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Velkommen hos en erfaren leverandør

Skovsager Group er en familieejet koncern med hovedsæde i 
Danmark. Skovsager Group har et solidt økonomisk fundament, 
hvilket betyder, at vi altid har været blandt de førende indenfor 
nye teknologier og løbende har investeret væsentlige beløb i 
maskiner for at sikre denne førerposition. 

Når du vælger Skovsager Group, vælger du samtidigt en leve-
randør og samarbejdspartner, der kan varetage hele dit projekt 
fra start til slut. Vi rådgiver og inspirerer om anvendelse af stål og 
aluminium i dit projekt, og er altid på forkant med de teknologi-
ske muligheder. 

Vores vigtigste opgave er at skræddersy et optimalt produkti-
onsflow til netop dit projekt, så kvalitet, levering og konkurrence-
dygtige priser giver optimal værdi til din forsyningskæde. Du kan 
således trygt lægge dit projekt i vores hænder. 

One point of entry

Hos Skovsager Group får du en solid palette af dygtige og er-
farne leverandører, der i fællesskab løfter dine projekter og sikrer 
det bedste og mest økonomisk rentable resultat for dig. Det kan 
både være igennem vore egne selskaber i Danmark, Kina og 
USA, eller en af vores specialiserede eksterne samarbejdspart-
nere. På den måde kan vi til enhver tid tilbyde vore kunder den 
optimale kombination af kvalitet, pris og leveringsvilkår. 

Via dette netværk af egne virksomheder og samarbejdspartnere 
stiller vi dig stærkest, når det gælder viden om og bearbejdning 
af stål og aluminium.

Vi lægger stor vægt på at samle vores kompetencer, så du har 
alle fordelene ved ”One point of entry”-filosofien. Altså én samlet 
kontakt, leverandør og samarbejdspartner, der giver dig en ver-
den af muligheder. En leverandør er således nok til at håndtere 
dit samlede projekt. 

Når projektet går op i en højere enhed

Ved at samle forskellige virksomheder med specialiserede kom-
petenceområder i én samarbejdspartner får vi dit projekt til at 
gå op i en højere enhed. Nærhed og involvering i vore kunder er 
vores udgangspunkt for at kunne skabe et godt resultat og der-
med målet for et godt og langsigtet samarbejde. Vi står klar med 
fælles projektledelse og med rådgivning, der får alle del-elemen-
ter til at passe perfekt sammen. Alt efter aftale og behov leverer 
vi komponenter eller færdigproducerede produkter. 

Erfaringen viser, at det kan give betragtelige besparelser i de 
enkelte projekter. Vores speciale er såvel komplekse serier som 
mindre ordrer som vi producerer hurtigt, fleksibelt og i dokumen-
teret kvalitet. Vi arbejder således altid efter de mest stringente 
design- og tolerancekrav vore kunder stiller op for os, med fuld 
dokumentation og sporbarhed.

NMF LLC · Iowa, USA

Pladebearbejdning
Supply Chain 
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NMF A/S · Odense, Denmark

Pladebearbejdning
Engineering
Serieproduktion
Supply chain

QuickTube A/S · Odense, Denmark

3D rørlaserskæring
2D rørlaserskæring
Stans
Færdige projekter Ningbo NMF · China

Pladebearbejdning

Dansk kvalitet med 
kinesiske fordele
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Vores ingeniører og teknikere sidder klar til at rådgive og tænke 
nyt – sammen med dig og dine teknikere. Sammen udvikler og 
omsætter vi gennemtænkte projekter, der er skræddersyet til 
dine behov. Det uanset om der er tale om dag til dag teknisk 
support, eller store komplekse projekter. 

Vi tænker bl.a. udvikling, 3D-konstruktion, kost-reduktion, 
produktionsmodning og værktøjsoptimering ind i projektet – 
og jo tidligere vi kommer med i projektet, jo bedre kan vi styre 
opgaven sikkert i mål.

