34 qp M E TA L B E A R B E J D N I N G :

AFKORTN I NG

Nr. 7 I 2017

Næsby
kalder
fremtiden
Med et glimt i øjet kalder teknisk
salgschef hos Skovsager Groupfirmaet QuickTube, Henrik Bøgh,
virksomhedens nye 3D-rørlaserskærer for fremtiden for dansk
industri. Ambitionerne er således
til at få øje på hos fynboerne,
der 1. maj åbnede op for
ordrer på maskinen.
Af Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk
Det har aldrig skortet på troen på fremtiden hos folkene
bag Skovsager Group, der siden den tidligere ejer af
armaturvirksomheden Riegens, Frank Skovsager, overtog tøjlerne i Næsby Maskinfabrik for alvor i 1999.
Siden opkøbet har virksomheden, der i mellemtiden

har udviklet sig til en koncern, i den grad været med
på beatet i forhold til at foretage investeringer i nogle af
de seneste plade- og rørbearbejdningsteknologier tilgængelige i markedet.
De var således blandt de
første til at satse på 3D-rørog profillaserskæring herhjemme, og yderligere nogle
år tilbage så installeredes
dét, der på daværende tids-

Adige Lasertube LT14 Fiber
Den 37 meter lange maskine blev leveret i 14 lastbiler.
Emnedimensionerne er 15.000 millimeter, mm, i længden med en rørdiameter på op til 355 mm med en maksimalvægt på 135 kilogram pr. meter. Ring-profiler og U
profiler på 300x100 mm er muligt, samt HEB-bjælker
på op til 260x260 mm. Skærehovedet er udstyret med en
fiberlaserkilde på fem kilowatt og til efteråret installeres
et modul, så det også bliver muligt at foretage gevindskæring. De benyttede materialer er rustfrit stål, stål,
aluminium, kobber og messing.

For QuickTube-folkene er det en drøm, der går i
opfyldelse, at det er lykkedes at gå til næste niveau af
røremnestørrelser. Efter at have haft 3D-rørlaserskæring
i produktionen i flere år er de således klar over efterspørgslen af de rigtigt stor rørdimensioner eksempelvis
inden for byggeindustrien.

punkt var Nordens største og
kraftigste Trumpf-pladelaserskærer på syv kilowatt, i
produktionen.
Med den seneste investering i en af de største rørlaserskærere i Nordeuropa,
Adige Lasertube LT14 Fiber,
tager fynboerne yderligere et
skridt i retningen af at skille
sig ud fra mængden inden
for rør- og pladebearbejdning i Danmark.
”I dag er det snarere reglen
end undtagelsen, at større
byggearbejdspladser har tilknyttet et sjak håndværkere,
der får deres eget område for
tilpasning af metalprofiler,
så rør og plader til eksempelvis altaner og andre konstruktioner, løbende kan
skræddersys den ønskede

Load og unload af emner på maskinen foregår automatisk efter påfyldning af rør på et
transportbånd med en netop installeret traverskran, der klarer op til 5 tons.

opgave,” siger Technical Sales Manager, Henrik Bøgh,
og fortsætter:
”Det er i grunden en ineffektiv måde at gøre arbejdet
på og potentiel kilde til fejl.
Med de maskiner og den
software, vi er i besiddelse
af, kan vi tage industrien til
et nyt niveau af produktivitet. Vi kan nemlig levere
samlede
skræddersyede
løsninger på meget præcise
mål, hvor konstruktionerne
kan monteres direkte med
særlige
samlingstekniker,
som desuden overflødiggør
en række bærende svejste
sammenføjninger.”

”Eksemplet med altaner er
et godt udtryk for, hvorledes
vi oplever synergi mellem
vores
pladebearbejdning,
rørlaserdel samt ikke mindst
en svejsende del af produktionen. Vi kan ganske enkelt
levere totalløsninger, der også størrelsesmæssigt ikke
tidligere har været tilgængelige herhjemme,” tilføjer direktør for Skovsager Group,
Bjarne Poulsen, der siden
november har siddet på posten som koncernchef.
”Et af de nye områder, som
den store Adige-maskine
åbner op for, er ikke mindst
bærende konstruktioner til

Rørprofilerne går op til 355 millimeter i diameter.

