
3 SKARPE FORDELE 
– en verden af muligheder
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ENSARTET KVALITET
- HVER GANG!
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Fremtiden ligger i 3D rørlaserskæring 

Vi klarer hele processen  
i én arbejdsgang

Hos QuickTube har vi gennem årene op-
bygget en unik viden inden for produktions-
optimering med avanceret rørlaserskæring. 

Med den nyeste 3D laserskæringstekno-
logi overflødiggør vi på én gang flere 
fordyrende operationer som fx: 

 boring

 savning

 fræsning

 undersænkning

 stansning

Vi klarer det hele i én arbejdsgang og 
sparer dermed vores kunder for op til 50% 
af det normale tidsforbrug på opgaven. 

Vi er derfor ikke bange for at fastslå, at 
fremtiden ligger i rørlaserskæring! Så tilgiv 
os, hvis vi nogle gange taler meget begej-
stret og meget længe om alle muligheder-
ne – vi vil bare så gerne dele ud af vores 
gode erfaringer og resultater...

Hvorfor 3D rørlaserskæring?
Der er tre helt åbenlyse grunde til at  
bruge 3D laserskæring:

• Unik ensartethed og præcision
• Store besparelser i din egenproduktion
• Effektivt produktionsflow

Vi laserskærer i mange forskellige mate-
rialetyper, både i 3D og med traditionel 
laserskæring. Hvad enten du har behov 
for undersænkning eller samlesæt med 
rammekonstruktioner i firkantede emner 
eller rør, er laserskæring det bedste valg. 
Resultatet er altid pæne emner med  
præcise hjørner og kanter.

Faglig sparring i hele forløbet 
Tag os med helt fra idéstadiet, så vores 
erfaring og ekspertise inden for rørla-
serskæring kan bidrage til den optimale 
løsning for dig. Hos os møder du kun 
teknisk velfunderede medarbejdere, som 
varetager de mange forskellige udfordrin-
ger fra vores kunder, både når det gælder 
udvikling, kvalitet og service.

Giv os din udfordring!
Hvorfor ikke prøve os af, 
næste gang du står over 
for en svejseopgave som 
du tror kan løses mere 
rationelt? Vi er klar!

Du er meget velkommen til at kigge forbi og se nogle af alle mulighederne med 
vores 3D rørlaserskærer – vi har altid varm kaffe på kanden, og er klar til at  
overraske dig med kvalitet såvel som pris. Vi kommer også gerne ud til dig og 
viser et udvalg af bearbejdede emner. 

Med venlig hilsen
Henrik Bøgh

Fabrikschef / Teknisk sælger

QuickTube blev grundlagt i 2010 af Mai-
britt Skovsager som en underafdeling af 
Næsby Maskinfabrik A/S (NMF A/S). Bag-
grunden var et stigende behov for hurtig, 
konkurrencedygtig og præcis skæring af 
rør til industrien. Oprindeligt skulle Quick-
Tube kun aflaste NMF, men hurtigt viste 

det sig, at mange andre virksomheder 
stod med samme behov.

I dag er QuickTube et selvstændigt sel-
skab med egne kunder, og en vigtig del af 
Skovsager Group, som samlet set tilbyder 
solide kompetencer inden for rådgivning 
om og bearbejdning af aluminium og stål. 

Velkommen hos en stærk familie



     

NMF A/S er specialiseret i serieproduktion 
og aluminiumsbearbejdning til en lang række 
forskellige brancher. Som dedikeret under-
leverandør er fokus på at levere et kvalitets-
produkt, som kunderne kan være stolte af 
og som giver mest mulig værdi i den videre 
proces. Skovsager Group råder desuden 

over egen fabrik i Kina, Ningbo NMF. 
Fabrikken har dansk ledelse, som sikrer en 
gnidningsfri og flydende ordrebehandling og 
et højt serviceniveau. 

Samlet set er vi således gearet til internatio-
nale opgaver i både små og store seriepro-
duktioner.

Unik ensartethed og præcision

Med laserskæring er du sikret et 
100% ensartet resultat hver gang. 
Risikoen for skæringsfejl og dermed 
montagefejl er minimeret, hvilket be-
tyder nemmere efterbehandling og 
et flottere slutprodukt, som du kan 
være stolt af at levere til dine kunder. 

Du får altid præcise hjørner og 
kanter, der gør det til en nem sag at 
samle de bearbejdede emner. Som 
nogle af de eneste i landet har vi 
desuden mulighed for at tilkoble en 
catcher, således at de bearbejdede 
rør er helt rene for lasersprøjt, og 

ikke kræver videre bearbejdning når 
de har forladt produktionen.

