
SVEISESERVICE 

SVEIS – MASKINERING - PÅBYGG 



Om oss 

Sertifiserte sveisere. 
Arbeider med stål, rustfritt stål og aluminium. 
Mobilt serviceteam som kan utføre oppdrag ute hos våre kunder. 
Verksted på Sola med moderne utstyr og verktøy. 
Sertifisert under Norsk Sertifisering SV146. 
Achilles godkjent.  



Sveiseverksted 

5-akset vannskjærer, to dreiebenker, 
fresemaskin og standardutstyr som 
saks, knekke og valse.  
 
TIG, MIG, samt vanlig 
elektrodesveising. 
 
Spesialoppdrag og produksjons- eller 
reparasjonssveising av de fleste 
materialer, som aluminium, rustfritt 
stål, støpejern eller vanlig stål.  
 
Delproduksjon og montasje av 
bagasjetransportanlegg rundt om på 
lufthavner i Norge.  
 
Vi produserer løfteåk etter kundens 
tegninger eller egen design. 
 
Tegning og beregning utføres med 
autodesk Inventor. 
 



Maskinering og Påbygg 

På vår maskineringsavdeling kan vi 
ta på oss oppdrag innen; dreiing, 
fresing, boring, samt sliping av 
de fleste metaller og plastslag. 
 
Vi driver med oppbygging av 
lastebiler; deriblant lastebilplan, 
lastebil med bilplan, 
svingskivepåbygg og 
hydraulikkutrusting. I tillegg utfører 
vi både ombygginger og 
overflytninger. Vi reparerer og 
produserer aluminiumskarmer til de 
fleste lastebiler og tilhengerplaner. 



Hvorfor velge sveiseservice? 

VI HAR STÅLKONTROLL 
Hos oss kan du forvente både service og 
kvalitet i toppsjiktet. Våre produkter holder en 
meget høy standard. 
 
DU BLIR SETT, HØRT OG FORSTÅTT 
Vi er en liten og fleksibel organisasjon. 
Det vil du som kunde oppleve ved at du blir 
sett, hørt og forstått fra dag en. 
 
ET EKSTRA GIR FOR VÅRE KUNDER 
Med et næringsliv på høygir, hender det ofte at 
ordrer ikke kan vente. Vi legger inn et ekstra gir 
når det koker for våre kunder, selvsagt uten at 
det går ut over kvaliteten.  
 
KREATIV SKREDDERSØM I METALL 
Med vårt brede spekter av verktøy og 
maskiner, kombinert med vår erfaring og 
kompetanse, kan vi levere det aller meste av 
skreddersydde konstruksjoner i metall.  
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