Skovsager Group bidrager positivt til dit projekt, uanset om 
du tager os med helt fra idéstadiet eller om du har udviklede 
projekter, der skal arbejdes videre med.

Hos os møder du kun teknisk velfunderede medarbejdere, 
der undervejs tilfører dit projekt stor viden inden for pladebe-
arbejdning af aluminium og stål, konstruktion, materialevalg, 
produktion og montage.

Vores tekniske medarbejdere gør, sammen med en effektiv og 
præcis produktion, os til en seriøs og stabil underleverandør, 
der skaber størst mulig værdi i dine projekter.

Engineering | Det gennemtænkte projekt

Projektopstart 
Kunden kontakter os med en 
forespørgsel på et kommende 
projekt. 

Specifikationer og fastlæggelse  
af produktet 

Konstruktion og endeligt design 
fastlægges i samarbejde med 
kunden.

Produktion  

Produktionen, herunder montage, 
går i gang under nøje overvågning 
af vores projektledere, herunder 
styring af evt. samarbejdspartnere 
(underleverandører).

Løsningsmuligheder  

Vi afdækker og idéudvikler på 
projektets muligheder og udfor-
dringer i samarbejde med kunden. 
Som led i dette kan vi evt. indgå i 
udvikling og design af det enkelte 
produkt.  

Produktionsforberedelser  

Vi fastlægger produktionsmetoder 
og logistik og indgår aftaler med 
evt. samarbejdspartnere (underle-
verandører), og begynder produk-
tionsforberedelserne. Dokumenta-
tionskrav fastlægges. 

Levering
Dit færdige projekt leveres til 
aftalt tid og i aftalt kvalitet. Evt. 
lagerføring af produktet aftales så 
produkterne leveres i henhold til 
nøjere aftalt leveringsplan. 

Projekt flow
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Pladebearbejdning 
Højteknologisk kvalitet

Skovsager Group håndterer alle typer opgaver inden for højteknologisk 
pladebearbejdning i alle former for metaller til industrien og byggebran-
chen. Vi råder over en avanceret maskinpark til laserskæring, stansning 
på både eksenterpresser og CNC styret standsning på revolverstand-
ser, kantbukning med flere kantpresser og mange varianter i værktøjer, 
svejsning m.m. til effektiv bearbejdning af stål og aluminium, hvor vi er 
godkendt til selv at udføre NDT. Vi opdaterer løbende vores maskinpark 
og har i 2017 investeret i en 8 KW fiberlaser. Det er en af markedets 
hurtigste fiberlasere, der kun øger vores kapacitet yderligere. Den har en 
imponerende skærehastighed, er langt mere miljøvenlig end CO2-lasere 
og giver mulighed for at arbejde med både stål, aluminium, RF, kobber og 
messing.

Vi er specialiseret i serieproduktion, og med egen produktion i Kina er vi 
desuden gearet til internationale opgaver i både små og store seriepro-
duktioner, og til yderst fordelagtige priser. Via vores amerikanske set-up 
kan vi færdiggøre og lagerføre produkter til levering på det amerikanske 
marked. Vi stræber efter at levere en høj og ensartet kvalitet til den ønske-
de leveringstid – hver gang. 
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Rørlaserskæring 
Hele processen i én arbejdsgang

En besparelse på op til 50% af det normale tidsforbrug på 
en række værkstedsopgaver - lyder det for godt til at være 
sandt?

Skovsager Group har mange års erfaring med både traditionel 
rørlaserskæring og 3D-rørlaserskæring. 3D-rørlaserskæring 
sikrer en helt unik ensartethed og præcision, der giver et 
effektivt produktionsflow i efterbearbejdningen – og store 
besparelser i din egenproduktion.

