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høylegerte
Foretrukket sortiment
 

tilsettmaterialer

Elga Skandinavien AS, Ryghgata 4B 3051 Mjøndalen
Tel: 32 20 81 20  Faks: 32 20 81 30 

www.elgawelding.no

Elga markedsfører et komplett 
produksjonsortiment med tilsettma-
terialer innen sveising av høylegerte
materialer

Ett eksempel på dette er våre rør-
tråder som �nnes i de �este legering-
er og utmerker seg med høy produk-
tivitet og stabil, repeterbar kvalitet

 
Nytt av året er Cromacore 625, 
Superduplex 25 Cr og Lean Duplex 
22 Cr (LDX). Elgas rørtråder vil også 
�nnes i 5kg spoler

Metoder
• MIG
• TIG
• Rørtråd
• UP / Strip
• Elektroder

 Legeringer
• 309L / MoL
• 316L
• Duplex 22 Cr
• Superduplex 25 Cr
• 6Mo / 625
• Lean Duplex 22Cr

Elga har også rektangulære, 1 kg 
forpakninger med 500 mm lange TIG 
tråder. Alle fargemerket i henhold til 
spesi�kasjoner i NORSOK M601

 
Våre populære DryPac forhindrer hy-
drogenopptak i elektrodedekket inntil 
du skal bruke dem.

Oppdag Elgas brede sortiment og 
store kunnskap innen sveising, en 
kompetent leverandør av høylegerte 
tilsettmaterialer.

Velkommen til  Elga eller en av våre 
forhandlere!

Elga ønsker alle sine forbindelser
en God Jul og Godt Nytt år
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La sikkerheten komme i første rekke 
med ODOROX® lukttilsatt oksygen.
Du kan verken se eller høre lekkasjen, men du kan lukte den.

ODOROX® lukttilsatt oksygen er et konsept, som på et tidlig tidspunkt varsler dersom en oksygenlekkasje oppstår. Konseptet 
er utviklet av AGA, og gir et sikrere arbeidsmiljø for alle som jobber med oksygen i kombinasjon med brenngasser. Risiko for 
brann og eksplosjon reduseres, fordi du varsles av en spesiell lukt dersom lekkasje oppstår og oksygennivået stiger til over 
normalt nivå. AGA kan levere ODOROX® lukttilsatt oksygen i både flasker, pakker og fra tank. Dette gjør at alle som bruker 
industriell oksygen i kombinasjon med brenngasser kan øke sikkerheten.

AGA – ideas become solutions.

www.aga.no 11
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Som første virksomhet i
Norge har Aker Stord fått
sveisere med internasjo-
nal godkjenning. Norsk
Industri gratulerer!

De fire er Hogne Haaland, Stig
Magne Tveito, Ståle Vegard Ler og
Kristian Thorsen Hyttebakk. De kan
henge på veggen sine diplomer som
stadfester at de er godkjent som
”International Welder” (IW).

- Aker Stord er først ute og viser
nok en gang at vi er en foregangsbe-
drift, sier sveise-nestor Eddie Flatås
i Aker Stord.

- Dette er en milepæl for de fire
sveiserne, for virksomheten Aker
Stord og for oss i forbundet, sa
Sverre Eriksen i Norsk Sveisetek-
nisk Forbund (NSF) da han nylig
delte ut diplomene. Sveiserne har
testet ut Industriskolens opplegg for
IW-sveis som en del av sin utdan-
ning.

Norge henger etter
Eriksen opplyste at godkjennings-
ordningen har eksistert i noen år,
men at det har tatt en stund å komme
i gang i Norge. Totalt i Europa er det
42.855 internasjonalt godkjente
sveisere. Over 30.000 av disse er i
Tyskland. Men både Finland og Sve-
rige er et hestehode foran Norge,
med henholdsvis over 3000 og 1400
sveisere med internasjonal godkjen-
ning.

