RØRLASERSKJÆRING I 3D

ENSARTET KVALITET
– HVER GANG!

REDUSERTE
KOSTNADER

PRODUKSJON
HELE DØGNET

3 KLARE FORDELER
– en verden av muligheter

Fremtiden ligger i rørlaserskjæring i 3D

Vi klarer hele prosessen i
én arbeidsprosess
Hos QuickTube har vi gjennom årene
samlet en unik kunnskap innen produksjonsoptimering med avansert rørlaserskjæring.
Med den nyeste laserskjæringsteknologien i 3D gjør vi behovet for flere fordyrende
operasjoner overflødig. Eksempler:
boring
saging
fresing
undersenking
stansing
Vi klarer alt i én arbeidsprosess og sparer
dermed kundene våre for opptil 50 % av
det normale tidsforbruket på jobben.
Vi er derfor ikke redde for å si at fremtiden ligger i rørlaserskjæring! Så ha oss
unnskyldt hvis vi noen ganger er veldig
begeistret og snakker veldig lenge om alle
mulighetene – vi vil bare så gjerne dele
våre gode erfaringer og resultater...

Hvorfor rørlaserskjæring i 3D?
Det er tre helt åpenbare grunner til å
bruke rørlaserskjæring i 3D:
• Unik ensartethet og presisjon
• Store besparelser i egenproduksjon
• Effektiv produksjonsflyt
Vi laserskjærer i mange forskjellige typer
materialer, både i 3D og med tradisjonell
laserskjæring. Enten du har behov for
undersenking eller samlesett med rammekonstruksjoner i firkantede emner eller rør,
er laserskjæring det beste valget. Resultatet er pene emner med nøyaktige hjørner
og kanter hver gang.

Faglig sparring i hele prosessen
La oss være med helt fra ideen kommer
på bordet, slik at vår erfaring og ekspertise innen rørlaserskjæring kan bidra til
den optimale løsningen for deg. Hos oss
møter du kun medarbeidere med solide
tekniske kunnskaper som ivaretar de
mange forskjellige utfordringene fra kundene våre, både når det gjelder utvikling,
kvalitet og service.

Du må gjerne besøke oss og se noen av alle de mulighetene som byr seg med
vår rørlaserskjærer i 3D – vi har alltid varm kaffe på kannen og er klar til å overraske deg med kvalitet så vel som pris. Vi kommer gjerne også en tur ut til deg
og viser deg et utvalg av bearbeidede emner.

Gi oss utfordringen
du har!

Med vennlig hilsen
Henrik Bøgh
Fabrikksjef / teknisk selger

Hvorfor ikke la oss ta utfordringen neste gang du
har en sveisejobb som du
tror kan utføres på en mer
rasjonell måte? Vi er klar!

Velkommen til en sterk familie
QuickTube ble grunnlagt i 2010 av
Majbritt Skovsager, som en underavdeling
av Næsby Maskinfabrik A/S (NMF A/S).
Bakgrunnen var et økende behov for
rask, konkurransedyktig og nøyaktig
skjæring av rør til industrien. Opprinnelig
skulle QuickTube bare avlaste NMF, men

det viste seg raskt at mange andre virksomheter hadde samme behov.
I dag er QuickTube et selvstendig selskap
med egne kunder og en viktig del av
Skovsager Group, som samlet sett tilbyr
solid kompetanse innen rådgivning om og
bearbeiding av aluminium og stål.

Unik ensartethet og presisjon
Med laserskjæring er du sikret et
resultat som er 100 % ensartet hver
gang. Risikoen for skjæringsfeil,
og dermed også monteringsfeil er
minimert, noe som betyr enklere
etterbehandling og et flottere sluttprodukt som du kan være stolt av å
levere til kundene dine.

Du får alltid nøyaktige hjørner og
kanter som gjør det til en enkel sak
å sette sammen de bearbeidede
emnene. Som noen av de eneste i
landet har vi i tillegg muligheten for
å koble til en oppfanger som gjør at
de bearbeidede rørene er helt rene
for lasersprut og ikke krever videre

bearbeiding etter at de har forlatt
produksjonen.
Med rørlaserskjæring i 3D får du
uante muligheter for nytenkning og
løsninger som ikke ville vært mulig
ved hjelp av laserskjæring i 2D og
de vanlige metodene.

