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Velkommen hos en erfaren samarbejdspartner
Skovsager Group er en familieejet koncern med hovedsæde i Danmark. Vi har et solidt økonomisk fundament, hvilket
betyder, at vi altid har været blandt de førende inden for nye
teknologier, og løbende har investeret væsentlige beløb i
maskiner for at sikre denne førerposition.
Skovsager Group består af højt specialiserede virksomheder,
med hver sine kernekompetencer. Gruppen består af følgende
virksomheder:
QuickTube A/S, der er en samarbejdspartner med en unik
viden og erfaring inden for produktionsoptimering med avanceret 3D rørlaserskæring, og
NMF Industries der har stor erfaring inden for engineering
og højteknologisk pladebearbejdning. NMF Industries har
selskaber i såvel Danmark, Kina og USA alle med dansk ledelse. Derfor er NMF Industries gearet til at levere den bedste
løsning, uanset om der er tale om enkeltstående udviklingsopgaver eller store serieproduktioner.
Når du vælger Skovsager Group, vælger du samtidigt en
leverandør og samarbejdspartner, der kan varetage hele dit
projekt fra start til slut. Vores vigtigste opgave er at skræddersy et optimalt produktionsflow til netop dit projekt, så kvalitet,
levering og konkurrencedygtige priser giver optimal værdi til
din forsyningskæde.

One point of entry
Hos Skovsager Group får du et solidt bagland af dygtige og
erfarne 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 samarbejdspartnere. 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 projektleder, leverandør og samarbejdspartner, der
giver dig en verden af muligheder. En leverandør er således
nok til at håndtere dit samlede projekt.

Når projektet går op i en højere enhed
Nærhed, involvering og fælles projektledelse er blandt vores
nøgleord for at skabe gode resultater og langvarige kunderelationer. Alt efter aftale og behov leverer vi del-elementer
eller færdigproducerede produkter. Vores speciale er komplekse serier såvel som mindre ordrer, som vi producerer
hurtigt, fleksibelt og i dokumenteret kvalitet. Vi arbejder altid
efter de design- og tolerancekrav vores kunder stiller op, med
fuld dokumentation og sporbarhed.

NMF LLC · Iowa, USA
Pladebearbejdning
Supply Chain
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Ny psykiatrisk afdeling
på Vejle Sygehus

Skovsager Group har levereret facader til
40.000 m2 behandlingsmiljø på den nye
psykiatriske afdeling på Vejle Sygehus.

Danmarks Rockmuseum
Skovsager Group har leveret de karakteristiske
guldpyramider til den unikke facade på
Danmarks Rockmuseum i Roskilde.

NMF Industries · Odense, Danmark
Pladebearbejdning
Engineering
Prototyper
Serieproduktion
Supply chain

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

Ningbo NMF · Kina
Pladebearbejdning
Produktion af færdigvarer
Produktion af halvfabrikater til
øvrige NMF fabrikker.
Dansk kvalitet med kinesiske fordele
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Engineering | Det gennemtænkte projekt
projekt, uanset om du tager os med helt fra idéstadiet, eller om
vi bliver koblet på projekter, der skal arbejdes videre med.

Vores ingeniører og teknikere sidder klar til at rådgive og tænke
nyt i samarbejde med dit team. 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.

Hos os møder du kun teknisk velfunderede medarbejdere, der
tilfører dit projekt stor viden inden for pladebearbejdning af
aluminium og stål, konstruktion, materialevalg, produktion og
montage. Kombineret med en effektiv og præcis produktion,
gør det os til en seriøs og stabil underleverandør, der skaber
størst mulig værdi i dine 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 flow

1
Løsningsmuligheder

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

Specifikationer og fastlæggelse
af produktet

Konstruktion og endeligt design
fastlægges i samarbejde med
kunden.

Produktionsforberedelser

4

5
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.

Vi modtager din forespørgsel
på et kommende projekt, og
der bliver tilknyttet en fast
projektleder.

2

3
Vi fastlægger produktionsmetoder
og logistik og indgår aftaler med
evt. samarbejdspartnere (underleverandører), og begynder produktionsforberedelserne. Dokumentationskrav fastlægges.