- I forhold til folketallet har Sve-
rige og Finland mange. De har lyk-
kes fordi skoleverket fanget inter-
esse og tok det inn i utdanningen.

Vi har lenge forsøkt å få det til i
Norge, men har så langt møtt en
stengt dør i Utdanningsdirektoratet,
sa Eriksen.

- Det burde vært en del av lære-
planen innen sveisefaget i skolen
også i Norge. I dag er opplæringen i
stor grad overlatt til industrien selv.
Vi skal ta imot stafettpinnen, men
skulle gjerne hatt et høyere nivå på
de vi får inn, legger Flatås til.

Siden de ikke kom lenger med Ut-
danningsforbundet, bestemte Norsk
Sveiseteknisk Forening seg for å ta
det gjennom industrien, noe de med
dette har klart.

Sikrer kvaliteten
- Det skal bli gledelig å endelig
kunne melde inn de fire første nor-
ske internasjonalt godkjente svei-
serne til International Institute of
Welding. Og andre virksomheter er

allerede i gang og vil følge etter, sa
Eriksen.

International Institute of Welding
er en global organisasjon som har-
moniserer og sikrer kvaliteten på
sveiseteknisk personell.

Produksjonssjef Einar Bjelland
opplyser at de nå vil ta stilling til
veien videre i forhold til internasjo-
nal godkjenning av sveisere.

- Sveiste konstruksjoner er det vi
lever av på Aker Stord og vi leverer
allerede i dag svært god kvalitet. Nå
må vi ta en runde og evaluere pilot-
prosjektet, og i dialog med det svei-
setekniske fagmiljøet og brukerne på
Aker Stord bli enige om hva vi gjør
videre, sa Bjelland.
De har testet ut IW opplegget som

industriskolen har under utvikling
og vil vurdere å bruke det mer.

Kilde: Innspill fra Aker �

Landets første
internasjonale sveisere

Fra venstre: Ståle Vegard Ler, Sverre Eriksen, Stig Magne Tveito, Ronny Flatås,
Kristian Thorsen Hyttebakk, Eddie Flatås og Hogne Haaland. Foto: Aker Solutions.

Norsk Industris hjemmeside 24.11.10
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FILEUR styrker seg i Norden

www.nordicwelding.no

25 forskjellige yrker stilte opp og
det ble noen hektiske timer for delta-
kerne.
I sveis var det 6 deltakere i finalen
og det var god spredning fra hele
landet.
Vi lar hoveddommer Leif Ottar
Heimro selv fortelle om sine inn-
trykk:¨
”NM gikk veldig bra og vi er veldig
fornøyd med arrangøren Vargstad
Videregående skole med god hjelp
av leverandørene Kemppi, TESS,
Elga og andre på Lillehammer.
Hele arrangementet bar preg av god
planlegging og stort ønske om et
vellykket Yrkes NM.
Oppgavene på sveis var nye og mer
kompliserte enn tidligere. De er nå
tilpasset de internasjonale kravene
og tilrettelagt for at deltakerne skal
kunne tilpasse seg de kravene som
de vil møte internasjonalt.

Deltakerne taklet utfordringen vel-
dig bra. Nivået på deltakerne var
bra, og jeg mener at vi har kandida-
ter som kan hevde seg internasjo-

nalt. Jeg må også nevne at det i år
var en kvinnelig deltaker. Dette er
første gang en kvinne deltok, og
svært gledelig” �
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Våre medaljevinnere i NM i sveis: Fra venstre Remi André Isaksen og norgesmester
Mads Fremo Røskaft, begge Aker Solutions, Stord og bronsjevinner Lasse Thrane
Aibel, Hammerfest.
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I sin åpningstale ved Yrkes-NM
understreket Kronprinsessen den
store betydningen yrkesfagene har
for verdiskapingen i Norge. Kron-
prinsessen snakket direkte til delta-
kerne og ga dem pågangsmot foran
konkurransene: – Det å kunne sitt
fag er viktig. Vi trenger alle å se at
vi mestrer utfordringer og at arbei-
det vårt gir resultater. Det betyr i
neste omgang personlig vekst og tro
på egen ferdighet.
– Samfunnet har bruk for de fer-

dighetene dere har utviklet. Den
aller største ressursen Norge som
nasjon har, er menneskene og deres
kompetanse. Faglig sterke yrkesutø-

vere er avgjørende for å sikre vel-
ferdssamfunnet vårt fremover. Der-
for er Yrkes-NM et enormt viktig
mesterskap.

