Klar til fremtidens projekter

3D RØRLASERSKÆRING
Præcision, ensartethed og effektivt produktionsflow
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Fremtiden ligger i 3D rørlaserskæring

Hele processen i én arbejdsgang
Store besparelser i egen produktion
En besparelse på op til 30% af det normale tidsforbrug på
en række produktionsopgaver er mere normen end undtagelsen, når man benytter 3D rørlaserskæring i forhold
til traditionelle produktionsmetoder. Fx fremstiller vi HEA
240-bjælker på kun 3 timer. Hos QuickTube er vi ikke
bange for at fastslå, at fremtiden ligger i rørlaserskæring!

QuickTube er erfaren specialist i traditionel rørlaserskæring
såvel som avanceret 3D rørlaserskæring. Vi har gennem årene
opbygget en unik viden inden for produktionsoptimering med
rørlaserskæring, som kommer kundens projekter til gode.
Med den nyeste 3D laserskæringsteknologi overflødiggør vi
på én gang flere fordyrende operationer som fx boring, savning, fræsning, undersænkning og stansning. Vi klarer det
hele i én arbejdsgang, og sørger for et effektivt produktionsflow i efterbearbejdningen – og store besparelser i kundens
egenproduktion.

Vi har gjort det nemt at levere kvalitet
Når vi leverer delene til større rammer og konstruktioner, har
vi mange års erfaring i at tænke 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. understøttet af indgraverede vejledninger. Så
bliver det ikke nemmere!

Stålkonstruktioner, profilskæring eller
små dele til rensefiltre?
Med 3D rørlaserskæring opnår man besparelser i
egen produktion, uanset størrelsen på emnet.

Fuld sporbarhed og dokumentation
QuickTube A/S leverer iht. EN1090-1 med tilhørende sporbarhed og dokumentation,
og er ISO 9001:2015 certificeret.
Vores certificerede kvalitetssikring er garanti for, at vi har
styr på alle vores processer, og er kundens sikkerhed for, at
det arbejde vi leverer, overholder gældende krav til kvalitet
og sporbarhed.
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Vi sprænger rammerne for dimensionerne
med et af Nordeuropas største laserskæringsanlæg
QuickTube har i 2017 investeret i et af Nordeuropas største
3D rørlaserskærere; en Adige Lasertube LT14 Fiber. Investeringen åbner op for helt nye muligheder og sprænger de hidtidige grænser for dimensionerne inden for 3D rørlaserskæring.
Med stålbjælker i op til 15 meters længde og avanceret
software til kreativ 3D skæring åbnes op for, at arkitekter og
konstruktører i Danmark og hele Nordeuropa kan anvende en
”lokal” leverandør til specielle bygningskonstruktioner.

Vi kan skære de store emner til ethvert projekt for på vores
egen fabrik, og derefter fragte det direkte ud til byggepladserne eller produktionen, hvor de tilpassede emner let samles
efter de stillede krav. Det betyder, at der spares værdifuld tid
på forskellige tilpasninger af rør og profiler ude på byggepladsen eller i produktionen.
Vores nye laserskærer er en fiberlaser, og kan således skære i
kobber og messing. Det betyder, at mulighederne samlet set
nærmest er uendelige med den maskinpark, vi råder over hos
QuickTube.

FAKTA & DIMENSIONER
Rørdiameter:

Ø10 til Ø355 mm

4-kantrør:

260 x 260 mm

Rekt. rør:

300 x 200 mm

Åben profil:

L-profil: 30 x 30 - 200 x 3000 mm
HEB: 140 - 260 mm
IPE: 80 - 300 mm
UPE: 140 x 60 - 300 x 100 mm

Ø355 mm x 16 mm x 15 m og 135 kg/m

Godstykkelse: Op til 20 mm
Materialer:

Stål, alu, kobber og messing

Stål · Aluminium · Kobber · Messing

Længder:

Op til 15 meter rør

Max vægt:

135 kg pr. løbende meter

Vi leverer svejseforberedte profiler med udskæringer og skærpede kanter efter kundens anvisninger. Profilskæring,
endeafskæring, skæring i smig samt udskæring af alle geometriske former som fx ovale huller - vi er klar!
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4 skarpe fra QuickTube
Frie hænder til arkitekter og entreprenører
Når æstetik og funktion skal gå op i en højere enhed er bygningskonstruktioner i stål eller
aluminium ofte et oplagt valgt. Hvad enten det drejer sig om bærende konstruktioner, den
unikke detalje, altaner eller gelændere er vi klar med kompetent rådgivning og den allernyeste teknologi på markedet. Vi tilbyder helt nye muligheder, som sprænger de hidtidige
grænser for dimensionerne inden for rørlaserskæring og kreative konstruktioner. Mulighederne er næsten uendelige, og det er vel at mærke uden at gå på kompromis med økonomien i projektet – snarere tvært imod.

