
Η Ιστορία της BENCHMADE

Με ιστορία πάνω από 30 χρόνια, το όνομα Benchmade είναι το προϊόν πολλών αφο-

σιωμένων εργαζομένων, μια συνεχόμενη ζήτηση για διάκριση και το όραμα της οικο-

γενείας Asis με δέσμευση στην παράδοση, στην τεχνική εξυπηρέτηση και στην

καινοτομία. Αυτή είναι η ιστορία της Benchmade.

1979
Η περιπέτεια της Benchmade ξεκίνησε όταν ο Les

de Asis ήθελε ένα μαχαίρι που θα αντικατόπτριζε

την τελευταία τεχνολογία στα υλικά και στην τεχνο-

λογία κατασκευής έτσι ώστε να αντικαταστήσει το

φθηνό μαχαίρι τύπου πεταλούδας, γνωστό ως Bali-

Song με το οποίο έπαιζε όταν ήταν παιδί. Κάνοντας

χρήση των γνώσεών του από τα μαθήματα δεξιο-

τεχνίας στις κατασκευές στο γυμνάσιο, σχεδίασε

και κατασκεύασε το μαχαίρι των ονείρων του πριν

κάνει τη γνωριμία με τον Victor Anselmo ο οποίος

τον βοήθησε να ακονίσει το πρώτο μαχαίρι ως

πρωτότυπο πεταλούδας της Benchmade. Ο Les

προμηθεύτηκε ένα χερούλια  ζευγάρι ως λαβές από

ένα μικρό μαγαζί εργαλείων στην Καλιφόρνια το

συναρμολόγησε και  κατασκεύασε το 1ο Bali-

Song® πεταλούδα - μαχαίρι μέσα στο γκαράζ του. Περήφανος για την δημιουργία του

έδειξε το πρώτο Bali-Song®  πεταλούδα – μαχαίρι σε ένα τοπικό οπλοπωλείο όπου

ο καταστηματάρχης τον ρώτησε: «Μπορείς να μου φτιάξεις 100 κομμάτια;»            

1980
Ο Les σύστησε επιχείρηση με την ονομασία Bali-

Song®, Inc και νοίκιασε ένα μικρό μαγαζί στον

ημιώροφο ενός διώροφου κτιρίου στην Καλιφόρνια.

Ο αρχικός εξοπλισμός αγοράστηκε από έναν ιδιο-

κτήτη μιας κατασκευαστικής επιχείρησης που

ήθελε να συνταξιοδοτηθεί. Αξιοποιώντας την βα-

σική τεχνολογία που του ήταν διαθέσιμη εκείνη τη

χρονική περίοδο ο Les ξεκίνησε να κατασκευάζει

χειροποίητα κατά παραγγελία πεταλούδες - μαχαί-

ρια μαζί με τον Jody Sampson ο οποίος ακόνιζε τις λεπίδες. 



1987
Λόγω της ανικανότητάς να ελέγχει την ποιότητα,

την τιμή και την παράδοση η Pacific Cutlery Corp.

κήρυξε πτώχευση και διαλύθηκε. Το 1988 με κίνη-

τρο την παραγωγή προϊόντων στις ΗΠΑ και με

ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση στη διαθεσιμότητα

προϊόντος ποιότητα και πελατειακές σχέσεις ο Les

σύστησε ξανά νέα επιχείρηση και μια νέα έκδοση

του μοντέλου 68.

Η εταιρία τώρα χρειαζόταν ένα νέο όνομα. Ενώ ήταν αρχικά “handmade”(χειροποίητα)

και “factory-made,”(εργοστασιακά) κατέληξε τελικά σε “Benchmade” που υποδηλώνει

την ποιότητα των προιόντων του Les. Δημιουργούσε μια επιχείρηση που κατασκεύαζε

μέρη ακριβείας αλλά με χειρονακτική συναρμολόγηση στο τελικό στάδιο παραγωγής.

Αυτό ήταν μια επιχείρηση “Bench”(«πάγκου») και ο Les ήθελε το όνομα να αντικατο-

πτρίζει στον συνδυασμό κατασκευασμένων με ειδικών κατασκευών.  Κοντολογίς πε-

ριγράφεται η θέση της Benchmade στην αγορά ακόμα και σήμερα. 

1990
Η Benchmade μετακόμισε από την Καλιφόρνια σε

εγκαταστάσεις στο Κλακάμας, Όρεγκον όπου ξε-

κίνησε την παραγωγή μαχαιριών υπό την ονομα-

σία Benchmade, Inc. 

Αυτό ήταν το σημαντικότερο σημείο καμπής

καθώς η εταιρία πλέον βρισκόταν γεωγραφικά στο

επίκεντρο της κατασκευής μαχαιριών. 

Πολλές τεχνολογικές εξελίξεις ήταν πλέον εφικτές

και η Benchmade ήταν η πρώτη εταιρία που είχε

στην κατοχή της και χρησιμοποιούσε έναν κόπτη υψηλής απόδοσης με λειτουργία

Laser επιτρέποντας την κατεργασία μετάλλων μεγάλης σκληρότητας όπου η κοπή

του καλουπιού είναι πολύ δύσκολη. Επίσης η εταιρία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο ηγέτη

στα αυτόματα μαχαίρια (αλήθεια ακόμα και σήμερα)

Η επιτυχία αυτών των ιδιοκατασκευασμένων πεταλουδών ώθησε στη δημιουργία της

πρώτης παραγωγής της εταιρίας Bali-Song®: Το μοντέλο 68.

Τα επόμενα επτά χρόνια η εταιρία επέκτεινε την γκάμα των προϊόντων της σε σταθερά

μαχαίρια και συμβατικά πτυσσόμενα μαχαίρια εξελίσσοντας το όνομα Bali-song® στην

ονομασία Pacific Cutlery Cor.



1996-1997
Η Benchmade για να ανταπεξέλθει στην αυξανόμενη ζήτηση μετακόμισε από χώρο

13000 τμ στο Κλακάμας στην τωρινή της τοποθεσία στο Όρεγκον με έκταση 133000

τμ - σήμερα.

Με εμπειρία 10 ετών στην κατασκευή μαχαιριών

και συνεργαζόμενη με παγκόσμιους σχεδιαστές

κατασκευαστές μαχαιριών προσαρμοσμένων χα-

ρακτηριστικών όπως ο Mel Pardue και ο Warren

Osborne η Benchmade τελειοποίησε μια επαγ-

γελματική στρατηγική που συσχέτιζε δανειζόμε-

νες διαδικασίες παραγωγής με σχέδια μαχαιριών

με προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά. Έτσι προ-

σέφερε ένα επίπεδο καινοτομίας και ποιότητας σε

μια μεγαλύτερη αγορά που πριν δεν ήταν διαθέσιμη.  

Αυτό το γεγονός οδήγησε τον Bill McHenry και τον Jason Wiliams να προσεγγίσουν

την Benchmade με την ασφάλιση λεπίδας AXIS® lock…και το μέλλον των σημερινών

μαχαιριών δημιουργήθηκε.
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Παρόν

Μέχρι και σήμερα η Benchmade συνεχίζει την

αφοσίωσή της στην καινοτομία, στις ανάγκες των

πελατών της, στην υπεύθυνη επαγγελματική

ηθική και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες για

να δώσει την ύψιστη ποιότητα στα προϊόντα της

στην παγκόσμια εκλεκτή τάξη. 
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