Gode rollemodeller
– Drillo og hans menn får nok større
oppmerksomhet, men Yrkeslandsla-
get er et minst like viktig landslag.
Norske ungdommer som skal velge
utdanning trenger gode og sunne
rollemodeller – slik som dere, sa
Kronprinsessen til deltakerne.
– Vår konkurranseevne internasjo-

nalt er helt avhengig av fagarbeidere
i verdensklassen. Det har vi vist
gang på gang at vi har, gjennom

solid medaljehøsting i yrkes-EM og
yrkes-VM. �

- Vi trenger mange flere som velger yrkesfag, sa kunn-
skapsminister Kristin Halvorsen da hun besøkte Yrkes-
NM på Lillehammer. Hun fikk æren av å avslutte dagens
økt i automatiserings-NM. Det markerte hun ved å igang-
sette et blåsesignal så det buldret høyt i hele Kristins hall
på Lillehammer.
- Det er utrolig viktig at man får til å arrangere en slik

arena hvor yrkesfag blir vist fram. Yrkes-NM med en
slik messe bidrar til å få opp interessen for yrkesfagene,
sa hun.
Halvorsen tok seg god tid til å snakke med deltakerne,

ikke minst i industrifagene. Hos automatiseringsdelta-
kerne fikk hun innføring i deres oppgaver. Halvorsen var
tydelig imponert!

Kunnskapsministeren delte ut medaljene:

Vi trenger flere
fagarbeidere

Kronprinsesse Mette-Marit åpnet yrkes-NM:

Minst like viktig
som Drillos

Yrkes-NM på Lillehammer er over for denne gang, der
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit deltok ved åpningen.
– Drillo og hans menn får nok større oppmerksomhet,
men Yrkeslandslaget er et minst like viktig landslag,
sa Kronprinsessen til deltakerne.

Kronprinsesse Mette Marit.
Foto: Jo Michael, Det Kongelige Hoff

Foto: WorldSkills Norway



Høylegert tilsettprogram fra NST

NST INOX er vår nye produktserie for konstruksjoner og installasjoner med ekstreme krav 

til styrke og holdbarhet. Denne serien er spesielt tilpasset høye krav til rustbestandighet, 

syrebestandighet, samt nye supersterke legeringer som krever tilsvarende sveisetilsett.

Gjennom vårt merkesystem er produktene sporbare fra oppstart produksjon til levert 

vare. Høy kvalitet og leveringssikkerhet gjør NST INOX serien til et riktig valg for å få 

jobben gjort til riktig tid og kvalitet.

NST TIG 316Lsi

NST TIG 309Lsi

NST TIG 309LMo

NST TIG Duplex 2209

WEL TIG 329J4L (Superduplex)

NST TIG ERNiCrMo-3/(625)

NST høylegert TIG-program

1,6 2,0 2,4 1,0 1,2 1,6  2,0  2,4  3,2  4,0
500 mm 1000 mm

Farge         Produktnavn

www.nst.no

Lagerførte diametere og lengder. Fullstendig info om MIG og TIG programmet fi nnes på vår side www.nst.no/INOX

Fargekoding og
produktmerking
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Norsk Sveiseteknikk AS
Avd Sørlandet:
Rigetjønnveien 12B
4626 Kristiansand
Telefon + 47 38 01 11 30

