsklasser: EXC 1, EXC 2, EXC 3 &
EXC 4.
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MILJØ
GMC Miljøcertifikat
Klimapartnercertifikat

Vi bestræber os på at fungere kvalitetsbevidst
i alle led og handlinger.
Vore certifikatsvejsere kan løse opgaver i alle
dimensioner  i både rustfrit og sort stål.
Vi har certificering til periodisk kontrol af tryk
beholdere og rørledninger.
Detaljeret dokumentation giver dig sikkerhed
og handlefrihed:
 Materialecertifikater
 Svejsecertifikater
 Trykprøvningsattester, tegninger
og beregninger
 Attester for gennemførte kontrolprocedurer

Vi designer, konstruerer,
producerer og overfladebehandler komplekse
stålkonstruktioner
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DESIGN &
KONSTRUKTION
I vores tekniske afdeling har vi en bredt
sammensat medarbejderstab af ingeniører,
maskinmestre, tegnere, konstruktører og
indkøbere, der løser store og små konstruktionsopgaver.

Tensionsystem til
Køge Havn

Vi har stor erfaring i at omforme kunders
idéer og tanker til gode tekniske løsninger.
Udformningen af en bærende konstruktion er
en kompleks optimeringsopgave med mange
indbyrdes afhængige parametre. Det samme
gælder for trykbærende anlæg.
For at opnå det optimale resultat, er det
nødvendigt at have et betydeligt kendskab
til parametrenes umiddelbare afhængighed.
Efter mange år i branchen har vi stor erfaring
for at løse disse opgaver.
Vi arbejder for at opnå den mest funktionelle
løsning, hvor kvalitet, økonomi, tid og nytænkning står i centrum. Der er en god økonomi i
valg af den rigtige konstruktionsform til det
enkelte projekt.
Alle vore ingeniører og teknikere har moderne
software til rådighed ved design, konstruktion,
statik og dimensionering.

DESIGN &
KONSTRUKTION

8

PRODUKTION

OVERFLADEBEHANDLING

ORDREPRODUKTION

MONTAGE

PRODUKTION
Firmaet råder over et produktionsareal på
11.500 m² med løftekapacitet på op til 40 tons
og op til 18 meters frihøjde under krankrog.
Fabrikken er udstyret med et moderne pro
duktionsapparat indenfor bearbejdning af
stål i alle dimensioner. Der kan blandt andet
nævnes CNC maskiner, skæreanlæg, kantbuk
kemaskiner, pladesaks, profil og pladevalser,
rørbukkemaskiner samt drejebænke og udstyr
til svejsning af aluminium, stål og rustfrit stål.
Med vores strategisk gode placering lige ved
havnen, kan vi ofte løse noget af logistikopga
ven via skib. Det gør vores arbejde på selve
byggepladsen kortere og mere produktiv.
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Vi har Djurslands største,
mest effektive og moderne
overfladebehandlingsanlæg.

OVERFLADEBEHANDLING
Vores 1.600 m2 store overfladebehandlings
anlæg er delt op i en maler og sandblæsehal.
Begge haller er fuld krandækket.
2 x 12½ tons traverskraner i malerhal og 1 x
12½ traverskran i sandblæserhal.
Alle kranerne kan håndtere emner op til
7x7x35 m (BxHxL)
Port størrelser: 7,5x6 m (BxH)
Vi kan tilbyde:
Stålblæsning / Sandblæsning / Metallisering /
Vådlakering / Brandmaling / Kunststofbelæg
ning.

1.600 M2
Maler & sandblæserhal
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Vi maler efter Dansk Standard DS/EN ISO
129445, og vi maler i de korrosionsklasser,
som kunden ønsker. Fra korrosionsklasse
C1 til C5M samt NORSOK Standard M501.
Alt malerarbejde udføres i vådlak, i RALfarver
eller efter kundens ønsker.

Det kræver stor
præcision at montere
broelementer. Her er
vores folk på opgave
ved Viborg Baneby.

Renovering af olie
mølle på Ørsted,
Studstrupværket.

MONTAGE
Vi monterer, når det passer dig.
Vort talstærke, erfarne og kompetente rejse
hold træder til med kort varsel for at montere
såvel egne produkter som det grej, du har fået
leveret af andre.
Vort velfunderede samarbejde og brede er
faring er vigtige parametre, når vi færdes i
virksomheder, hvor særlige sikkerhedsforhold
og procedurer skal følges.
Demonteringsopgaver, renovering og montage
er gennemført over det meste af verden. Vores
medarbejdere er kort sagt rejsevante.
I forbindelse med montage og vedligeholdel
sesopgaver råder virksomheden over fuldt
udstyrede varevogne, samt mandskabs- og
kontorskure og værktøjscontainere.
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KOMPETENCER
Virksomheden indgår samtidigt i en koncernstruktur på 280 mand, hvor der er mulighed for at komple
mentere HSM’s ekspertise med løsning af opgaver inden for:

➤
➤
➤
➤
➤
➤

Hydraulik
Pneumatik
Elinstallationer
Automation
900 tons beddingsanlæg
100 m reparations kaj med
el og vand

➤ Reparationsværksted for
skibsmotorer
➤ Solafskærmning
➤ Ventilationsafskærmning
➤ Pergolakonstruktion
➤ Design
➤ Konstruktion

➤ Montage
➤ Industriservice
➤ Overfladebehandling
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