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Velkommen hos en erfaren samarbejdspartner
Fokus på forbedringer

En del af Skovsager Group

NMF Industries er mangeårig leverandør til vindindustrien. Det
er en industri, som med sine høje krav til kvalitet og sporbarhed, nytænkning og kost optimering passer rigtigt godt sammen vores egne værdier og kompetencer. Vi har et erklæret
mål om at være vindindustriens foretrukne samarbejdspartner
inden for bearbejdning af aluminium og stål. Denne position understøtter vi konstant gennem løbende investeringer
i ny teknologi, uddannelse af medarbejdere og en generel
nysgerrig og kritisk tilgang til opgaverne. ”Kan det ikke gøres
lidt bedre?” er den grundlæggende indstilling blandt vores
dygtige teknikere, ingeniører og erfarne produktionsfolk.

NMF Industries er en del af Skovsager Group, en familieejet
koncern med hovedsæde i Danmark og afdelinger i Kina og
USA. Skovsager Group har et solidt økonomisk fundament,
og består af to højt specialiserede virksomheder, som med
hver sine kernekompetencer supplerer hinanden i et stærkt
match. Ud over NMF Industries består gruppen af QuickTube,
som har en unik viden og erfaring inden for produktionsoptimering med avanceret 3D rørlaserskæring. Skovsager Group
stiller dig dermed stærkest, når det gælder viden om og bearbejdning af stål og aluminium.

Når man vælger NMF Industries, vælger man samtidigt en
leverandør og samarbejdspartner, der kan varetage hele projektet fra den første prototype til det færdige produkt. Vores
vigtigste opgave er at skræddersy et optimalt produktionsflow
til det enkelte projekt, så kvalitet, levering og konkurrencedygtige priser giver optimal værdi.

Hos Skovsager Group lægger vi stor vægt på at samle vores
kompetencer, så man som kunde har alle fordelene ved ”One
point of entry”-filosofien. Altså én samlet projektleder, leverandør og samarbejdspartner, der giver en verden af muligheder. Én leverandør er således nok til at håndtere det samlede
projekt.

Det bedste fra 2 verdener
NMF Industries har produktion i såvel Danmark som Kina,
begge med dansk ledelse. Derfor er vi gearet til at levere
den bedste løsning, uanset om der er tale om enkeltstående
udviklingsopgaver eller store serieproduktioner. Om projektet skal produceres i Danmark eller Kina afhænger bl.a. af
leveringstid, kompleksitet og seriestørrelse, og vurderes fra
projekt til projekt. På den måde kan vi til enhver tid tilbyde
den optimale kombination af kvalitet, pris og leveringsvilkår.

NMF LLC · Iowa, USA
Pladebearbejdning
Supply Chain
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Kvalitet hele
vejen rundt

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

3

NMF vind profilbrochure.indd 3

28/09/2017 10.07

© PP Techniq A/S

PP Techniq A/S har udviklet FFB360; en unik og patenteret platform til brug ved on- og offshore
servicering af vindmøllevinger, hvor sikkerhed og kvalitet står øverst på prioritetslisten. Platformen
monteres på vingerne uafhængigt af kraner, og driftes via ankerpunkter i nacellen med et integreret
hejsesystem på vingeplatformen.
FFB360 er et projekt, der har bevist styrkerne i Skovsager Group. I et tæt samarbejde har QuickTube
og NMF Industries produktionsmodnet maskinen bestående af over 1800 varelinjer.
Svejseprocesserne er optimeret ved 3D-laserens fordele, og vores kompetente svejsere har givet
feedback, således at processer optimeres og effektiviseres bedst muligt.

Højteknologisk forspring
Unikt workflow i moderne maskinpark
NMF Industries råder over en avanceret maskinpark til
laserskæring, svejs, stansning på både excenter presser og
CNC-styret revolverstansning, afgratning samt kantbukning.
Vi opdaterer løbende vores maskinpark, og har i 2017 både
investeret i en ny fiberlaser samt øget kapacitet på robotsvejs. Vores nye fiberlaser giver mulighed for at arbejde i
både carbon- og rustfri stål, aluminium, kobber og messing.
Vores søsterselskab QuickTube er specialiseret i såvel traditionel rørlaserskæring som avanceret 3D rørlaserskæring.
Det giver en række konkurrencemæssige fordele, da en
række fordyrende operationer overflødiggøres. Her har man
ligeledes i 2017 investeret i en af Nordeuropas største 3D
rørlaserskærere.