HEA 240-bjælker på kun 3 timer
4 dages arbejde bliver kortet ned
til blot 3 timer, når vi skærer HEA
240-bjælker på vores store 3D fiber
rørlaserskærer. Den kan skære emner
op i Ø355 i både aluminium, stål,
kobber og messing, og tage op til 135
kg per meter. Det betyder helt konkret
optimeringer og store besparelser i
kundens egen produktion, uden at gå
på kompromis med kvaliteten.

Profilskæring via
3D laserskæring
Som en af de eneste i Danmark
kan QuickTube udføre profilskæring
via 3D laserskæring. Vi kan skære
vinkler, U-profiler, IPE- og HEBbjælker, ovale huller, samlinger,
tappeløsninger og meget andet.
Faktisk kan vi arbejde med vinkler
på helt op til 150 x 150 x 16 mm.
Traditionelt set foregår profilskæring på bore-saveanlæg, og er en løntung proces med stor
risiko for udsving i mål og radius. Med laserskæring får du en unik præcision på huller og
udskæringer hver gang, og en kortere produktionstid.

Minimal svejsetid: Altan hæftet op på 1 time
5 til 9 timer. Det lød gættene på, da vi spurgte en række erfarne altanbyggere om, hvor
lang tid det ville tage at hæfte vores altan op. Det rigtige svar var under 1 time! Altanen er
skåret på vores rørlaserskærer, og er designet til minimal svejsetid.
Altanen er med 100% galvanisk gennemløb.

I en aktuel sag fra produktionen blev der bestilt 8 emner i HEA 240-bjælke. Den traditionelle arbejdsgang ville normalt omfatte opmålinger og afmærkninger af emnet, afkortning
ved en båndsav, udarbejdelse af skabelon til afmærkning af huller samt boring af huller.
Alle disse opgaver vil det normalt tage 6 mandetimer at udføre pr. emne på eksempelvis 6
meters længde. På vore nye 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 leverandører ville bruge ca. 4 dage på opgaven.
Alt dette gør, at vi med overbevisning kan sige til vores kunder, at rørlaserskæring er fremtiden inden for byggebranchen!
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Hvorfor 3D
rørlaserskæring?
Ved at benytte 3D laserskæring opnås en unik
ensartethed og præcision, store besparelser i egen
produktion og et effektivt produktionsflow,
som sætter spor på bundlinjen.
Via 3D- såvel som traditionel laserskæring skærer vi
i materialer som stål, aluminium, messing og kobber.
Hvad enten der er behov for skærpet undersænkning eller hele 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 og tryghed i hele forløbet
Tag os med helt fra idéstadiet, så vores erfaring og
ekspertise inden for rørlaserskæring kan bidrage
til den optimale løsning. Hos os møder man kun
teknisk velfunderede medarbejdere, som varetager
de mange forskellige udfordringer fra vores kunder,
både når det gælder udvikling, kvalitet og service.

Unik ensartethed
og præcision

Store besparelser
i egen produktion

24 timers produktion

Med laserskæring er man sikret
et 100% ensartet resultat hver
gang. Risikoen for skæringsfejl og
dermed montagefejl er minimeret,
hvilket betyder nemmere efterbehandling og et flottere slutprodukt,
som man kan være stolt af at
levere til sine kunder.
Der opnås 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.

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

Rørlaserskæring reducerer gennemløbstiden og produktionsomkostningerne ved at samle mange
operationer i én proces.

Med 3D rørlaserskæring fås uanede muligheder for nytænkning,
og løsninger som ikke ville være
mulige ved hjælp af 2D laserskæring og de gængse metoder.

Vi hjælper gerne hele vejen fra
ide til produktion. Vores erfarne
konstruktører kan altid bistå ved
prototyper, konstruktioner eller
optegning af egne opfindelser i
3D/2D.

Vi kan bl.a. gravere id-numre eller
certifikater og chargenumre i emnerne når vi har dem i maskinen,
eller lave samletegninger for større
konstruktioner. Man kan også lade
os levere komplette kit-sæt, pakket og sorteret efter anvisninger
og leveret med fx tappeløsninger
eller samle-indgravering for hurtig
efterbearbejdning. Så bliver det
ikke nemmere!