Norsk Sveiseteknikk AS
Avd Møre og Romsdal:
6391 Tresfjord
Telefon + 47 71 18 44 00

Norsk Sveiseteknikk AS
Postboks 575
Brakerøya
3002 Drammen
Telefon + 47 99 27 80 00
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Dan Roger Oshaug etablerer Nordic
Welding Solutions AS. Fileur får ny
nordisk leverandør.
Daglig leder Oshaug: ”Når produ-
senten Fileur, avsluttet sitt samarbei-
det med tidligere partner oppstod det
en mulighet i markedet som vi ikke
kunne la gå fra oss.”
Nordic Welding Solutions AS er
leverandør av tilsatsmateriale for
sveising. Produkter som er rettet mot

segmentene Offshore, landbasert in-
dustri samt gruve & bergverksindus-
trien. Produktgruppene er alle typer
legeringer, fra lavlegerte opp til mer
krevende legeringer som Ni-base.
Daglig leder Oshaug: ”Vi adresserer
markedet på to måter. Først og
fremst med høy kompetanse på høy-
legerte materialer og direkte kontakt
mot industrien, men også som kan-
skje det første selskapet i Norden,
har vi satt opp nettbutikk for de som
ønsker å handle rett fra lageret i As-
kim. Det vi kaller Webshop. Her kan
så vel private og næringsdrivende
skaffe sine produkter.”
Daglig leder Oshaug: ”Med teknisk
personell og lager i Askim, er vi
sikre på å kunne tilby våre partnere
og kunder løsninger og service for
de utfordringer de skulle ha i sin
hverdag/ prosjekter”
Styreleder Helge Bollæren Has-
vold:" Vi har fordelen av å kunne
starte med blanke ark sammen med
sterke leverandører. Dermed bygger
vi en moderne organisasjon basert
på kompetanse og avansert tekno-
logi.”
Daglig leder Oshaug: ”Planen er å
etablere oss i Norge, Sverige og Fin-
land i løpet av 3 år. �

Nytt interaktiv
sikkerhets-
kurs for deg
som jobber
med gass
Gassleverandøren Yara Praxair
lanserer nå et helt nytt interaktivt
sikkerhetskurs innen gass. Kurset
gir dokumentert kunnskap om
gassfarer og gassikkerhet.
Sikkerhetskurset er nettbasert og
brukeren kan starte kurset når en
selv ønsker.
- Det interaktive sikkerhetskurset
gir basiskunnskap om gass og
gassfarer som flere i en bedrift
må ha kunnskap om, sier Martin
Gulsrud hos Yara Praxair. Dette
vil gjelde flere typer bransjer, alt
fra mekanisk industri til sykehus-
ansatte, og DSB krever dessuten
at alle som jobber med gass har
nødvendig kompetanse, sier
Gulsrud hos gassleverandøren.
Krav fra DSB
DSB (Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap) har satt
krav for alle som skal jobbe med
eller i nærheten av gass: "Enhver
som prosjekterer, konstruerer,
produserer, installerer, drifter,
endrer, reparerer, vedlikeholder
eller kontrollerer utstyr og anlegg
som benyttes ved håndtering av
farlig stoff skal ha nødvendig
kompetanse. Tilsvarende gjelder
enhver som håndterer farlig stoff
utover det som er beregnet for
vedkommendes personlige bruk."
Informasjon om Veiledning til for-
skrift om farlig stoff se
www.dsb.no
For mer informasjon se
www.yarapraxair.no
For henvendelser kontakt:
Martin Gulsrud
Prosjektleder, Yara Praxair
Tlf. 916 21 338

FILEUR styrker sin posisjon mot
verkstedindustrien i Norden
sammen med Nordic Welding
Solutions AS
Ny leverandør av tillsettsmateriale for sveiseindustrien i
Norden med tilhold i Askim.

