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VI SKABER DINE KONKURRENCEFORDELE

Udnytter du de nyeste teknologiske muligheder  
inden for rør- og pladebearbejdning? Det gør vi!

  Tiden er løbet fra at udføre tidskrævende værk-
stedsopgaver inhouse. Dine smede er ganske en-
kelt for dygtige og dyre til at bruge deres tid på at 
save, bore, fræse og  tilpasse emner. Vi har teknolo-

gien, som udfører  opgaverne med store tidsbespa-
relser, og med en helt unik præcision og finish.

QuickTube NMF Industries er en af Europas mest visio-
nære og erfarne leverandører af 2D og 3D rørlaserskæring, 

svejsning og pladebearbejdning. Vi skaber udvikling og værdi 
gennem hele processen, og har høje krav til kvalitet, sporbarhed, 

nytænkning og cost optimering.

Fra prototype til færdigt produkt
Vi kan varetage hele dit projekt, fra den første prototype til det færdige produkt. Vores 
vigtigste opgave er at skræddersy et produktionsflow til det enkelte projekt, hvor kvalitet, 
levering og konkurrencedygtige priser går op i en højere enhed. 

QuickTube NMF Industries kan inspirere og rådgive dig om de mange muligheder for an-
vendelse af stål og aluminium i moderne byggeri, så du er på forkant med de teknologiske 
muligheder.

En klar holdning til kvalitet
QuickTube NMF Industries er en familiejet virksomhed med Majbritt Skovsager ved roret.  
At vi er familieejet betyder bl.a., at der ikke er langt fra beslutning til handling, og at vi er frie 
til at foretage investeringer i teknologi, når vi ser et behov. Og det gør vi ofte. 

Vi har klare holdninger til kvalitet og godt samarbejde, og ønsker at være en innovativ og 
betroet samarbejdspartner, med viljen og teknologien til at løfte avancerede byggeprojekter. 
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DA-ISO 9001:2015
EN-ISO 9001:2015
DS-EN 1090-
1:2009+A1:2012
EN 1090-1:2009+A1:2011

DET SKAL VÆRE TRYGT AT HANDLE MED OS

QuickTube NMF Industries har alle relevante certificeringer inden for arbejde 
med stål  og aluminium i hele produktionskæden, fra råvarer til færdig løsning.

Fuld sporbarhed og dokumentation 
Vi leverer iht. EN1090 med tilhørende sporbarhed og dokumentation, og er ISO 
9001:2015 certificeret. 

Vi prioriterer en tæt dialog
Hos QuickTube NMF Industries lægger vi stor vægt på at etablere et tæt samarbejde med 
vores kunder. Du får derfor tilknyttet en fast kontaktperson, som varetager dine sager og 
kender din historik. Det ved vi giver de bedste resultater. 
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Ø356 mm x 16 mm x 15 m x 135 kg/m

NORDEUROPAS STØRSTE LASERSKÆRER
 MORGENDAGENS TEKNOLOGI STÅR KLAR HOS OS

Siden 2017 har Nordeuropas største 3D laserskærer stået på Fyn, hos QuickTube NMF 
Industries. En massiv og ambitiøs investering i fremtidens teknologi, som er i gang med at 
revolutionere branchen og mulighederne. På vores LT14 kan vi fx skære de helt store emner 
for til dit projekt, og fragte det ud til byggepladserne, hvor de tilpassede emner let samles 
efter dine krav. Det betyder, at du sparer værdifuld tid på forskellige tilpasninger af rør og 
profiler ude på byggepladsen og i svejsekabinen. 

Tag os med på råd – det betaler sig
Jo tidligere vi kommer på banen i projektet, desto mere gavn vil arkitekter, byggeherrer 
og entreprenører have af vores kompetencer og erfaring, hvor vi i fællesskab finder den 
optimale løsning.
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3D LASERSKÆRING
VI GØR MINUTTER TIL SEKUNDER

Opmålinger og afmærkninger af emnet

Afkortning ved en båndsav

Udarbejdelse af skabelon til  
afmærkning af huller

Boring af huller

MED TRADITIONEL BEARBEJDNING

6 
TIMER

1,5
TIME

MED 3D 
LASERSKÆRING

Tallene taler for sig selv...