Projektopstart

Produktion

Produktionen, herunder montage,
går i gang under nøje overvågning
af vores projektledere, herunder
styring af evt. samarbejdspartnere
(underleverandører).
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Pladebearbejdning
Højteknologisk kvalitet
NMF Industries er Skovsager Groups specialist i højteknologisk pladebearbejdning i alle former for metaller til industrien
og byggebranchen. Vi råder over en avanceret maskinpark
til laserskæring, stansning på både eksenterpresser og
CNC-styret revolverstansning, samt kantbukning med flere typer kantpressere. Vores maskinpark rummer således alle typer
moderne værktøjer, svejseanlæg m.m. til effektiv bearbejdning
af stål, RF og aluminium, og vi er naturligvis 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 i 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 serieproduktioner, og til yderst fordelagtige
priser. Via vores amerikanske set-up kan vi færdiggøre og
lagerføre produkter til levering på det amerikanske marked.

Hos NMF Industries 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.
Vores sites i DK og Kina er begge certificeret efter ISO
9001:2008 og EN1090-1 EXC3, hvilket er en blåstempling af
vores kvalitetsledelse og interne processer.
Udover ovenstående certificeringer, har vores mangeårige
samarbejde med større spillere i vindmølleindustrien bevist, at
vi kan tilpasse os til strengere og strengere krav.
Vi leverer i dag til mange forskellige industrier, heriblandt;
· Vindindustrien
· Offshore industrien
· Maskinindustrien
· Auto- og aircraft industrien
· Byggebranchen
· Facadeløsninger
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Rørlaserskæring
Hele processen i én arbejdsgang
En besparelse på op til 30% af det normale tidsforbrug på en
række værkstedsopgaver - lyder det for godt til at være sandt?
QuickTube er Skovsager Groups erfarne specialist, i traditionel rørlaserskæring såvel som avanceret 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 QuickTube ved vi, at 3D rørlaserskæring er fremtidens
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,
undersænket skærpning og stansning.

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 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!
QuickTube A/S leverer iht. EN1090-1 med tilhørende sporbarhed og dokumentation. Vi er desuden ved at lægge sidste
hånd på certificering i ISO 9001:2015 med forventet certificering inden juni 2017.
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Nordeuropas største 3D laserskærer
Med vores seneste investering i en af Nordeuropas største laserskærere
kan vi nu tilbyde vores kunder helt unikke muligheder, som sprænger de
hidtidige grænser for dimensionerne inden for 3D rørlaserskæring.
Vi kan skære de store emner til dit projekt for på vores egen fabrik, og derefter fragte det ud til byggepladserne, hvor de tilpassede emner let samles
efter netop dine krav. Det betyder, at du sparer værdifuld tid på forskellige
tilpasninger af rør og profiler ude på byggepladsen og i svejsekabinen.
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 finde den optimale løsning.
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 har nu.

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 HEB-bjælker, 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.
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Stans | Tolerancer og finish
Hos QuickTube finder du 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 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, stanse 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 samlede 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 mængde 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.
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Skovsager Group
Sparring, samarbejde
og garanteret tryghed
ISO 9001 og EN1090-1 – naturligvis!
Hos Skovsager Group 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.
QuickTube blev i maj 2017 certificeret efter ISO 9001:2015
og kan som underleverandør levere iht. EN1090-1 med fuld
sporbarhed med 3.1 materialecertifikat.
NMF Industries og Ningbo NMF er begge certificeret efter
ISO 9001:2008 og EN1090-1 EXC 1-3.
Certificeringerne er en vigtig blåstempling af vores kvalitetsledelse og interne processer, og kundens 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.

Joint Qualification System
for suppliers to the Oil Industry in Norway and Denmark

Certificate of Qualification
Awarded to

NÆSBY MASKINFABRIK A/S
Company Registration number: 41089814
Achilles Id: 61112
Achilles Information AS hereby confirms that
NÆSBY MASKINFABRIK A/S

Atle Gjertsen

Anja Thorsdalen

Achilles Information AS

Achilles Information AS

Sector Manager, Oil & Gas

Operation Manager

idebureauet.dk

is Qualified in the Achilles Joint Qualification System for suppliers to
the Oil Industry in Norway and Denmark. The Qualification concerns
the product and service codes listed in the appendix.

The participating Oil Companies and Main Contractors may use Achilles JQS as the basis for preparation of bidder lists directly or together with additional qualification
criteria established by the individual Company. Other qualification stages may be added by the individual Company if more information is found necessary to complete
preparation of bidder lists.

22.06.2017

23.03.2018

Issued date

Expiry date

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