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Det självklara
valet för
svetsindustrin
Varför ha flera olika leverantörer när du kan få allt du
behöver hos en? Svetsmaskinservice är ett av Nordens
största serviceföretag inom svets och svetsutrustning.
Vår kärnverksamhet är uthyrning, service och produktförsäljning, alltid med våra kunders behov i centrum. Med
kunskap, lång erfarenhet och korta beslutsvägar hjälper
vi våra kunder att bli lönsamma, det kallar vi en riktig
win-win-situation! Nöjda kunder är återkommande kunder,
precis så vill vi att kundrelationer ska se ut.

Peter Wesslander
VD, Svetsmaskinservice
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Vår mindmap
– vägen till
nöjda kunder
Svetsmaskinservice grundades redan 1963. I nästan 60 år har vi alltså
jobbat med att ge våra kunder en service av högsta kvalitet och under
resans gång har vi självklart lärt oss en hel del. Denna kunskap har
vi använt till att ta fram vår egen mindmap, som vi använder för att
tillgodose våra kunders behov och önskemål. Målet är en så lönsam
och effektiv produktion som möjligt.
Arbetssättet med vår mindmap börjar ofta med ett personligt möte,
där vår huvudfråga är både enkel och tydlig: Vad kan vi göra för att
hjälpa dig att utveckla din produktion?
Kanske behöver du en del produkter, men på Svetsmaskinservice pratar
vi hellre om lösningar eftersom alla kunder har sina specifika utmaningar.
Fysiska butiker
Demorum

Serviceverkstad
Gasdepåer

Utbildningar

Utbud

Turbilar
Uthyrning

Onsite-lösningar
Maskiner

E-butik

Automation
Tillsatsmaterial

Din leverantör inom
Svetsning

Lödning
www.terosystem.se

0152-71 61 51

Betning
info@terosystem.se
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Ett ständigt
arbete med
hållbarheten
På Svetsmaskinservice jobbar vi aktivt med miljö- och
hållbarhetsfrågor. Till exempel reser och fraktar vi med en
så liten miljöpåverkan som möjligt.
Hållbarhet handlar också om att kunna erbjuda våra medarbetare en trivsam och god arbetsmiljö, vilket alltid är ett
fokusområde för oss. På ett lite större plan bidrar vi också,
genom våra svetsutbildningar, till att skapa hållbara svenska företag med en stark internationell konkurrenskraft. För
oss är det självklart att stå bakom FN:s globala mål för
hållbar utveckling.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Verkstad
med gedigen
kompetens
I vår serviceverkstad utför vi reparationer, avhjälpande
underhåll och förebyggande underhåll på de flesta fabrikat
på marknaden. Självklart kan vi även utföra service på
plats hos våra kunder, vi anpassar oss helt enkelt efter
våra kunders situation.
Hjärtat i serviceverkstaden är såklart våra välutbildade och engagerade medarbetare, som är experter på att hitta lösningar.

Verktyg för rotgassvetsning

"Marknadens bredaste utbud av rotgasskydd"

www.teddington.se

- Rörbockar - Svetskatter - Rörfixturer - Restsyremätare - Uppblåsbara verktyg - Speciallösningar -
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Smidiga onsite-lösningar
för en enklare vardag
På Svetsmaskinservice erbjuder vi smarta containerlösningar, skräddarsydda för varje kund. Vi ser till att containern
alltid är fylld med de produkter du behöver, så att du lugnt
kan lägga all din kraft på din kärnverksamhet utan att behöva

tänka på materialåtgången. Med Svetsmaskinservice som
partner har du alltid ett reservlager hemma. Du spar tid och
pengar, samtidigt som risken för onödiga stillestånd minimeras. Vi hjälper dig att stärka din produktion!

www.nst.no

NSWE sömlösa rörtrådar ger
dokumenterad bäst kvalitet
och svetsekonomi

NST är exklusiv leverantör av NSWE (Nippon Steel Welding and
Engineering) sömlösa rörtrådar tillverkad enligt ICF Metoden.
Många års erfarenhet med olika produktionsmetoder har visat
att NSWE’s ICF-process (In-lineContinuous Filling) är den säkraste och mest effektiva metoden för att uppnå enhetlig kvalitet på stora volymer. Detta styrks genom 30 år med leveranser
till ett antal mycket krävande projekt.