I en aktuel case hos QuickTube NMF Industries blev der bestilt 8 emner 
af 6 meters længde i HEA 240-bjælke. Den traditionelle arbejdsgang ville 
normalt omfatte mindst 4 manuelle værkstedsopgaver, som det ville tage 
6 mandetimer at udføre pr. emne.

På vores 3D laserskærer udfører vi det hele i én arbejdsgang – Og vi 
bruger kun 30 minutter på opgaven! 

Alle 8 emner i bestillingen klarede vi på ca. 3 timer, hvor traditionelle leve-
randører ville bruge ca. 4 dage på opgaven. 

En besparelse på op til 30% af det normale tidsforbrug på manuelle værkstedsopgaver. 
Dette er ofte resultatet, når du benytter 3D rørlaserskæring.

Vi har gennem årene opbygget en unik viden inden for produktionsoptimering med rør-
laserskæring, som på én gang overflødiggør flere fordyrende operationer som fx boring, 
savning og fræsning. Vi klarer det hele i én arbejdsgang, og sørger for et effektivt produkti-
onsflow i efterbearbejdningen – og store besparelser i din egenproduktion.

Vi har gjort det nemt at levere kvalitet
Når vi leverer delene til større rammer og konstruktioner, 
tænker vi altid brugervenlighed og effektivitet ind i projektet. 
Vi graverer ID-nummer i enkeltdelene, så det er nemt for 
eksempelvis svejserne at samle. Med tappe-løsninger sikres 
solid og effektiv samling af plade- og rørdele, evt. understøt-
tet af indgraverede vejledninger. Så bliver det ikke nemmere!

Færdig:
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RØR- OG PLADEBEARBEJDNING
STORE OG SMÅ EMNER OG SERIER

Laserskæring og pladebuk
Vi tilbyder laserskæring af pladedele og bukning 

af emner, fra helt fine overfladeemner i rustfrit stål 
til større og grovere emner i almindelig sort stål. 

Vi kan laserskære med ned til 0,1 mm præcision, hvil-
ket betyder et minimum af varmepåvirkning, samt hurtig 

og effektiv skæring af dine plader. 

Som en af de få i Danmark kan vores LVD Easy Form bukke emner, der 
er helt op til 6,1 meter lange og med en kapacitet på 320 tons. 

Bukning og valsning af rør og profiler
QuickTube NMF kan tilbyde valsning og bukning af emner i lille og stor radius samt et væld 
af profiler, og tilbyder kundetilpasede løsninger i store eller små serier. Vi klarer selv kræ-
vende valsningsopgaver, hvor kvalitet og nøjagtighed er afgørende for resultatet. 

Flowdrill
Med Flowdrill-teknologien kan du få gevind og bøsninger direkte i tyndvægget gods som 
fx sortjern og rustfri. Det former til gevind med stor styrke, som erstatter bl.a. svejsemuffer, 
gevindnitter, påsvejste beslag og andre forstærkninger. Og så er det en proces, som frem 
for alt sparer kostbar tid i din produktion. 

Pladelaser
EAGLE Crane Master pladelaseren er en af de mest effektive på markedet, da den har 
automatisk on- og off-loading, som læsser pladedele og aflæsser de skårne emner samti-
dig. Crane Masteren kan skære i op til 25 mm gods og tage op til 2 x 4 meter.

Stans
Vores LVD STRIPPIT stansemaskine giver fleksibilitet til at håndtere både korte og lange 
produktionskørsler effektivt. Det robuste design sikrer positioneringsnøjagtighed, pålidelig-
hed og en enorm fleksibilitet. Maskinen kan klare en materialetykkelse på helt op til 6,4 mm, 
og har en hit rate på op til 440 HPM.

SE ALLE DE TEKNOLOGIER OG DIMENSIONER, VI TILBYDER:
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SVEJSEARBEJDE
EKSPERTER I ALUMINIUMSSVEJSNING

Hos QuickTube NMF Industries svejser vi både i sortjern, rustfrit og aluminium, og vores 
medarbejderstab er alle specialister med mange års erfaring. 