Hos Skovsager Group ved vi, at 3D rørlaserskæring er fremti-
dens måde at arbejde i stål og aluminium på. Med den nyeste 
3D laserskæringsteknologi overflødiggør vi på én gang flere 

fordyrende operationer som fx boring, savning, fræsning, 
undersænkning og stansning. 

Med den seneste investering på rørlaserskæringssiden åbner 
vi op for helt nye bearbejdningsmuligheder, som giver vores 
kunder kontante fordele. Som en af de få i markedet kan vores 
nye 3D rørlaserskærer arbejde i dimensioner op til Ø355, og 
materialer op til 137 kilo pr. meter. 

3D-rørlaserskæreren er samtidig en fiberlaser, som giver mu-
lighed for, udover stål og aluminium, at skære i både kobber 
og messing.
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24-TIMERS
PRODUKTION

REDUCEREDE 
OMKOSTNINGER

ENSARTET KVALITET
- HVER GANG!
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Stans | Tolerancer og finish

Hos Skovsager Group finder du en samarbejdspartner med 
stor viden om og erfaring i stansning af mindre enkeltstyksse-
rier såvel som store serieproduktioner. Fokus er altid på små 
tolerancer og flot finish på hvert enkelt emne.

Stansning er af strategiske årsager en del af vores ydelses-
program, da området komplementerer det øvrige work flow og 
know-how perfekt.

Vi vægter udvikling og investering i vores maskinpark meget 
højt, således at vi teknologisk set ligger i førerfeltet. For vores 
kunder betyder det, at vi er yderst konkurrencedygtige inden 
for kvalitet og fremstillingsomkostninger. Vi kan levere din 
ordre pakket og delmonteret efter dine anvisninger, og tilbyder 
naturligvis også alle former for efterbehandling af de stansede 
emner, enten in-house eller hos tætte samarbejdspartnere. I 
vores stanseafdeling kan vi klippe, standse og afgrate såvel 
små som store emner.  
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Supply chain  
Maksimal fleksibilitet fra lager til levering

Vores produktions- og forsyningskæde er på alle måder 
tilpasset vores kunders behov. For vi kender vigtigheden af at 
kvalitet, leveringstid og pris er præcist som aftalt. Den sam-
lede supply chain matcher disse forventninger og sikrer dig 
maksimal fleksibilitet hele vejen.

For en række Skovsager Group-kunder er det samtidig en 
stor fordel, at vi tilbyder at lagerføre både råvarer, materialer, 

pre-producerede og færdigproducerede emner. Fra disse 
lagre leverer vi til kunden med aftalt frekvens, i aftalt mæng-
de og til den adresse, hvor kunden skal arbejde videre med 
emnerne. Vi kan lagerføre globalt i enten egne faciliteter i 
Danmark, Kina og USA eller via samarbejdspartnere i andre 
lande. Således kan vi garantere at dine varer er klar til rette tid 
og på rette sted. 



DA-ISO 9001:2008

EN-ISO 9001:2008

DS-EN 1090-1:2009+A1:2012

EN 1090-1:2009+A1:2011

Skovsager Group 
Sparring, samarbejde  
og garanteret tryghed 

Virksomhederne under Skovsager Group har alle relevante 
certificeringer inden for arbejde med stål og aluminium. Det 
giver dig som kunde fuld sikkerhed for, at det arbejde vi 
leverer, overholder gældende krav til kvalitet og sporbarhed.

Vi dokumenterer naturligvis kvaliteten i hele produktions- 
kæden, fra råvare til færdig løsning.

Vi dyrker den tætte dialog

Hos Skovsager Group lægger vi stor vægt på at etablere et 
tæt samarbejde med vores kunder, som grobund for et tæt 
og værdiskabende partnerskab. Som kunde får du derfor 
tilknyttet en fast kontaktperson, som varetager dine sager 
og kender din historik. Det giver de bedste resultater.

Højager 90 · DK-5270 Odense N · Tlf: +45 66 18 86 81
kontakt@skovsagergroup.dk · www.skovsagergroup.dk