større byggerier, hvilket vi
forventer os rigtigt meget
af,” understreger Bjarne Poulsen.
Med stålbjælker i op til 15
meters længde og de kreative
3D-skæringsfunktioner lukker det op for, at eksempelvis arkitekter og konstruktører herhjemme og i Norden
kan begynde at udføre specielle bygningskonstruktioner
med den sikkerhed at have
en leverandør, der er forholdsvis tæt på.
”Til VM i Sydafrika i 2010
byggedes eksempelvis flere
fodboldstadions med 3Drørlaserskårne bærende ele-
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menter, der blev leveret af en
underleverandør helt fra Italien. Det siger lidt om de
muligheder, der ligger og
venter, når industrien herhjemme for alvor får øjnene
op for, hvad vi nu kan,” konstaterer koncernchefen.
STOR BESPARELSER
Rørlaserkapaciteten med de
endnu større og mere specielle dimensioner åbner på
materialesiden op for muligheder for at skære store specielle emner i eksempelvis
aluminium, stål, rustfrit stål,
kobber og messing.
Dermed er det nu muligt
med endnu større emner at
erstatte en række fordyrende
operationer ved mere traditionel metalbearbejdning
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såsom boring, savning,
fræsning, skærpning og
stansning.
I stedet klares det hele i én
arbejdsgang, når profilvaren
er loadet på maskinen, hvorved kunderne kan spare op
til 50 procent af det normale
tidsforbrug på opgaven med
eget udstyr til eksempelvis
afkortning og hulfremstilling.
”Det her kan gå hen og blive rigtig stort. Så det er lidt
som om det er juleaften hver
dag i øjeblikket. Men vi er
også godt klar over, at det
blive hårdt arbejde at komme
i gang. Der skal laves et stort
salgsarbejde, og så tager det
nok cirka ét års tid, før at vi
er helt fortrolig med de
mange muligheder, maskinen byder ind med,”

Investeringer
trak folk
til standen
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siger Henrik Bøgh, og
tilføjer:
”Men vi har fået rigtig
kompetent hjælp hele vejen
fra producenten samt den
danske Adige-forhandler IP
Maskiner, derfor er vi allerede klar til at tage imod ordrer. Og bliver vi usikre på
noget hen ad vejen, så ved
vi, at vi har god hjælp ved
hånden.”

Henrik Bøgh (t.h.) og
Bjarne Poulsen ser
store muligheder for
synergi mellem rør- og
pladeskæring samt firmaets svejseafdeling
med henblik på at udvide antallet af leverancer af totalløsninger.

TTM 3D-rørlaserskærer
har den helt rigtige åbne
profil til din produktion

For første gang udstillede Skovsager
Group i år på Hannover Messe.
Og de seneste investeringer trak
mange interesserede branchefolk
til standen.
Af Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk
HANNOVER:
Det var tilfredse udstillere på
Skovsager Group-standen på
den stor danske fællesstand
på Hannover Messe 2017
midt i april, der mødte Teknovations udsendte medarbejder på fjerdedagen.
Det er første gang, at Næsby-foretagendet udstiller på
messen, og det er ikke gået
stille for sig de første fire
dage, konstaterer Technical
Sales Manager Kim Faarup,
der afslører, at de spændte
miner fra start af - som
førstegangsudstiller - hurtigt
blev gjort til skamme.
”Allerede fra dag ét var der
mange interesserede forbi
for at høre mere om vores
kompetencer og ikke mindst
de investeringer, vi har lavet
i produktionsanlægget den
store Adige-rørlaserskærer
med rør op til 15 meter i
længden og 3.300 millimeter
i diameter,” siger han, og
fortsætter:
”Den store interesse har
holdt sig hele messen, hvor
folk måske først kom forbi
for at høre om de store nye
maskiner, men når de også
fik høre om vores kapacite-

ter inden for pladebearbejdning og svejsning blev yderligere konkrete i deres forespørgsler. Vi kan jo være totalleverandør på større projekter.”
”Nu har vi nok noget, der
ligner en måneds arbejde at
følge op på alle de forespørgsler,” tilføjer han.
I alt var der på tidspunktet
for
Teknovation-besøget
kommet i omegnen af 60
konkrete leads, hvilket var
særdeles tilfredsstillende:
”Af de mange forespørgsler har omkring 20 procent
været fra tyske branchefolk
og i alt 50 procent har været
var fra udenlandske virksomheder, hvilket er mere,
end vi har turdet håbe på,”
siger, Kim Faarup, og
tilføjer:
”Det har været en rigtig
god oplevelse af stå her på
fællesstanden, også fordi vi
har kunne netværke med de
andre danske udstillere og
ikke mindst få en del forespørgsler fra dem. Og det at
være dansk her i Tyskland er
også en fordel på en messe
som denne, da danske virksomheder generelt har godt
ry.”

Markedets absolut mest ﬂeksible program
Højtydende rør- og proﬁllaserskæring i overlegen kvalitet og med stor
ﬂeksibilitet fra Ø12 mm og helt op til Ø815 mm. Godstykkelse på røret
eller proﬁlen kan være op til 16 mm.
Fordele:
» Ægte 3D laserskæring i alle typer åbne og lukkede proﬁler

» Alma CAM 3D programmeringssoftware med direkte import af STEP og
IGES formater

» Direkte import fra alle gængse 3D CAD/CAM konstruktionsprogrammer,
som fx Inventor, Solid Works m.ﬂ.

» Valgfri Roﬁn Sinar CO2 Slab laserkilder eller IPG ﬁberlaserkilder
» Kombinerer bundtlademagasin og kæde-/tragtmagasin på samme
maskine
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