Aluminium er blødere end andre metaller og opfører sig derfor anderledes ved svejsning. 
Dette gør det muligvis sværere for andre leverandører at svejse i aluminium, men ikke for 
os. Med vore store erfaring med tig-svejsning sikrer vi et perfekt resultat hver gang. 

Vi bliver ofte taget med på råd ved vanskelige opgaver, og varetager svejsearbejde til store 
projekter, hvor der ikke gåes på kompromis med kvaliteten.

TIG-svejsning
Vi udfører TIG-svejsning i tyndt rustfrit stål og aluminium. Oftest leverer vi denne type svejs-
ning til industrier, hvor kravene til kvaliteten af det visuelle niveau er ekstra høj.

MIG og MAG-svejsning
Med MIG og MAG-svejsning har vi mulighed for at svejse i materialer og emner, som nor-
malt er vanskelige at håndtere, og kræver kun et minimum af efterbearbejdning.

MIG (Inaktiv Gas) anvendes oftest til svejsning af aluminium, rustfrit stål og andre metaller, 
hvor gassen er inaktiv, dvs. ikke indgår i svejseprocessen.

MAG (Aktiv Gas) er oftest svejsning i stålmaterialer med CO2 (kultveilte), hvor gassen dels 
bidrager til smeltningen og smeltebadet.

Svejserobot
Vores svejserobot er opgraderet med en CMT-svejser, som betyder 
at robotten svejser mere ensartet i tynd aluminium.

Robotsvejseren kan håndtere en emnevægt på 
1.100 kg. og kan udføre TIG/MIG/MAG og 
CMT-svejsning med fugefølgning.
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EGEN FABRIK I KINA
DANSK KVALITET MED KINESISKE FORDELE

QuickTube NMF Industries har gennem mange år haft egen produktion med dansk ledelse 
på vores fabrik i Ningbo, Kina. Det sikrer dig den optimale kombination af kvalitet, pris og 
leveringsvilkår, ved små såvel som store serieproduktioner. Vores fabrik i Kina er certificeret 
efter ISO 9001:2008 og EN1090-1 EXC3, hvilket er en blåstempling af kvalitetsledelsen og 
de interne processer. 

Om opgaven skal udføres i Danmark eller i Kina er sjældent et entydigt valg. Her spiller 
mængden af lønarbejde, kompleksiteten, transportomkostninger, leveringstid m.m. ind.  
Uanset hvad udfaldet bliver, handler du altid med QuickTube NMF Industries i Danmark, 
som sikrer at dit projekt bliver produceret på den optimale måde. 

Det bedste fra to verdener
Prismæssigt er vi ikke bange for at sige, at vi er de 
skarpeste på verdensplan. Kombineret med høj dansk 
kvalitet, som sikres af den danske ledelse og danske 
projektledere, er vores fabrik i Kina en attraktiv 
samarbejdspartner for mange af vores kunder. 

Vi lægger stor vægt på at samle vores kompetencer på tværs af kontinenterne, så du har 
alle fordelene ved ”One point of entry”-filosofien. Altså én samlet kontakt, leverandør og 
samarbejdspartner, der giver dig en verden af muligheder.
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DIN TOTALLEVERANDØR  
– SPARER DIN TID OG DINE RESURSER

QuickTube NMF Industries er en sammenlægning af søsterselskaberne QuickTube og 
NMF industries (tidligere Næsby Maskinfabrik). Gennem mere end 20 år har vi oparbejdet 
værdifuld erfaring inden for bearbejdning af alle former for metaller til industrien og byg-
gebranchen. 

Vi stræber altid efter at levere en høj og ensartet kvalitet til den ønskede leveringstid. Kvalitet, 
dokumentation og sporbarhed er for os en naturlig forudsætning for at være leverandør til selv de 
mest krævende brancher. 

Hele processen samlet på ét sted
Vores set up er baseret på en avanceret og alsidig maskinpark, som kan varetage hele plade- og rør- 
bearbejdningsprocessen in-house. 