Det betyder dog ikke, at vi læner
os tilbage og nyder den sparede
tid. Vi kører 24-timers produktion,
hvilket betyder, at vi kan tilbyde
vores kunder et meget effektivt
produktionsflow og korte produktionstider.
Vi bliver selv til stadighed overraskede over mulighederne med
laserskæring, og vi siger meget
sjældent nej til en udfordring.
Man kan vel nærmest sige, at der
er gået sport i at finde nye anvendelsesmuligheder. 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.
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Stanseri
Tolerancer og finish

Hos QuickTube finder man en samarbejdspartner med stor viden om og erfaring i
stansning af mindre enkeltstyksserier 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 QuickTubes ydelsesprogram, 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 ordren pakket og delmonteret efter kundens anvisninger, og tilbyder
naturligvis også alle former for efterbehandling af de stansede emner, enten inhouse eller hos tætte samarbejdspartnere.

I vores stanseafdeling kan vi klippe, stanse og afgrate
såvel små som store emner.
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QuickTube viser vejen til fremtidens måde
at arbejde i stål og aluminium
Hos QuickTube ved vi, at 3D rørlaserskæring er fremtidens
måde at arbejde i stål og aluminium på. Med 3D rørlaserskæring sikres en helt unik ensartethed og præcision, der giver et
effektivt produktionsflow i efterbearbejdningen – og store besparelser i din egenproduktion. Med vores seneste investering
i en af Nordeuropas største laserskærere kan vi tilbyde vores

kunder helt unikke muligheder, som sprænger de hidtidige
grænser for dimensionerne inden for 3D rørlaserskæring.

skæring, som andre ikke har opdaget endnu. Og det afspejles
tydeligt i projektets økonomi.

Jo tidligere vi kommer på banen i projektet, desto mere gavn
vil arkitekter, byggeherrer og entreprenører have af vores
kompetencer og mange års erfaring på området. Vi ser ofte
besparelser og nye måder at udnytte mulighederne i rørlaser-

Man er altid 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 med kvalitet såvel som pris.

One World, One Supplier
QuickTube er en del af Skovsager Group; en familieejet koncern med hovedsæde i Danmark. Gruppen består af QuickTube A/S samt NMF Industries. Ud over vores hovedsæde i
Odense har vi egne fabrikker med dansk ledelse i Iowa, USA
og i Ningbo, Kina. Det sikrer den optimale kombination af
kvalitet, pris og leveringsvilkår.
Hos Skovsager Group lægger vi 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 en verden af muligheder.

Skovsager Group har et solidt økonomisk fundament, hvilket
betyder, at vi altid har været blandt de førende indenfor investering i nye teknologier til bearbejdning af stål og aluminium.
Vores vigtigste opgave er i at skræddersy et optimalt produktionsflow til det enkelte projekt, så kvalitet, levering og
konkurrencedygtige priser giver optimal værdi til kundens
forsyningskæde.
NMF Industries · Odense, Danmark
Pladebearbejdning
Engineering
Prototyper
Serieproduktion
Supply chain

NMF LLC · Iowa, USA
Pladebearbejdning
Supply Chain

Ningbo NMF · Kina
QuickTube A/S · Odense, Danmark
3D rørlaserskæring
2D rørlaserskæring
Supply Chain
Færdige projekter

Pladebearbejdning
Produktion af færdigvarer
Produktion af halvfabrikater til
øvrige NMF fabrikker.
Dansk kvalitet med kinesiske fordele

7

QT 8s Profilbrochure_3.indd 7

28/09/2017 10.17

ISO 9001:2015 og
EN1090-1 – naturligvis!
Hos QuickTube stræber vi 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.
Vi modtog med stor stolthed vores ISO 9001 certificering i maj 2017. Certificeringen er i henhold til den gældende ISO 9001:2015 udgave, som har lederskab og
risikovurdering i fokus, og dokumenterer, at QuickTube ledes efter moderne og
internationalt anerkendte ledelsesstandarder.

idebureauet.dk

At vi er certificeret efter ISO 9001:2015 og EN1090-1 ser vi som en afgørende
blåstempling af vores arbejde. Det er samtidigt din garanti for, at vi har styr på alle
vores processer. Det giver fuld sikkerhed for, at det arbejde vi leverer, overholder
gældende krav til kvalitet og sporbarhed.

QuickTube A/S
www.quicktube.dk
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Tel. +45 70 89 00 19
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