
Din leverandør for sveise- 
og skjæreprosesser
• Regional service i hele Norge
• SELCO får nå tilgang til Voestalpine internasjonale salgsnett 

og vil vokse markant
• Maskinene og software er som før, men vil bli lakkert blå
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VESTRE MIDT

et TESS firma



HØYRE MIDT

FEM + FEM ÅRS GARANTI

voestalpine BÖHLER WELDING
SELCO, www.selcoweld.com, har inngått strategisk samarbeid med
voestalpine Böhler Welding internasjonalt, www.voestalpine.com/welding,
med intensjon om å styrke begge parter hvor SELCO sin teknologi innenfor
høyeffektive sveiseprosesser, herunder GREENWAVE (30 % mindre strøm- 
forbruk) og WELDNET (Industri 4.0 for dataintegrering med kundens egne
systemer), er noen av elementene.

Med tilgang til voestalpine Böhler Welding sitt internasjonale nettverk og materialkompetanse,
vil dette bli en sterk partner for kundene i årene fremover.

EIVA-SAFEX har gjennom 20 år bygget opp et sterkt salgs- og servicenett i Norge rundt SELCO 
sveisemaskiner, og fikk i august/ september i tillegg to nyansettelser på salg/ service. 

voestalpine Böhler Welding har valgt EIVA-SAFEX som sin strategiske partner på det norske 
markedet for sveisemaskiner, herunder salg, service og reservedeler.

Produktene vil bli markedsført under varenavnet «voestalpine Böhler Welding» og produktlinjene 
TERRA og URANOS.

Henvendelser om tekniske spørsmål og priser, kontakt de angitte under:

Tekniske spørsmål: Kristoffer Lindh, kristoffer@eiva-safex.no, 928 06 127
Priser og betingelser: Stian Norderud, stian@eiva-safex.no, 928 06 148

Fordeler med å bruke EIVA-SAFEX som leverandør
• 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). 

- Maskinene opprettholder all Selco-teknologi og det er samme garantitid som tidligere



Lasting Connections

MED PÅLITELIGE RESULTATER – 
BÅDE ONSHORE OG OFFSHORE

Vi har et bredt utvalg av spesielle, skreddersydde sveisetilsett 

som tilfredsstiller de høyeste kravene i bransjen. Rørtråd og 

massiv tråd fra Böhler Welding gir god produktivitet, riktige 

sveiseegenskaper og langvarig sikkerhet. Og kunnskapen vår 

er lett tilgjengelig – over hele verden.

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding



GUARDIAN SVEISEMASKER

HØYVAKUUM PROSESSAVSUG
Sammen tilbyr EIVA-SAFEX og REGLO en komplett løsning av høyvakuum prosessavsug

VIKTIGE EGENSKAPER
• Oppfyller arbeidsmiljølovens gjeldende 

regelverk omhandlende varmt arbeid
• Økte produksjonsrater
• Forbedret produksjonskvalitet
• Reduserte rengjøringskostnader
• Redusert miljøpåvirkning
• Bedre innemiljø gir økt trivsel på 

arbeidsplassen
• Systemet ventilerer røyk, partikler, 

vann, damp og støv

• Egenutviklet ergonomisk maske med lav vekt og god optikk, DIN 5-13
• Lav vekt og tåler slag siden materialet er fleksibelt og seigt
• Enkel betjening
• Egen knapp for slipefunksjon uten å vippe opp glasset
• CE-klassifikasjon 1/1/1/2
• Også egnet for TIG-sveising
• Egen utgave med slipevisir
• Stort synsfelt, 62x98 mm

Guardian 62FGuardian 50



EGH AS og EIVA-SAFEX AS har inngått samarbeid i Norge. Vi er to leverandører som utfyller 
hverandre komplett, og som sammen har fokus på sveiseprosessen for våre kunder.

EGH AS har lang erfaring innenfor automasjon, programmering, prosessarbeid, robotsimulering og 
robotsveising. Sammen tilbyr vi løsninger som er enkle å benytte for sluttbruker, med delesupport 
24/7 samt regionale serviceteknikere.