Våran personal av svetsingenjörer, svetsspecialister med lång
erfarenhet av svetsning bidrar till den expertis som gör att NST
uppfyller alla dagens krav, denna kompetens gör oss till er
självklara partner när det gäller svetsning.
NST har Nord-Europas största lager av tillsatsmaterial lokaliserad i Norge. Vi har också lager i UK, Polen, Dubai samt Singapore. Kontakta gärna oss för mer information.

NSWE sömlös rörtråd

NSWE sömlös rörtråd

Optimerad för:
Extremt lågt hydrogeninnehåll
Mycket goda matningsegenskaper
God strömöverföring och stabil ljusbåge

Koppar

Optimal kvalitet, driftsäkerhet

Stål

Bättre inträngning i grundmaterial

Flux

Minimalt efterarbete
A

B

C

D

E

F

G

H

NSWE-ICF produktionsprocess:
A.
B.
C.
D.
E.

Strip ämne
Valsning till U-form
Flux fylls i jämn mängd
Sömsvetsning
Dragning av tråd

F. Avspänningsglödgning
och dehydrogenering
G. Kopparbeläggning
H. Slutdragning och spolning

Erling Storvik Design 2020 / Bakgrunnsbilde: © Kvaerner

Alla våra rörtrådar levereras med 3.1 certifikat med kemiska och mekaniska värden.

Kontakta NST Sverige:
Martin Kirschner, Säljansvarig,
tlf: +46(0)70 359 95 12
e-post: martin@nst.no
eller Tobias Henriksson, Tekniker, IWS,
tlf: +46(0)70 316 21 23,
e-post: tobias@nst

Norge Norsk Sveiseteknikk AS, Hokksund, tlf: 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no / Avd. Møre og Romsdal, Tresfjord, tlf: 71 18 44 00 UK NST Welding UK Ltd, Glasgow,
tlf: +44 141 433 9350, e-post: uksales@nst.no Polen NST Polska Sp. Zo.o, Gdynia, tlf: +48 586 690 553, e-post: jacek@nst.no Singapore NST Welding Asia Pte Ltd,
tlf: +32 476 57 12 05, e-post: alban@nst.no USA og Canada NST Welding America, Inc., tlf: +47 99 27 80 00, e-post: nst@nst.no
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CERAMICTECHNOLOGY

MADE TO SLICE: THE CUTTING COLLECTION
1.0mm, 1.3mm, 1.6mm, 2.0mm and 2.5mm

1

MAXX HASTIGHET

2

MAXX LIVSLÄNGD

3

MAXX KOMFORT

With impressive cutting action,
action the Flexovit Maxx3
range of cutting discs never compromise on
comfort, effortlessly slicing through metal whilst
comfort

Ledande inom
uthyrning
Svetsmaskinservice är förmodligen Nordens största aktör
när det kommer till uthyrning av svetsrelaterade produkter.
I vår maskinpark finns cirka 700 maskiner för de flesta
svetsmetoder.
Hos oss kan du hyra svetsutrustning oavsett hur stort
eller litet projektet är, eller om du råkar ut för ett oförutsett
stopp. Vi har resurser och kompetens att leverera precis
vad du vill ha.

Du är proffs!
Du behärskar kapning och bearbetning av yt or på ett utmärkt
sätt. Med PFERD blir dina resultat ännu bättre. Eftersom den
individuella rådgivningen och de innovativa verktygen från
PFERD övertygar med WOW-effekter till önskat arbetsresultat,
effektivitet och ergonomi.
Information om våra innovativa produkter och
tjänster finns på vår webbplats.
LITA PÅ BLÅTT
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LEDIGT UTRYMME!
Den här platsen kan bli din
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

En skön
säkerhet
Är du osäker på om svetsutrustningen passar just din
produktions unika behov? För att säkerställa att den gör
det finns vårt demorum, där du kan testa och utvärdera
utrustningen i verkliga förhållanden. Tryggt och smidigt!

