
VM Tarm a/s – Et smedeværksted



VM Tarm a/s

• Familieejet virksomhed etableret i 1962, startede som 

Vestjysk Mejeriservice

• I dag førende tankvognsleverandør i Norden

• En årlig produktion på ca. 200-300 tanke

• Ca. 250 medarbejdere

• Sund økonomi – D & B vurdering AAA



VM Tarm a/s

• Vores tanke, undervogne, komponenter og styring er danske og 

opbygget på vores egen fabrik i Tarm

• Vores primære salg er til: 

- Danmark 

- Norge

- Sverige

- Finland

- Tyskland

- England

- Island
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Vision og mission

HVAD KAN VI?

VM Tarm bygger kundetilpassede tankvogne af høj kvalitet 

HVAD VIL VI?

VM Tarm vil være den førende producent af tankvognsløsninger i 

Nordeuropa 



Hvad er vi allerbedst til

• Kundetilpassede løsninger

• Kvalitet

• Innovation

• Service

• Leveringssikkerhed

Vi bidrager alle til, at vi hele tiden bliver bedre. 

DET HELE KOMME AN PÅ DIG - DU ER VM TARM



Segmenter

Vi sælger tankvogne indenfor følgende segmenter:

• Foder

• Gylle

• Kemi

• Olie/benzin

• Special



Mælk

• Stor ”know how” og erfaring med produktion og udvikling af 

mælketankbiler

• Kunder: Arla Foods, Thise, Mammen, TINE, Skåne Mejerier m.m.
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Salgsafdelingen

• 5 sælgere som er segment-inddelt

• 3 af de 5 sælgere er tidligere smede fra VM Tarm, derfor kender 

de alt til, hvordan tankene bygges, og hvordan arbejdsgangen er 



Teknisk afdeling

• Gennem årtier har VM Tarm, i samarbejde med sine kunder, 

udviklet tankvogne, både mekanisk og styringsmæssigt

• 20 tekniske medarbejdere de fleste med håndværker baggrund

• Ingeniørerne arbejder med et projekt fra start til levering



Produktion

• Vi er ca. 200 timelønnede medarbejder i produktionen

• Vi har den faste målsætning, at mindst 10% skal være lærlinge

• Produktionsgrupper med ca. 10-15 medarbejdere inkl. en arbejdende formand

• Produktionen består af følgende 12 afdelinger:

- Svejseafdeling Rustfast

- Svejseafdeling Aluminium

- Komponentafdeling Forsyning

- Komponentafdeling Fremstilling

- Undervognsafdeling 

- El-afdeling

- Montageafdeling Mælke tanke

- Montageafdeling Kemi tanke

- Montageafdeling Gylle/Foder tanke

- Montageafdeling Olie/Benzin tanke

- Montageafdeling Special tanke

- Serviceafdeling 

• Yderligere omfatter produktionen 
indkøb, lager og planlægning



Lager

• 6 stk. 16 meter høje Kardex lagerautomater, indeholder        

15.700 kasser med i alt over 100.000 dele

• Der er 12 lagermedarbejder



Planlægningen montagehaller

• På grund af de meget forskelligartede kunder og tanke, er det 

ofte sådan, at det skal være netop de 2 montører, der skal bygge 

en specifik tank - f.eks. en øl-tank



Komponentafdeling (Forsyning) 

• Produktionsgruppe med 10 medarbejdere inkl. en arbejdende 

formand

• Specialister med viden inden for maskiner



Komponentafdeling (Fremstilling)

• Produktionsgruppe med 12 medarbejdere inkl. en arbejdende 

formand

• Dygtige rustfaste klejnsmede 



Svejseafdelingerne

• Delt i 2 produktionsgrupper med 10-15 medarbejdere (certifikat 

svejser) i hver, inkl. en arbejdende formand

- Svejseafdeling Rustfast

- Svejseafdeling Aluminium

Smede der elsker at svejse



Undervognsafdeling

• Produktionsgruppe med 6 medarbejdere

• Dygtige mig-svejser 

• Lastbilmekaniker 



El-afdeling

• Produktionsgruppe med 14 medarbejdere inkl. en arbejdende 

formand

• Elektriker, elektromekaniker mm.

• Samme person bygger styringen og monterer den



Montageafdeling Mælketanke

• Produktionsgruppe med 14 medarbejdere inkl. en arbejdende 

formand

• 2 mand bygger tankvognen fra start til slut, det kan tage alt fra 2 

uger til 4 måneder. Dette er med til at give ansvar for eget 

arbejde og øger motivationen    



Montageafdeling Kemi tanke

• Produktionsgruppe med 15 medarbejdere inkl. en arbejdende 

formand 

• For at styrke sammenhold i produktionsgrupperne, giver vi 300 

kr. per medarbejder per år, som går til f.eks. Bowling og udflugter



Montageafdeling Gylle og foder

• Produktionsgruppe med 15 medarbejdere inkl. en arbejdende 

formand

• Vi ønsker at vore medarbejder har en følelse af, at de arbejder i 

en ”lille” virksomhed. Derfor er alle vore afdelinger bemandet 

med max 15 medarbejder og med en formand der arbejder 

sammen med dem



Montageafdeling Olie/Benzin 

• Produktionsgruppe med 12 medarbejdere inkl. en arbejdende 

formand

• Vi har individuel løn, alle medarbejdere er en gang årligt til 

personale/løn samtale



Montageafdelinger Special tanke

• Produktionsgruppe med 14 medarbejdere inkl. en arbejdende 

formand

• Vi finder gerne vores medarbejder fra mindre virksomheder, 

f.eks. Landbrugsmaskinmekaniker. Her er arbejdsmoralen, at 

hvis en mejetærsker går i stykker, stopper man ikke fordi det er 

fyraften, men når den kører igen



Service og reparation

• Bemandet med 17 medarbejder i værkstedet og 4 på kontor

• Service afdelingens kontor- og værksteds medarbejder beregner 

og planlægger  i fællesskab service/ reparationsopgaver

• 24 timers mobilt serviceteam

• Serviceafdelinger i Norge, Sverige, Finland og England

• Råder over et topmoderne serviceværksted i Tarm 



Afslutning

• Hvorfor ikke serieproduktion og flere robotter? 

• Vi vil rigtig gerne arbejde med robotteknologi! Grundet vores 

kundetilpassede produktion er det dog svært, da de tankbiler vi 

bygger, er så specielle, at de netop IKKE kan fremstilles i 

serieproduktion

• En stolt tradition som smedevirksomhed og arbejdsglæden ved at 

bygge hele eller næsten hele tankbilen 


