
Automatisk ändförslutning av rör 
 



Quick-Set’s automatik för snabbare, 
renare och säkrare produktion  

Våra helautomatiska specialmaskiner 

för ändförslutning av rör är av egen 

konstruktion. Maskinerna klarar 

rördimensioner från 4 - 54 mm. 

Det finns också en 

kombimaskin ”Plugger 

som klarar såväl utvändig 

som invändig pluggning 

(caps). Vi lagerför maskinerna 

som grundmoduler, vilket 

tillförsäkrar snabb leverans. 

Varje enskild modul modifieras 

efter kundens speciella önskemål och 

monteras på plats i produktionslinjen. 

Pluggar och caps till maskinerna levereras 

sammanlänkade i band. Detta bidrar till 

snabbare, renare och effektivare hantering 

jämfört med montering av exempelvis 

lösplugg. För ändförslutning av rör i mindre 

serier erbjuder vi flera enklare alternativ – till 

exempel halvautomatiska pluggpistoler för 

placering på arbetsbänk.

Bänkversion av capsmaskin Capsmaskin för hydraulrör
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Miljontals lamellpluggar och caps 
på löpande band 

Quick-Set AB är en av Europas ledande 

producenter av lamellpluggar och caps 

avsedda för ändförslutning av rör. Vid 

sidan av vårt standardsortiment erbjuder 

vi givetvis kundspecifika rörförslutningar, 

specialanpassade till kundernas 

produktlösningar. Våra standardpluggar är 

framtagna för rördimensioner 4 – 54 mm. 

Caps, för bland annat automotiv- och 

hydraulindustrin, finns i standard för 

rördimensioner 6 – 40 mm. Pluggar och 

caps levereras i bandform och är anpassade 

för helautomatisk ändförslutning av rören. 

Gripdon Färdigpluggade rör hos kund



Förutom pluggar och caps 
har vi fler strängar på vår lyra

Quick-Set AB har mer än 25 års 

erfarenhet av formsprutning. Vår 

maskinpark har hela tiden vuxit i takt 

med både innovationsbenägenhet, 

kompetens och erfarenhet. Idag har 

vi kapacitet för snabb och effektiv 

utveckling av nya formsprutade 

detaljer. Presentera bara problemet så 

presenterar vi en snabbare, effektivare 

och bättre lösning. Ett exempel på 

sådan tillverkning är glasningsklossar 

av plast till fönsterindustrin. Klossarna 

används för att hålla isolerglaset på 

plats i ramen. Med vårt breda sortiment 

av standard- och specialklossar är vi 

marknadsledande i Europa.     

Påsklämmor Legoprodukter
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Quick-Set AB | Box 37, 330 10 Bredaryd
Tfn: +46 (0)370-37 42 30 | Fax: +46 (0)370-803 76  

E-post: info@quick-set.se
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