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Enligt OKK´s grundidé är kunderna
viktigast, OKK har därför förverkligat
utveckling och tillverkning av mycket
tillförlitliga fleroperationsmaskiner. Att
utföra ett ansvarsfullt uppdrag, dvs tillverkning av maskiner, byggt upp tillförlitlig kvalitet ned till varje enskild del,
vilket har gett en plattform av tillförlitlighet från kunder och en 100-årig meritlista. Nu, med århundradets miljökrav
har OKK valt att främja utvecklingen av
energieffektiva verktygsmaskiner som
leder till minskade CO2-utsläpp och energiförbrukning, och därmed arbeta med
minskad miljö belastning och bidra till
kundernas miljöledning.
Sedan starten 1915 har OKK skapat och
utvecklat hög prestanda, hög stabilitet för
sina fleroperationsmaskiner samt stödja ett
brett spektrum av branscher. Första prioritet har alltid varit ”Kunden först” följt av
OKK:s egenutvecklade tekniska kapacitet
och framförhållnings mentalitet.
I ljuset av denna stolta tradition och
historik sätter OKK nu nya mål och skapar
ett mervärde för att möta de utmaningar
som dessa svåra och osäkra tider runt om i
världen innebär. Baserat på de universella
teman OKK: s MONOZUKURI filosofi har:
”Håll dig till grunderna för verktygsmaskiner”, ”Stanna ett steg före kundens behov
och förväntningar och integrera dem i produktutveckling” och ”Ansvara för stabil
kvalitet och tillgång.” Vi arbetar med ny
teknik på en högre nivå och utvärderar
utvecklingen av produkter för att möta
behoven hos kunder inom en mängd olika
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områden, bland annat bil, flygplan, energi
och IT-relaterade branscher.
Som ett globalt företag avser OKK att överträffa sina kunders förväntningar runt om i
världen genom att fortsätta med ny teknik
för högkvalitativ bearbetning som svar
på kraven på högre hastighet, precision
och prestanda. Samtidigt kommer de att
fortsätta att hålla hög kvalitet på OKK: s
produkter för den inhemska och internationella marknaden.
OKK fortsätter att göra
framsteg varje dag i
produktutvecklingen samtidigt öka
värdet av sin närvaro i näringslivet.
Deras uppdrag är
att ge verkligt överlägsna produkter
och avancerad
service och support till kunder i
alla lägen.
Det är OKK:s
förhoppning att
deras kunder i det
globala näringslivet uppskattar de framsteg och framgångar
företaget har haft
sedan OKK startades
1915. De hoppas också
att kunderna kommer
att fortsätta att sätta
sin tillit och förtroende för
OKK:s folk och produkter.

För mer info: www.crt-machine.se