Vores maskinpark rummer således alle typer moderne værktøjer og anlæg, der er nøje sammensat i et unikt workflow,
som giver et kort og effektivt gennemløb. Og vi omstiller
gerne produktionen, eller opstarter nye arealer, for at imødekomme konkrete behov. Er der produktionsmæssige udfordringer, vi ikke selv kan løse, samarbejder vi med en række
kompetente underleverandører. Projektledelsen ligger altid
hos os, så kunden kun har én samarbejdspartner.
Quick Response Manufacturing
Nogle gange skal det gå stærkt! For at imødegå krav om hurtig
levering af mindre serier, har vi indrettet en særskilt QRM-sektion i produktionen (Quick Respons Manufacturing). Her er
et fast team specielt uddannet i at varetage hele processen
fra planlægning til færdigt emne, hvis der er behov for ekstra
hurtig levering.
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Struktur og nytænkning
Hos NMF Industries er vi anerkendte for vores evne til at kost optimere komplekse
konstruktioner via et tæt samarbejde mellem kunden, vores ingeniører, indkøbere
og produktionsmedarbejderne. Således har vi indgået i en række konkrete udviklingsprojekter hos vores kunder, hvor vores tidlige involvering har været medvirkende til at give et glidende flow direkte fra prototype til produktion, hvor dyre 0-serier
minimeres eller helt overflødiggøres
En af vores største styrker er den aktive sparring mellem vores ingeniører og vores
produktion. Det foregriber mange udfordringer og giver de allerbedste resultater,
målt på kvalitet såvel som økonomi. Vores tekniske afdeling ser nemlig ikke sig
selv som ordrebehandler, men som aktiv samarbejdspartner og betroet rådgiver på
evigt udkig efter nye muligheder for optimering.
Dokumenteret kvalitet
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 altid kan tilpasse os de aktuelle krav.

NMF Industries er ”preferred supplier” til en række kunder
inden for vindindustrien. Set over en 12-måneders periode
har vi en dokumenteret leveringssikkerhed på +98% sidst vi
blev rated. Det er en position som forpligter.
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Det gennemtænkte projekt
Vores ingeniører og teknikere sidder klar til at rådgive og tænke nyt i samarbejde med Jeres team.
Sammen udvikler og omsætter vi gennemtænkte projekter, der er skræddersyet til det konkrete
behov. Det uanset om der er tale om dag til dag teknisk support, eller store komplekse 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. NMF Industries bidrager positivt til dit projekt, uanset om vi tages med helt fra
idéstadiet, eller om vi bliver koblet på projekter, der skal arbejdes videre med.
Hos os møder man kun teknisk velfunderede medarbejdere, der tilfører projektet stor viden og
erfaring. Kombineret med en effektiv og præcis administration, produktion og levering, gør det
os til en solid samarbejdspartner.

Projekt flow
Projektopstart
Vi modtager forespørgslen, og der bliver tilknyttet et team af
specialister, som i fællesskab sætter rammerne for projektet.

Løsningsmuligheder
Vi afdækker og idéudvikler på projektets muligheder, udfordringer og kost optimeringer, og
der udvikles prototyper. Her sættes det stærke samarbejde mellem ingeniørerne og produktionen i spil, og de gode løsninger vokser frem i kombination med kundens feed back.

Produktionsforberedelser
Vi fastlægger produktionsmetoder, dokumentationskrav og logistik og indgår aftaler med
eventuelle samarbejdspartnere. Løntunge processer eller mulighed for længere leveringstid kan betyde, at produktionen med fordel kan foregå på vores fabrik i Kina.

Specifikationer og fastlæggelse af produktet
Konstruktion og endeligt design fastlægges i samarbejde med kunden.

Produktion
Produktionen, herunder montage, går i gang på basis
af de godkendte arbejdstegninger.

Levering
Det færdige projekt leveres til aftalt tid og i aftalt kvalitet. Evt. lagerføring af
produktet aftales, så produkterne leveres i henhold til nøjere aftalt leveringsplan.

Opfølgning
Efter levering sørger vi for at indsamle feed back. Er der basis for endnu flere
forbedringer af arbejdstegningerne, så montagetiden reduceres yderligere?
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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 maksimal
fleksibilitet hele vejen.
For en række kunder er det samtidig en stor fordel, at vi tilbyder at lagerføre både råvarer, materialer, præ-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 varerne er klar til rette tid og på rette sted.
Hos en række kunder har vi en aftale om at lagerføre emner
indenfor et bestemt interval (min/max lager), således kunden
altid kan være sikker på, at kunne få sine varer, når der er et
akut behov.

7

NMF vind profilbrochure.indd 7

28/09/2017 10.07

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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