Store besparelser i egen produksjon
Sage, frese, bore, stanse, gravere ...
alle disse fordyrende operasjonene
gjøres overflødige med rørlaserskjæring i 3D. Prosessen er svært tidsbesparende, siden man unngår flere
oppstillinger, og den er også sikker,
siden nøyaktigheten er på topp.
Vi kan bl.a. gravere ID-nummer

eller sertifikater og chargenumre i
emnene når vi har dem i maskinen,
eller lage samletegninger for større
konstruksjoner. Du kan også be oss
om å levere ditt komplette utstyrssett, pakket og sortert etter dine
instruksjoner, og levert med f.eks.
tappløsninger eller inngravering med

samleinstruksjoner for rask etterbearbeiding. Det kan ikke bli enklere!
Vi hjelper deg gjerne hele veien,
fra idé til produksjon. Våre erfarne
konstruktører kan alltid bistå ved
prototyper, konstruksjoner eller
opptegning av egne oppfinnelser i
3D/2D.

Vi er tilgjengelige hele døgnet for våre kunder
Ved å samle mange operasjoner i
én prosess, reduserer rørlaserskjæring gjennomløpstiden og produksjonskostnadene.

hele døgnet. Det betyr at vi kan
tilby kundene våre en svært effektiv
produksjonsflyt og korte produksjonstider.

Det betyr imidlertid ikke at vi lener
oss tilbake og nyter den tiden vi
sparer. Tvert imot har vi valgt å sette
inn et ekstra gir og kjøre produksjon

Vi blir ofte selv overrasket over alle
mulighetene som finnes med laserskjæring, og vi takker svært sjelden
nei til en utfordring.

”

Vi har bl.a. brukt QuickTube da vi skulle levere stålkonstruksjoner
til en arkitekttegnet ballbane. Det var en omfattende jobb, der sveisearbeidet krevde svært stor nøyaktighet for å lykkes. QuickTube
skjærte emnene nøyaktig ut og nummererte dem slik at det var enkelt for
våre sveisere å bøye sammen og sveise. Siden vi slapp å måle gjennom
hele jobben, sparte vi alt i alt sikkert 50 % av sveisetiden. Jeg anbefaler
på det sterkeste å prøve QuickTube, for det er virkelig noe å spare her.
Og jeg er ikke tvil om at rørlaserskjæring i 3D vil sette helt nye standarder
for hva som er mulig når dette først blir allmenn kjent.
Frank Engstrøm, Nordfyns Svejser

Man kan vel nesten si at det er
gått sport i å finne nye bruksområder. Med bearbeiding av emner i
opptil 45 grader med opptil 0,1 mm
nøyaktighet og et minimum av varmepåvirkning, er det nesten uante
muligheter.

”

Vi var i sin tid på jakt etter en ny leverandør av rørlaserskjæring i 3D,
siden vår daværende leverandør var for dyr. Vi sendte en forespørsel
til QuickTube, og det tilbudet som kom derfra, viste at det var mye
å spare. Vi – og de fleste andre i bransjen – har arbeidet på samme måte i
25 år, men med QuickTube har vi virkelig fått øyene opp for en ny tidsalder
med smartere og mer økonomisk fordelaktige måter å arbeide på. QuickTube disponerer nyeste teknologi innen laserskjæring i 3D, og kombinert
med deres rike kunnskap på området, og ikke minst deres vilje til å hele
tiden finne forbedringer og vise nye muligheter, er de en suveren samarbeidspartner for oss.
Karsten Holm Jørgensen, AKS Danmark

NMF A/S er spesialisert på serieproduksjon
og bearbeiding av aluminium til en lang
rekke forskjellige bransjer. Som dedikert
underleverandør fokuserer vi på å levere et
kvalitetsprodukt som kundene kan være
stolte av og som gir mest mulig verdi i den
videre prosessen. Skovsager Group har

også egen fabrikk i Kina, Ningbo NMF.
Fabrikken har dansk ledelse, som sørger for
en problemfri og sømløs ordrebehandling og
et høy servicenivå.
Totalt sett er vi derfor utstyrt til internasjonale
jobber i både små og store serieproduksjoner.

VI ER KLARE!

idebureauet.dk

Du må veldig gjerne besøke oss og se noen av alle de mulighetene
som byr seg med vår rørlaserskjærer i 3D. Vi har alltid varm kaffe på
kannen og er klar til å overraske deg med kvalitet så vel som pris.

Hvis du vil komme raskt i gang
Skriv til oss på

tilbud@quicktube.dk eller ordre@quicktube.dk

QuickTube A/S
www.quicktube.dk

Egestubben 1B
DK-5270 Odense N

Tel. +45 70 89 00 19
hbh@quicktube.dk
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