For vores kunder betyder det, at de kan samle alle værkstedsopgaverne på ét sted, med én ansvarlig for hele 
processen. Det kan ses på projekternes bundlinje i form af sparet tid og penge. 

ORDRE-
MODTAGELSE

3D RØR-
LASERSKÆRING

SKÆRING AF 
PLADEDELE

BUKNING 
AF RØR

SAMMENSVEJSNING 
AF EMNER

EMBALLERING 
OG FORSENDELSE
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TRAPPER, GELÆNDERE OG ALTANER

Solide brandtrapper, altaner og gelændere til bolig- og erhvervsbyggerier 
er et af vores specialer. Vi leverer smarte løsninger med graveringer, 

tap-løsninger og knæk i rørdelene, hvilket betyder nem og effektiv 
efterbearbejdning på værkstedet eller byggepladsen. 

Vores engineering-afdeling visualiserer  
projekterne  i 3D tegneprogrammer,  
så løsningen svarer  100% til dine  
ønsker og krav.
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5-6 sparede bearbejdningstimer  
pr. altan afgjorde sagen

Man kan kun være begejstret... 

Lomac A/S havde succes med 3D rørlaser-
skæring, da de fik en vigtig ordre fra en stor 
tysk vindmølleproducent på en 72 meter lang 
og 5 meter bred konstruktion til støbning af 
vingeforme.

”Jeg havde allerede 3D rørlaserteknologien i bag-
hovedet, da min maskinmester Jan fortalte, at han 
havde læst en artikel om QuickTubes investering 
i Nordeuropas største laserskærer. Hidtil har man 
skulle helt til Italien for at få laserskåret så store em-
ner, og det er slet ikke aktuelt for os. Vi ville aldrig turde placerer et så vigtigt projekt så 
langt væk. Nu var det pludseligt blevet interessant at se på mulighederne for at benytte 
teknologien lokalt, også ved så store emner som dem, vi jonglerer med,” fortæller indeha-
ver Lars Malling.

”Vi har ikke regnet på det, men mit bud er, at vi nok sparer ca. 50%  i skæretid og tilpas-
ning/ophæftning. I vores branche er man nødt til at tage mulighederne i ny teknologi til sig, 

ellers bliver man hurtigt overhalet. Det er helt indlysende.”

”Vi følte os i trygge hænder fra begyndelsen. QuickTube ved jo 10 gange mere om poten-
tialet end vi gør, og deler gerne ud af deres viden. Det er meget specielt, det de kan, og 
man kan kun være begejstret.”

Lomac A/S Frederiks Smede & VVS A/S

Da Frederiks Smede & VVS A/S landede en 
stor ordre på 100 altaner, blev 3D rørlaser-
skæring en afgørende del af projektet.

”I sådan et projekt som det, vi skulle i gang med, 
ligger der mange manuelle timer med at save, 
bore, fræse, skærpe osv. Jeg kunne godt se 
nogle spændende muligheder i at automatisere 
en del af disse opgaver via 3D rørlaserskæring”, 
fortæller projektleder John Madsen.

”Det var klart fra starten, at der var meget store 
besparelser at hente. Faktisk kunne vi spare 5-6 
produktionstimer pr. altan – mandetimer, som 
blev frigivet til andre opgaver i vores produktion. 
Det afgjorde sagen, og vi indgik en aftale med 
QuickTube.”

”Montagetiden i sig selv er jo en afgørende faktor, når vi skal være konkurrencedygtige og 
samtidigt levere kvalitet på et konkurrencepræget marked. Vi er underlagt skrappe krav iht. 
CE mærkning, og har naturligvis målt igennem løbende og må sige, at kvalitet, præcision og 
finish er helt i top”, fastslår John Madsen.

KUNDERNE HAR ORDET
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HURTIGT I GANG?
Skriv til os på

tilbud@qt-nmf.dk   eller  ordre@quicktube.dk 

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

Højager 90  
DK-5270 Odense N 

VIL DU VÆRE OPDATERET?
Følg os på:

www.quicktube.dk


