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Naši začetki segajo v leto 1994, ko se zaradi potreb po ostrenju, izdelavi in obnovi rezilnega 
orodja v lesni industriji, oče Kersnič Bojan odloči odpreti popoldansko obrt,  z osnovno 
dejavnostjo brušenje oz. ostrenje rezilnega orodja.

Leta 2005 prevzamem opravljanje dejavnosti in ustanovim podjetje BKM-ORODJA, Marko 
Kersnič s.p.. Nenehna vlaganja v strojno opremo in znanje, v želji po vedno boljšem izdelku 
in storitvi, nas vodijo do zastavljenega cilja. Naš zastavljeni cilj je postati zanesljiv partner, 
kateri zna prisluhniti vaši potrebi po kvalitetni izdelavi individualnega rezilnega orodja in 
ga tudi servisirati, da z njim dosegate natančne in najkvalitetnejše obdelave vaših izdelkov.
 Zavedamo se dejstva, da je vaš uspeh z našim orodjem garancija za našo prihodnost.

Vsako orodje pri nas naredimo po naročilu, od načrtovanja, izdelave, do končne kotrole.
Pri izdelavi in obnovi uporabljamo materiale priznanih evropskih proizvajalcev, najmodernejšo 
CNC tehnologijo obdelave, CNC balansiranja orodja, ter optično kotrolo vsakega našega izdelka.
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Po naročilu izdelujemo in obnavljamo:
rezkarje za obdelavo lesa, lesnih tvornin, kompozitnih materialov, PVC, ALU in jekla.
Rezilna orodja izdelujemo iz hitroreznih jekel in karbidnih trdin.

Pri zahtevnih obdelavah se poslužujemo tudi PVD prevlek za zaščito rezilnega robu, 
zaradi katerih je veliko večja odpornost proti obrabi. Najpogostejše prevleke so: TiN, 
TiAlN, AlCrN,TiAlSiN in druge.

Garniture rezkarjev iz 
HSS materiala

Garniture rezkarjev za obdelavo 
PVC in ALU materialov

Profilne blankete HSS

Stebelne rezkarje za CNC stroje

Spiralne rezkarje, grobe, fine, 
profilne, krogelne,...

Profilne spiralne 
rezkarje

STORITVE IN IZDELKI

Garniture rezkarjev v HW kvaliteti Sestavljene garniture rezkarjev Stebelne rezkarje z ležaji



OSTRENJE REZILNIH ORODIJ

Poleg izdelave in obnove orodja nudimo tudi kvaliteten servis  
brušenja oz. ostrenja orodij z CNC strojno opremo.

Ostrimo naslednja rezilna orodja:

• rezkarje HW, HSS, DIA
• spiralne rezkarje za obdelavo lesa, ALU, PVC in kovin
• rezkarje s stebelnim vpetjem za CNC stroje
• večzobe skobeljne glave (šroparje)
• krožne žage HW, DIA
• krožne žage CrVa,
• krožne žage za razrez kovin
• skobeljne nože
• nože za mletje plastike
• nože za sekirostroje
• ostale industrijske nože do dolžine 1500mm
• svedre in stebelne rezkarje HSS, HW, DIA
• zmenljive profilne ploščice HW vseh proizvajalcev
• tračne žage do 50mm
• podajalna kolesa in ostale strojne dele
• podajalna kolesa in ostale strojne dele

Našo celotno ponudbo pa zaokrožujemo tudi z prodajnim 
programom orodij priznanih proizvajalcev.
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