AUTOMASJON GJORT ENKELT

NORSK TRANSFORMATOR AS, www.nortrafo.no

Fra september 2019  har denne roboten gått i produksjon for sveising av ulike 
størrelser kasser til transformatorer. Programmeringen av de ulike kassene 
gjøres enkelt på industrielt touchpanel med spesiallagd software utviklet spesielt 
for Norsk Transformator AS. 

Ønsker du referanse på installasjonen 
kontakt Håkon Krokstad som er 
innkjøpssjef eller produksjonssjef 
Harry Alstad hos Norsk Transformator AS 
på Steinkjer.

Guardian 62F

UNIVERSAL ROBOT

UNIVERSAL robot installert med Selco strømkilde. Utrolig enkel programmering. 
UNIVERSAL er verdensledende på denne type roboter. 

Kontakt oss og be om demonstrasjon!

Link til YouTube

KAASBØLL BOATS AS, www.kaasboll-boats.no

Roboten ble installert i oktober i år og opereres på 20 meters bane hvor alt sveise- 
utstyr sitter montert på vogn. Sveiser aluminiumsbåter i 5 til 11 meters lengder. 
Laserfugefølgeutstyr har de rette filtre for å fjerne refleksjon som er en stor utfor-
dring ved sveising av aluminium. Automatisk dockingstasjon for å fjerne laser ved 
sveis i trange områder og egen stasjon for automatisk klipping av tråd og rensing 
av gasskåpe. 

Kontakt oss for en demonstasjon 
av anlegget hos kunde på Hitra 
i Trøndelag.



SKJÆREANLEGG FRA MICROSTEP
Europas ledende leverandør med optimale egenskaper på mekanikk og software
- Over 2700 anlegg levert til nå

• Fremst på software
• Fremst på roterende hode, 7. generasjon leveres nå
• Skjærebord designet som en «verktøymaskin» med høy løpenøyaktighet
• Multi Toolsmaskin med skjæring, boring, gjenging, plater, rør og profiler
• Patentert kalibreringsstasjon
• Nettservice og det beste regionale servicetilbudet i Norge
• EIVA-SAFEX har levert over 60 skjæreanlegg i Norge 

www.maskinregisteret .nowww.maskinregisteret .no 4544

Det nye skjæreanlegget er bygd på det gamle 
fundamentet.

Velger MicroStep for 
hurtig og sikker drift

DA AGILITY SUBSEA FABRICATION I TØNSBERG SKULLE SKIFTE UT SITT 
GAMLE SKJÆREANLEGG VAR DET VIKTIG Å VELGE EN EFFEKTIV OG DRIFTS-
SIKKER LØSNING. DERFOR FALT VALGET PÅ MICROSTEP OG MASKIN-
LEVERANDØREN EIVA-SAFEX AS.

I Tønsberg: Joppe Næss Christensen

AGILITY SUBSEA FABRICATION:

◀

VALGTE MICROSTEP

Da Agility Subsea Fabrication i 
Tønsberg skulle skifte ut sitt gamle 
skjæreanlegg var det viktig å velge en 
effektiv og driftssikker løsning. Valget 
falt derfor på Microstep og maskin- 
leverandøren EIVA-SAFEX.

Se artikkel i TU 



VESTFOLD
Telefon 33 36 14 00  
vestfold@eiva-safex.no     
  
HAUGESUND  
Telefon 04404
haugesund@eiva-safex.no     

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

BERGEN
Telefon 04404
bergen@eiva-safex.no

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

MØRE OG ROMSDAL  
Telefon 70 17 47 70
aalesund@eiva-safex.no

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

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

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

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

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

TROMSØ
Telefon 77 75 28 60
tromso@eiva-safex.no

SERVICEAPPARAT 
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Ansvarsområde 
Trøndelag

Håvard Furuhaug
Tlf. 928 06 141
haavard@eiva-safex.no
Ansvarsområde 
Øst- og Sørlandet

Aleksander Soltvedt
Tlf. 982 25 516
aleksander@eiva-safex.no
Ansvarsområde
Servicesjef skjæremaskiner

Henrik Olofsson
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henrik@egh-as.com
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Ansvarsområde 
Øst- og Sørlandet

Einar Heslien
Tlf. 917 24 465
einar@egh-as.com

Mads Spiten
Tlf. 938 62 789
mads@egh-as.com
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jens@eiva-safex.no
Ansvarsområde
Møre og Romsdal 
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