
Fordelen med å bruke EIVA-SAFEX som leverandør

•  5 års garanti på alle sveis- og plasmamaskiner
•   30 dagers full returrett på alle maskiner
•   48 timers driftsgaranti levert et av våre serviceverksteder
•   12 mnd bytterett til større maskin hvis kundens behov endrer seg
•   Med servicetekniker i Telemark kan vi komme umiddelbart

Velkommen til nytt 
sveise- og gassenter på Herøya

Økt produktivitet i dine prosesser



Yara Praxair har skiftet navn til Praxair. 
Nytt navn, ny kompetanse og ny teknologi, men fortsatt lokal forankring! 

Praxairs Teknologisenter i Porsgrunn tilbyr et fullt utstyrt sveiselaboratorium 
tilrettelagt for de fleste sveise- og skjæreoperasjoner. 
Lokalitetene inneholder også et laboratorium tilrettelagt spesielt for 
næringsmiddelindustrien, der alle typer kjøle- og fryseprosesser kan testes ut. 

VVed vårt analyselaboratorium kan vi gjennomføre de fleste gassanalyser, 
samt gjøre simuleringer av gassblandingers egenskaper basert på våre 
spesialutviklede programmer. Vårt personell disponerer også mobilt utstyr 
for å gjennomføre analyser direkte i din bedrift. 
 

MIGMA 

•  Lik mengde sveisegass i mindre flaske 
••  Migma   gjør hverdagen enklere for de som bruker sveisegass i arbeidet 
•  Med de nye gassflaskene med 300 bar trykk får du like mye innhold i en 33 liters flaske 
  som i en standard 50 liters gassflaske. 
•  Lavere - Lettere - Sikrere
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Fordelen med å bruke EIVA-SAFEX som leverandør
•   5 års garanti på alle sveis- og plasmamaskiner
•   30 dagers full returrett på alle maskiner
•   48 timers driftsgaranti levert et av våre serviceverksteder
•   12 mnd bytterett til større maskin hvis kundens behov endrer seg
•   Med servicetekniker i Telemark kan vi komme umiddelbart

  Markedsleder i kvalitet
  Ledende i miljøutvikling        , 30% mindre strømbruk
  Ledende i software                     , automatisk dokumentasjon av alle parameter

Selco Genesis 2700 - eneste i markedet med disse egenskapene
•  Multivolt med automatisk omkobling 3x230/400V
•  Meget lav vekt, kun 23,8 kg
••  Meget høy intermittens, 230 Amp / 100%
•  Standard 15 kg spole
•  Standard slangepakke med eurokupling
•  Alle utgaver har MMA-funksjon for sveising av elektroder
•  Meget egnet for entreprenører, lett å flytte, mye raskere 
  enn elektroder - gir økt produktivitet

Selco Genesis 1500 - helt enkel unik
••  Laveste vekt på markedet - 2,6 kg
•  150 Amp sveisestrøm - 1fas 230 V
•  Optimale sveiseegenskaper
•  Tåler lange skjøtekabler
•  Produsert i aluminium og støtsikker plast
•  Egen kjølekanal som kun kjøler viktige komponenter,
  sikrer minimalt med støv på kretskortene
••  Aggregat 6.6KVA
•  Sveiser alle typer elektroder

Selco Quasar 150 - også prisgunstig
•  Sveisemaskin for elektrode- og TIG-lift
•  Hotstart, Antisticking og Arc Force
•  Kun 4,1 kg
•  Sveiser 3,25 mm elektroder
••  Tåler lange skjøtekabler, opp til 100 m
•  Godkjent for aggregat
•  Nettilkobling 1x230V
•  150 Amp strømkilde
•  Intermittens 120 Amp / 60% ved 40  C

Vi leverer også                          program innenfor sveising og mekanisering
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