Svetsarprövning
Kom och avlägg svetsarprov hos oss! Vi ordnar svetsarprov i de flesta metoder.

120 Years of Power

LUFTVERKTYG FÖR PROFFS
SEDAN 1901

BANDSÅGSBLAD
FÖR STORA OCH SMÅ
Lunnavägen 195, 434 97 Vallda
Tel: 031-98 12 72
www.teamrix.se
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Validering
Vi utför validering av svetsutrustning enligt gällande normer, både på plats hos kund
eller hos oss. Efter avslutad validering utfärdar vi ett valideringsdokument.

Cleanox VI HD
Maskin för rengöring (typ "betning"), polering samt märkning av
rostfria material.
Slipp miljöfarliga och hälsovådliga betpastor med allt vad det innebär av regler och förordningar samt dyra reningsanläggningar.
Cleanox VI HD rengör metallytor och svetssömmar elektrokemiskt med hjälp av starkström och passiviserar
ytorna i samma steg.
I stället för giftiga kemikalier används elektrolyter som även används inom livsmedelsindustrin.
Det är den nyutvecklade kolfiberborsten i kombination med hög effektsteknik, som gör denna elektrokemiska
metod lämplig för industriella tillämpningar.
www.sisabsweden.se

En välsorterad butik
I vår 1 500 kvadratmeter stora lokal i Göteborg har vi ett rejält lager och härifrån
förser vi våra butiker med allt inom svets. Plocka själv eller få hjälp av vår kunniga
personal, som alltid ger dig ett trevligt bemötande.

T E C H N O L O G Y

F O R

T H E

W E L D E R ’ S

W O R L D .

Svetspistolen skall
inte vara en börda –
MB EVO PRO.

ABICOR BINZEL Sverige AB
Ringugnsgatan 4 · S-21616 Limhamn
T 040 / 699 17 50
order@binzel.se
www.binzel-abicor.com

18
Utbildningar för
en ökad kompetens
& trygghet
Vi erbjuder svetsutbildningar, som IWS,
IWT och IWI. I utbudet finns även utbildning i Heta arbeten och fallskyddskurser,
för en säkrare arbetsmiljö.

Gasdepåer med
kompletta utbud
Svetsmaskinservice har gasdepåer i
Göteborg, Uddevalla och Linköping, där
den förstnämnda är Sveriges största. Våra
gasdepåer har ett heltäckande gassortiment och självklart levererar vi också gas
till våra kunder, även här enligt ett fast turbilsschema. Vår egen gasbil kan leverera
sju ton gas.

Egna turbilar för
smidiga leveranser
På Svetsmaskinservice har vi egna turbilar, som kör enligt ett fast turbilsschema
över hela Västsverige. Det innebär säkra
leveranser och du som kund kan dessutom få hjälp med tekniska frågor och
orderhantering av våra säljare.

Handla i vår e-butik!
Du vet väl att du kan shoppa i vår e-butik,
som används av allt fler! Via din egen
inloggning kan du göra beställningar, se
lagersaldo, göra favoritlistor och mycket
annat.

WE SHAPE THE FUTURE

ESAB / esab.com
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Svetsmaskinservice Göteborg
Svetsmaskinservice AB
Aröds Industriväg 16
417 05 Göteborg
031-52 44 66
info@svetsmaskinservice.se

LT Svets Göteborg
031-42 34 03
info@ltsvets.se
www.ltsvets.se

Svetsmaskinservice Uddevalla
Svetsmaskinservice AB
Skruvvägen 6A
451 75 Uddevalla
0522-67 80 30
uddevalla@svetsmaskinservice.se

Lintool – Linköping
013-100 610
lintool@lintool.se
www.lintool.se

Svetsmaskinservice Västergötland
Teknisk Försäljning,
Joakim Karlsson

Svetsmästaren – Göteborg

031-52 44 76

Aröds Industriväg 16
417 05 Göteborg

joakim.karlsson@svetsmaskinservice.se

031-52 44 66
info@svetsmaskinservice.se
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