Hovedleverandør er Fileur, samt et par
andre leverandører for å komplettere
produkt porteføljen.
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Flere utstillere på mindre
plass
Mens antall kvadratmeter utstiller-
areal har gått ned noe har til gjen-
gjeld antall utstillere gått opp, 322
ved årets messe. Av disse var hele
106 utenlandske!

Svenskene på hugget
- Den enorme utenlandske oppslut-
ningen ser vi som gledelig, samtidig
som vi oppfordrer norske bedrifter
til å komme på banen. Ikke bare er
det flere utenlandske bedrifter, men
vi fikk også besøk under messen av
to svenske fylker som ønsker å
bruke Industridagene som døråpner
til Norge, forteller Andersen enga-
sjert.

Han mener utlendingene har kom-
met for å bli.

Generell optimisme
blant utstillerne, men få

sveiseleverandører deltok på
Industridagene

Det var langt mellom
kjente ansikter, les
sveiseleverandører, da
SveiseAktuelt besøkte
Industridagene 2010 på
Lillestrøm i slutten av
september.
Mens markedet generelt
har vært labert hadde
Norges Varemesse fått
rekordmange nye utstil-
lere til Industridagene.
Mange av dem kommer
fra utlandet.
– Dette er en ny trend,
sier Trond Andersen,
prosjektsjef for Industri-
dagene. Andebu-bedriften hvor alle trives og ingen slutter, var på plass med Erik Grytnes,

som selger avsug. Han kom til Holgers i februar i år, reiser over hele landet og han
trives med det.

Ville treffe gamle og nye kunder, samt vise to nye vaskemaskiner. Spesielt en ny
robotbetjent avansert maskin for rengjøring av vanskelig gods med meget høye krav
til renhet. – Mindre besøk enn hva vi hadde håpet på. Fortsatt avventende holdning til
investeringer, rapporterte Geir Andersen.
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- Vi ser at mange danske og sven-

ske foretak fortsetter å stille ut på
Industridagene, noe som betyr at de
finner messekonseptet interessant
for dem rent forretningsmessig. Da
er det nærliggende å tenke at hvis de
som kommer fra utlandet kan for-
svare messesatsingen kan også nor-
ske bedrifter gjøre det samme,
poengterer prosjektsjefen.

Optimistiske utstillere
Til tross for en nedgang i antall be-
søkende viser årets messe at utstil-
lerne er positive.
- Prosjektteamet har tatt tempera-

turen på utstillerne hver dag under
Industridagene, og vårt inntrykk er
at de fleste er fornøyd med kvalite-
ten på de besøkende. Det snakkes
om ”riktig” besøk, og da er ikke an-
tallet så viktig så lenge det kommer
innkjøpere til standen, mener Trond
Andersen.

Godt besøkte seminar
Årets seminarprogram var fullt alle
fire dagene. Det var et bredt utvalg
av temaer, fra HMS til romfart, og
de fleste seminarene gikk med godt
besøk.
- Dette er vi svært fornøyd med.

Noen justeringer til neste gang, men
vi tror det er viktig å kunne tilby et

faglig innhold som styrker messe-
konseptet. Interessen fra fagpressen
har vært upåklagelig, og alt i alt er
vi fornøyd med gjennomføringen av
Industridagene 2010, konkluderer
Andersen. �

40-års jubilanten Migatronic er utrolig aktiv for tiden og det oser entusiasme av par-
hestene Kjell Karlsen og Livar Skjørestad. De var selvfølgelig på plass med flere av
sine mange nyheter. Det er lett å stå på litt ekstra i medgang, betrodde de oss.

Her fra Migatronics stand hvor det ble
sveist med 1 mm standard SG2 massiv-
tråd i vanlig kortbueområde.
Platetykkelse: 1,5 mm. Åpning: 15 mm.
Maskinen regulerer temperaturen i svei-
sebadet.

