
Introduktion til Strauss Industri A/S
Barkom A/S flyttede pr. 1. juli 2014 ind i bygningerne, hvor Strauss Hansens Maskinfabrik tidligere havde til huse 
i Ellidshøj ved Svenstrup. Siden flytningen har der været gennemført et stort arbejde i at integrere en række af pro-
cedurerne fra det gamle Strauss Hansens Maskinfabrik og maskinparken fra Barkom samt et par maskintilkøb til 
virksomheden. Strauss Hansens Maskinfabrik blev først på året købt af en af ejerne bag Barkom A/S.

Bestyrelsen for Barkom A/S har besluttet, at vi gerne vil sende et signal til vores omverden om, at det bedste fra 
Barkom A/S og det bedste fra Strauss Hansens Maskinfabrik A/S nu er samlet i én enhed. Dette har medført, at 
vi pr. 1. januar 2015 har taget navneforandring til Strauss Industri A/S.
Med det nye navn ønsker vi at sende nogle meget klare signaler om, at der er skabt en virksomhed, som er baseret 
på gamle håndværksmæssige dyder men i en ny industriel form. 
Med vores engelske slogan, CNC Skills and Precision, sender vi et signal om at Strauss Industri A/S står for præ-
cision og kompetencer i alle henseender når det gælder CNC drejning og fræsning.

Vores vision er at være den bedste underleverandør af kvalitets dreje- og fræseemner samt udøve en stor leverings-
præcision til vore kunder som gør, at Strauss Industri A/S bliver den absolut foretrukne leverandør. Det er vores 
mål at udøve en udstrakt service til vores kunder og være en stærk samarbejdspartner for virksomhedens øvrige 
interessenter.

Afslutningsvis vil vi blot nævne, at vi er i gang med at blive ISO 9001 certificeret, som vi anser som et must for at 
blive en stærk underleverandør af dreje- og fræseemner til maskinindustrien i Danmark og udland.
Vi håber med denne lille introduktion at have svaret på nogle af de spørgsmål, du måtte sidde med da du hørte om 
vores navneforandring. Vi vil senere invitere til en åben reception hvor du kan få lejlighed til at se vores nye omgivelser 
og maskinpark samt folkene bag Strauss Industri A/S.
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