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Vi tilbyr mobil service av sveise- og 
skjæremaskiner i Trøndelag
EIVA-SAFEX er opptatt av at våre kunder skal ha økt 
oppetid på sine maskiner. Forebyggende vedlikehold gir 
lønnsomhet og mindre driftsstans. Skap gode rutiner!

Fra september i år har vi styrket vår serviceavdeling 
i Trondheim og tilbyr service av sveise- og skjære- 
maskiner ute i markedet. Dette kan også utføres ved 
vårt verksted i Trondheim.

Jonas Roland er ansatt som servicetekniker. Han 
har flere års erfaring med montering og service av 
MicroStep skjærebord. I tillegg utfører han valide-
ring iht. NS-EN 1090 på sveisemaskiner samt foretar 
service av sveise- og plasmamaskiner.

Jonas Roland
Yngve Steinnes
Tor Nordli
Jan Baardsen

Servicetekniker
Operativ leder sveis
BO/ Inneselger
Salgssjef

982 25 544
911 21 500
982 25 523
959 80 415

• Vi har 5 års garanti/ alternativt 10 år * på alle våre sveise- og 
plasmamaskiner

• 30 dagers full returrett på alle maskiner
• 48 timers driftsgaranti levert et av våre serviceverksteder
• 12 måneders bytterett til større maskin hvis kundens behov 

endrer seg
• Vi har som eneste aktør et regionalt servicenettverk med 

kvalifisert personell
*Garantien gjelder for nye maskiner kjøpt fra EIVA-SAFEX AS etter 1. mai 2015. Faktura fra EIVA-SAFEX AS med serienummer er garantiseddel og 
må følge med ved innlevering. Du kan også få 10 års garanti ved kjøp av sveis- og plasmamaskiner. Dette forutsetter kun bruk av originaldeler, aktiv 
bruk av vedlikeholdsjournal og årlig validering av maskinen àjourført i ECOSAFE. Kontakt oss for å få en gjennomgang av dine muligheter til å få 
utvidet garanti til 10 år (www.ecosafe.no). Med ECOSAFE oppdaterer du på nettet og har hele tiden oversikt over vedlikehold og service. 

Fordeler med å bruke EIVA-SAFEX som leverandør

jonas@eiva-safex.no
yngve@eiva-safex.no
tor@eiva-sfex.no
jan@eiva-safex.no

Kontaktpersoner innen sveis og skjæring i Trondheim


