
1956-ban Mr. Yokada az OLFA vállalat megalapítója, találta fel az első 

tördelhető pengéjű kést. Az ihletet ehhez a különleges ötlethez a tábla-

csoki szeletek töréséből és a törött üvegek szilánkjainak elemzéséből 

vette. A késpenge hossza, szélessége és szöge, amiket Y. Okada úr ha-

tározott meg, világszerte szabvánnyá vált a letörhető késpengék számára. 

Ezt az egyedüli találmányt világszerte közkeleti nevén OLFA késnek hívják.

A II. világháború előtt az Okada család egy papírvágó üzemet vezetett 

Osakában. Az idősebb fiú, Yoshio itt nőtt fel.

A háború után Yoshio kipróbált néhány foglalkozást, majd egy nyomdai-

pari cégnél kezdett dolgozni.

Akkoriban a nyomdákban a munkások késsel és borotvapengével vágták 

a papírt. Sajnos a japán kések könnyen életlenné váltak. Eldobni a 

borotvapengét pedig nagy pazarlás volt.
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Yoshio egy olyan késen gondolkodott, ami hasznosabb lenne a 

munkájához.

Testvére Saburo, aki egy másik nyomdai cégnél dolgozott, eljött megláto-

gatni Yoshiot. Úgy tűnt, neki is ugyanez a problémája.

Saburo: Yoshio, te tudsz valamilyen hosszú élettartamú kést?

Yosiho: Te is ilyet keresel? Én is.

Egy nagyszerű ötlet jutott eszébe Yoshionak az amerikai katonáknál lévő 

táblacsokiról és egy darab üvegszilánkról.

Yoshio: Eszembe jutott, hogy valaha az iparosok / mesteremberek egy 

üvegszilánk élével vágták az anyagokat.

Yosiho: Mit szólsz, egy penge, mely reccsenve letörik, mint a táblacsoki 

szelet.

Saburo: Ez egy kitűnő ötlet!
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Yoshio készített egy próba darabot és éjszakánként pedig elmélyülten 

kísérletezett.

Yoshio: Mi lenne a legjobb pengeméret? 

Mi lenne a legjobb szög és méret a ferde rovásoknak?

Yosiho: A csúsztatható penge lenne a legbiztonságosabb és 

legmegfelelőbb, mint egy összecsukható típus.

Yoshio megoldotta ezeket a problémákat és a világon elsőként megalkot-

ta a tördelhető pengéjű kést 1956-ban.

Yosiho: Megvan!  Megtaláltam!

Yosiho megpróbálta eladni a forradalmi találmányt különféle cégeknek.

Yosiho: Vennétek ilyen terméket? 

Nem tudta jól eladni, így nem nagyon tudott pénzt keresni, ezzel a 

különös termékkel.
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Ha senki nem vásárolja, készítsük el magunknak! 1959-ben Yoshio meg-

alapította az OKADA céget.

Elköltötte minden pénzét, hogy előállítsa az első 3.000 darab kést.

Nem lesz túl sok 3.000 db kés?

Mindegyik kés különböző minőségű és méretű volt, mert kézzel készültek.

Yoshio: Van egy nagy problémánk. Szabványosítani kellene az összeset.

Miután bemutatták a használatát az üzletekben, a forgalmazás is beindult. 

Ezek a kések kiválóak!

Valóban nagyon jól vágnak.
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Kevés volt a pénzük, így megkérték egy állandó vásárlójukat, hogy 

fogjanak össze.

Az eladás emelkedett. 1967-ben Yoshio vette át a vezetést, mert volt egy 

kis nézeteltérés a vezetőséggel.

Yoshio: Mostantól mi négyen, Okada testvérek irányítjuk az OKADA KO-

GYO Co.,LTD.

Yoshio: Szükségünk lesz egy márkanévre az eredeti modellhez.

Saburo: Mit szólnátok az OLHA névhez, amely japánul „Törj egy szeletet” 

jelent.

Yoshio: De a „H” kiejtése sok idegen nyelvben más és más. Legyen inkább 

„O-L-F-A”.

Saburo: Legyen a kés színe sárga, mint a tojás sárgája. Ez egy meleg szín.

Yoshio: Igen! Ez az!
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1971-ben az Okada fivérek megalapították a központjukat Osakában. 

Az export üzletük növekedni kezdett.

Figyelj csak! Egy jelentős amerikai vas- és fémáru cég érdeklődik a mi 

üzletünk iránt. 

A tördelhető penge szabadalma csak Japánon belül érvényes. Mit kellene 

tennünk?

Yoshio: Tény, hogy az amerikai cégnek a mi termékeink nagyon ígére-

tesek. Bizonyára igen keresett lesz az OLFA.

1984-ben a cég OLFA CORPORATION-ra változtatta a nevét. A méret és 

a penge szöge elfogadott szabvány lett az egész világon.
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