Med 3D rørlaserskæring får du 
uanede muligheder for nytænk-
ning, og løsninger som ikke ville 
være mulige ved hjælp af 2D laser-
skæring og de gængse metoder.

Store besparelser i egen produktion

Save, fræse, bore, stanse, gravere... 
alle disse fordyrende operationer 
overflødiggøres på én og samme 
tid med rørlaserskæring i 3 dimen-
sioner. Processen er enormt tids-
besparende, fordi man undgår flere 
opstillinger, og sikker fordi præci-
sionen er i top. 

Vi kan bl.a. gravere id-numre el-
ler certifikater og chargenumre i 
emnerne når vi har dem i maskinen, 
eller lave samletegninger for større 
konstruktioner. Du kan også lade 
os levere dit komplette kit-sæt, 
pakket og sorteret efter dine anvis-
ninger og leveret med fx tappeløs-

ninger eller samle-indgravering for 
hurtig efterbearbejdning. Så bliver 
det ikke nemmere!

Vi hjælper dig gerne hele vejen fra 
ide til produktion. Vores erfarne kon-
struktører kan altid bistå ved proto-
typer, konstruktioner eller optegning 
af egne opfindelser i 3D / 2D.

Vi er i gang 24 timer i døgnet for vores kunder

Rørlaserskæring reducerer gen-
nemløbstiden og produktionsom-
kostningerne ved at samle mange 
operationer i én proces.  

Det betyder dog ikke, at vi læner os 
tilbage og nyder den sparede tid. Vi 
har tvært imod valgt at geare op og 
køre 24-timers produktion. Det be-

tyder, at vi kan tilbyde vores kunder 
et meget effektivt produktionsflow 
og korte produktionstider.

Vi bliver selv til stadighed overraske-
de over mulighederne med laser-
skæring, og vi siger meget sjældent 
nej til en udfordring. 

Man kan vel nærmest sige, at der er 
gået sport i at finde nye anvendel-
sesmuligheder. Med bearbejdning af 
emner i op til 45 grader med op til 
0,1 mm nøjagtighed og et minimum 
af varmepåvirkning er mulighederne 
næsten uanede.  

Vi har bl.a. brugt QuickTube da vi skulle levere stålkonstruktioner til 
en arkitekttegnet boldbane. Det var en kompleks opgave, der kræ-
vede meget stor præcision i svejsearbejdet for at lykkes. QuickTu-

be skar emnerne præcist ud og nummererede dem, så det var nemt for 
vores svejsere at bukke sammen og svejse. Alt i alt sparede vi nok 50% 
svejsetid, da vi slap for at måle os igennem hele opgaven. Jeg kan kun 
anbefale at prøve QuickTube af, for der er virkeligt noget at spare her. Og 
jeg er ikke tvivl om at 3D rørlaserskæring vil sætte helt nye standarder for, 
hvad der er muligt, når først mulighederne bliver alment kendt.

Frank Engstrøm, Nordfyns Svejser 

” Vi var i sin tid på jagt efter en ny leverandør af 3D rørlaserskæring, da 
vores daværende leverandør var for dyr. Vi sendte en forespørgsel 
til QuickTube, og det tilbud der kom retur, viste at der var meget at 

spare. Vi – og de fleste andre i branchen – har arbejdet på den samme 
måde i 25 år, men med QuickTube har vi virkelig fået øjnene op for en ny 
tidsalder med smartere og mere økonomisk fordelagtige måder at arbejde 
på. QuickTube råder over de nyeste teknologier inden for 3D laserskæring, 
og kombineret med deres store know-how på området og ikke mindst 
deres vilje til at hele tiden at finde forbedringer og vise nye muligheder, er 
de en suveræn samarbejdspartner for os.

Karsten Holm Jørgensen, AKS Danmark

”



VI ER KLAR!
Du er meget velkommen til at kigge forbi og se mulighederne med 

vores 3D rørlaserskærer. Vi har altid varm kaffe på kanden,  
og er klar til at overraske dig med kvalitet såvel som pris.

Hvis du vil hurtigt i gang
Skriv til os på

tilbud@quicktube.dk  eller  ordre@quicktube.dk 

QuickTube A/S
www.quicktube.dk

Tel. 70 89 00 19 
hbh@quicktube.dk

Egestubben 1B 
5270 Odense N 
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