
Det kan være flere grunner til at stadig flere 
kunder velger EIVA-SAFEX som leverandør
av produkter, software og service i forbindelse 
med skjæring og sveising av stål og metaller

  

    04404www.eiva-safex.no

Vi skjærer, sveiser, løfter og sikrer Norge!

Hvorfor valgte

AKER Solutions

våre sveisemaskiner?

Se innsiden!
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MICROSTEP SKjæREMASKIN
 

Ledende på teknologi og levetid. Første med bruk 
av Microsoft som styringsplattform.
Kontakt oss, og vi sender deg en presentasjon 
som forteller deg hvorfor stadig flere kunder velger 
Microstep og EIVA-SAFEX som leverandør.

EIVA-SAFEX er 
eneste leverandør av 
skjæremaskiner som har  regionalt 
plassert serviceavdeling på 4 steder 
i Norge.Tønsberg, Fredrikstad, 
Stavanger og Ålesund.

Vi benytter Hypertherm som plasmakilde, 
den med lengst driftstid, laveste kostnader 
på forbruksdeler og hullteknologi som er 
overlegent andre leverandører. 

• Microstep leverer følgende maskiner:
 - Plasmamaskiner fra Hypertherm
 -  Vannskjæremaskiner fra KMT WaterJet
 - Fiberlaser fra IPG og Hypertherm
 - Gasskjæring fra Rhona/GCE

• Alle prosesser kan kombineres 
 med hverandre og har i tillegg disse 
 prosessene:
 -  Roterende 5-akset hode på alle 
   prosesser
 -  Bor-/gjengeutstyr
 -  Rørkuttere opp til 2.000 mm
 -  Inkjet og annet merkeutstyr
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AVSugSFIlTER Og SKjæREbORD 

EIVA-SAFEX er 
eneste leverandør av 
skjæremaskiner som har  regionalt 
plassert serviceavdeling på 4 steder 
i Norge.Tønsberg, Fredrikstad, 
Stavanger og Ålesund.

gir optimale forhold knyttet til HMS og fjerner hele tiden slagg fra 
skjærebordet. Øker oppetiden og fjerner avfall på en effektiv måte. 

Tidligere valgte noen kunder skjæring under vann for å fjerne noen 
av miljøutfordringene, selv om det kom andre ulemper i stedet.
I dag kan du benytte tørr skjæring med alle de fordelene det har og 
samtidig oppnå best samlet miljøeffekt!

• Verdens mest effektive  
filterløsning som kan 
tilpasses alle maskiner

• Gnistfanger og automatisk 
oppsamler kan monteres

• Kan leveres med service-
avtale som inkluderer fast-
pris pr. måned for deler/
service

• Skjærebord med minimum 
nedetid sørger for høy 
produktivitet

• Skjærebord som selv 
 fjerner slagg og skrap 
 gir operatøren en bedre 

hverdag
• Flere kundetilpassede 
 løsninger kan tilbys
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lEDENDE NESTINgPROgRAM

Customers Norway 

Increase Profitability with 
SigmaNEST 

≫ Best yield from raw materials 
≫ Reduce/eliminate scrap 
≫ Increase production efficiency 
≫ Extend lifespan of machine 
consumables 

>> Best utnyttelse av råmaterialer
>> Reduserer skrap - 4,1%
>> Øker produktiviteten
>> Øker levetiden på forbruksdeler til 
 maskinen

• Modulbasert som enkelt 
 kan tilpasses maskin og 
 kunde på alle nivåer
• For alle skjæreprosesser
• Moderne grensesnitt
• Integrert mot Autodesk  
 Inventor

SigmaNEST -  AutoNEST 

Example:	  	  	  
• 116	  of	  116	  Parts	  Nested	  
• 	  	  6	  Seconds	  
• 	  	  47%	  Yield	  (53%	  Scrap)	  	  

	  

Simek AS



SVEISEMASKIN 

  

Tror du Aker Solutions valgte SElCO og EIVA-SAFEX på grunn 
av returrett etter 30 dager eller bytterett etter 12 måneder?
 
Dette er kanskje viktig for kunder som er usikre på sine valg, 
men ikke for Aker Solutions som testet maskinene under de 
mest ekstreme arbeidsforhold i Nordsjøen i  forbindelse med 
vedlikeholdsarbeider i over 12 måneder før de valgte leverandør.

At EIVA-SAFEX har regionalt serviceapparat på 4 steder 
gir raskere responstid og lavere servicekostnader. 
48 timers driftsgaranti på våre maskiner gir mer oppetid i din 
produksjon.

Sjekk delepriser på våre maskiner mot konkurrentmaskiner, 
markert lavere priser.

www.eiva-safex.no     04404

WELDNET gir deg alle sveisedata 
dokumentert elektronisk: mengde, 
ampere, volt, sveiser og tidspunkt. 

greenWave-teknologi er siste 
innovative løsning fra Selco. 
Maskiner som har GreenWave-
teknologi har følgende fordeler:
• Multivolt, ingen mekanisk 
 omkobling mellom 230/400V
•  Strømbesparende, 30% 
 mindre strømforbruk enn  
 andre invertermaskiner

Markedets råeste elek-
trodemaskin på 150A – vekt 
2,6 kg. Full serie av elek-
trodemaskiner

Fine tekniske løsninger:
• Kundetilpassede   
 sveisepistoler fra 
 TBi og Selco
• Fjernkontroller og 
 tralleløsninger



ORbITAl Og MEKANISERINg
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Vi skjærer, sveiser, løfter og sikrer Norge!

STAVANgER
Telefon 51 71 55 60
stavanger@eiva-safex.no  

HAugESuND
Telefon 04404
haugesund@eiva-safex.no

bERgEN
Telefon 04404
bergen@eiva-safex.no

ÅlESuND
Telefon 70 17 47 70
aalesund@eiva-safex.no

TRØNDElAg
Telefon 73 99 42 00
trondheim@eiva-safex.no

NORD-NORgE
Telefon 77 00 06 90
harstad@eiva-safex.no

VESTFOlD 
Telefon 33 36 14 00
vestfold@eiva-safex.no

TElEMARK 
Telefon 35 54 06 60
telemark@eiva-safex.no

AgDER
Telefon 38 12 20 30
agder@eiva-safex.no

ØSTFOlD
Telefon 69 36 20 60
ostfold@eiva-safex.no

OSlO
Telefon 23 05 11 00
oslo@eiva-safex.no

Orbital sveising fra ARC Machines, 
verdens ledende, levert til flere 
store norske selskaper innenfor 
sveising til olje- og gassbransjen.

Fordeler med orbital sveising:
•  Repeterbar sveising med høy   
 kvalitet
•  Økt produktivitet
•  Lavere krav til operatør enn ved 
 manuell sveising
•  Lavere feilproduksjon enn ved 
 manuell sveising. Sparer tid og 
 penger
•  Lavere produksjonskostnader
•  Dokumentasjon av hver sveis

MECOME, en leverandør av mekaniseringsutstyr, 
spesialdesignet for dine oppgaver.   

Hvorfor valgte

AKER Solutions

våre sveisemaskiner?

Se innsiden!
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