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FIRMAET

Et par ord om os

BM Autoteknik A/S blev grundlagt i 1977 og er en privatejet
familievirksomhed.

produkter eller opgraderes til at håndtere al produktionsdata hos
synsvirksomheder.

Vi producerer udstyr og software til at udføre tekniske inspektioner på
alle typer køretøjer.

Vi er medlem af International Motor Vehicle Inspection Committee
(CITA) og deltager aktivt i udvikling af internationale standarder indenfor
industrien.

Med base i Danmark, og med ca. 50 medarbejdere, er alle
kerneaktiviteter som produktudvikling, software udvikling, produktion,
service og support in-house, hvilket sikrer en høj kvalitetskontrol.
Vi eksporterer til mere end 35 lande via et netværk af internationale
distributører til en bred vifte af kunder som private værksteder,
synsvirksomheder, militær, politi, tekniske skoler og bilproducenter.

Vores organisation er team-baseret og via uddannelse af hver enkelt
medarbejder fokuserer vi på at levere hurtig og effektiv service til vores
kunder.
Vi tror på kvalitet og personlig service og vores vigtigste formål er at
være Det Sikre Valg for vores kunder.

Vi leverer løsninger fra individuelle produkter som f.eks. bremsetestere
til komplette synsbaner. Produktlinien omfatter bremsetestere,
affjedringstestere, sporingstestere, hastighedstestere, miljøtestere,
lygtetestere, slitagetestere etc.
Vi har specialiseret os i at levere både nedstøbte, ovengulv og mobile
løsninger.
Et in-house softwareteam udvikler og vedligeholder BM FlexCheck
Windows og App løsninger, som kan leveres til at håndtere enkelte
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Salgsdirektør

Hvorfor os?
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MERE END 40 ÅRS ERFARING

LEVERANDØR OVER HELE VERDEN

HØJ KVALITET

REVOLUTIONERENDE INNOVATION

FULDT AUTOMATISEREDE TESTBANER

BREDT OG DYBT PRODUKTSORTIMENT

HISTORIE

Hvordan det hele blev til...

1977: Benno Larsen og
Mogens Nørlem begynder
at lave elektroniske
bremseprøvestande i
en garage i Bjerregrav,
Danmark

1981: BM flytter
til større lokaler i
Møldrup

1979: Den første
elektroniske mobile
bremseprøvestand
bliver introduceret
af BM

1999: Mobil
bremseprøvestand
til små køretøjer
introduceres

2005:
Revolutionerende
chassis
belastningssystem

1996: Vinder stor
ordre hos Statens
Bilinspektion
1982: Den første
bremseprøvestand til store
køretøjer, som kan løfte
rullefeltet hydraulisk for at
simulere belastning - årtier
før konkurrenterne

Læs mere om BM’s historie på www.
bmtest.dk/da/historie

1995: Den letteste mobile
bremseprøvestand til store
køretøjer bliver introduceret

2016: Komplet mobil
testsystem baseret
på en 20’ container,
oppustelig pavillon
og BM90 selvlastende
container system

2006: Vinder stor
ordre hos DVSA, UK

2013: Multitestbane
anlæg i Ghana

2007: Bygger ny fabrik
i Møldrup, Danmark
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PRODUKTER

Produktlinien
BM produktlinien inkluderer testudstyr til
komplette inspektionslinier.
Vi har samlet integrationen af disse
produkter i et IT system kaldet BM
FlexCheck, bestående af Windows software,
Android og Windows App, Wifi og Bluetooth
moduler.
Vores produktstrategi er at udvikle og
producere løsninger baseret på teknologi,
som vi kan supportere i hele produktets
levetid.

TESTLINIER

• komplette testlinier til små og store køretøjer
• mobile testlinier
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BREMSEPRØVESTANDE
• biler, lastbiler, motocykler og 3-hjulede
• mobile løsninger

LYGTETESTERE

• mekanisk
• elektronisk fotodiode
• elektronisk kamera

MILJØTESTERE

• røggastester
• diesel, gas og benzin målinger

PRODUKTER

Produktlinien

MOBIL CONTAINER LØSNING

MOBILE INSPEKTIONSSYSTEMER

BELASTNINGSSYSTEMER

SMØREGRAVE

TESTSOFTWARE

KOMPLET TEKNISK SYNSSTATION

• container løftesystem
• oppustelig pavillon til container

• præfabrikerede smøregrave

Læs mere om BM’s produkter på
www.bmtest.dk/da/produkter

• trailer løsning til mobil synsbane
• container løsning til mobil synsbane

• indsamling af al data fra inspektionsprocessen

• aksel belastningssystem
• chassis belastningssystem

• komplette testlinier til små og store køretøjer
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IN-HOUSE PRODUKTION

Vores fabrik i Danmark
På vores fabrik i Danmark er alle aktiviteter samlet
under ét tag i den nye 6000 m2 store bygning hvoraf
1000 m2 er dedikeret til administration, R&D, service
og support:
• Administration
• Produktion
• Maskinudvikling
• Softwareudvikling
• Service og Support
• Salg
• Lager
Ved at have alle kerneaktiviteter placeret inhouse kan vi reagere hurtigt og koordineret på alle
kundehenvendelser samtidig med at opretholder
højeste kvalitet i vores produkt- og serviceleverancer.
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GLOBAL

Leverandør til hele verden
BM Autoteknik leverer testudstyr over hele verden. Gennem vores verdensomspændende netværk af distributører over hele verden, er vi i
stand til levere vores produkter alle typer kunder.
Vores distributører importerer og håndterer al marketing, salg og support til slutbrugeren. Derfor er nøglepersoner hos distributøren trænet og
certificeret af BM Autoteknik A/S for at kunne levere den bedste service til slutbrugeren på hvert marked.
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BM AUTOTEKNIK A/S
www.bmtest.dk

Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not
limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.
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Dem der gør BM til dit Sikre Valg