Fakta om årets messe
Industridagene 2010, som ble arrangert 27. til 30. september, fikk rekord-
mange nye utstillere, hele 60 prosent. Av 322 utstillere var så mange som
106 utenlandske. Det er også rekord. Flesteparten av disse kom fra Sve-
rige (41 stk) og Danmark (42 stk). I alt deltok bedrifter fra åtte nasjoner.
Det totale besøksantallet ble 7882. Totalt utstillingsareal var cirka
12.000m².

Aker Stord-sveisere tok tredje og
fjerdeplass i Nordisk!

Etter hard jobbing på høyt og jevnt nivå i Nordisk sveisemesterskap i Finland, er resultatet klart:
1. og 2. plass til Finland og 3. plass til Mats F. Røskaft og 4. plass til Remi Isaksen, begge fra
Aker Stord og Norge!
Totalt var det 8 deltagere med i finalen. Begge de norske var både stolte og glade for sine
plasseringer og at begges trykktanker holdt tett.
SveiseAktuelt gratulerer!



FastMig Pulse 350/450

It’s your welding mission
FastMig Pulse setter deg i førersetet. I tillegg til å

imponere som sveisemaskin, setter FasMig Pulse

nye standarder for hvilke valgmuligheter du har

som kunde. Foruten standard programvare, kan vi

skreddersy programpakker tilpasset dine spesielle

behov. Uansett hvilke sveisebehov du har, vil du

�nne en løsning som gir deg optimalt utbytte,

både teknisk og økonomisk.

Mer informasjon om Kemppis løsninger 

�nner du på www.kemppi.no

Mission control

Kampanjepris ut 2010!
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Alt klart til perfekt sveising av stål

TransSteel 3500/5000 er ensbetydende med intelligent industridesign, garantert enkel 

håndtering, robust konstruksjon og lang levetid. Utstyrt med Steel Transfer Technology 

oppnår du optimale stålesveisekarakteristikker med det digitalt styrte MIG/MAG-

sveisesystemet. Gjør deg klar til perfekt sveising av stål! 

FRONIUS NORGE AS, Finneveien 25, N 3300 Hokksund  

Tel: +47/32/25 01 10, Fax: +47/32/25 01 11, E-Mail: sales.norway@fronius.com
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Perfekt sveising av stål

Enkel håndtering

Robust og pålitelig

HISTORIKK!
TRI TOOL fuge og bearbeidings
maskiner ble introdusert i Norge i
forbindelse med oppgjekkingen av
Ekkofisk.
Året var 1986, og den gang var det
fuging og kutting av leggene på
Ekofisk, som var grunnen til at Tri
Tool utviklet 600serien. 600serien
var og er fortsatt i dag en maskin for
kutting og fuging av rør i en og
samme operasjon.
Det paradoksale er at i dag brukes
våre videreutviklede maskiner i
600serien av AF Gruppen og
Herema, til å kutte ned de samme
rørene som vi engang var med på å
sette opp.

I DAG!
Markedet har utviklet seg kolossalt
siden den gang, og i dag er våre
største kunder leggefartøy som bru-
ker våre PFM maskiner. PFM ma-
skiner fra Tri Tool kan fuge 30” rør
med 30mm veggtykkelse, på bare et
par minutter.
Men hovedtyngden i våre leveranser
gjelder Innvendig oppspente maski-
ner for produksjon i verksteder og
for ONSITE maskinering.

Nyheter!
Flere av våre maskiner har fått en
oppgradering. Tri Tools maskiner
skal alltid være gjenkjennende, men
tekologien innvendig i maskinene,
samt tilleggs utstyr, som man kan
supplere maskinene med er i stadig
utvikling.

Nyheter i 200serien!
Man kan få kjøpt standard tilleggs-
utstyr beregnet for blant annet fu-
ging av BEND- ”J” FUGE VED
ORBITALSVEISING og FULL-
SUPPORT PADS FOR SCEDULE 5
og 10.
Maskinene har i tillegg fått større
arbeidsområde.
Nye maskiner er:
208B fra 2” til 8” – 214B fra 4” til
14” og 326B fra 14” til 36”.

UT I EUROPA!
I 2008 ble vi tilbudt å utvide vårt
salgsområde fra kun å gjelde Norge,
til å gjelde hele Europa.
2009 ble derfor vårt beste år siden
starten for over 20 år siden, og vi
ligger an til en liten økning i omset-
ningen også i år.
Denne satsningen i Europa er også

hovedårsaken til at vi har foretatt
navnebytte fra Tri Tool Norge til Tri
Tool Europe AS.

HMS!
Tri Tool Europe AS benytter ISO -
9001:2008 i sitt daglige virke. Våre
maskiner er kald kuttende verktøy,
og er derfor svært miljøvennlige i
bruk. Selskapet er opptatt av at opp-
læringsprogrammer skal gjennomfø-
res for nye brukere, for at sikkerhe-
ten skal ivaretas.

Takk for godt samarbeid!
Vi vil benytte anledningen til å
ønske alle våre kunder en RIKTIG
GOD JUL og ET GODT NYTTÅR.

�

Tri Tool Europe as

Gründer Arne Henry Hansen til.v med
sønnen Fredrik som nå også er med i
ledelsen i firmaet.

Masse ros til programkomiteen
Årets Sveise- og materialkonferanse i Stavanger har fått mange rosende
ord. Æres den som æres bør – komiteen besto av:
Per Lorang Larsen, Ingar Eriksen, Dan Roger Oshaug og Helge Chr Aaby.



www.yarapraxair.no

Vi har gassene
- du har valget!

Yara Praxair har størst utvalg av beskyttelsesgasser for sveising. Våre beskyttelsesgasser  
dekker alle sveiseoppgaver. Hver enkelt beskyttelsesgass er utviklet for å møte spesifikke 
kundekrav. Yara Praxair har eget utviklingssenter og sveiselab som kan hjelpe deg med valget.

Gå inn på www.yarapraxair.no og prøv vår gassvelger for riktig valg av gass.  
Du kan også ringe tlf. 400 04 755 for mer informasjon om våre beskyttelsesgasser. 
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Industribedriftenes syste-
matiske arbeid med syke-
fravær gir resultater. Sy-
kefraværet går ned med
19,8 prosent sammenlig-
net med 3. kvartal 2009.

Sist man så en tilsvarende nedgang
var for 3. kvartal 2004. Sykefraværet
går ned til tross for at det for tiden er
lav ledighet.

Målbevisst
- De svært gledelige sykefraværstal-
lene i industrien er et resultat av at
industribedriftene har arbeidet me-
get målbevisst med fraværet i mange
år, helt siden IA-avtalen første gang
ble inngått, i 2001, sier adm. direk-
tør Stein Lier-Hansen i Norsk Indus-
tri.

- Man oppnår ikke resultater bare
gjennom å skrive under på et stykke
papir. Det er langsiktig og konse-
kvent samarbeid på bedriften som
gir resultater. Dette har både ansatte
og ledelse i industribedriftene
skjønt, sier Lier-Hansen.

Gi noe tilbake!
- Lavere fravær gir mer trivsel på ar-
beidsplassen, styrker samholdet og
bedrer bunnlinjen for bedriftene. I
Norsk Industri mener vi at når vi
sparer samfunnet for milliardutgifter

gjennom å få ned fraværet, så burde
noe av denne gevinsten blitt tilbake-
ført til industrien, for eksempel
gjennom mer konkurransedyktige
avskrivingssatser. Dette har vi tatt
opp med finansministeren. �

Sykefraværet går kraftig ned

SveiseAktuelt ønsker sine lesere og
annonsører en riktig God Jul
og et Godt Nytt År!

������������
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TENN I TRYKK  I SVEIS

Industriveien 1, N-3300 Hokksund 
Tlf: +47 32 25 69 00, Fax: +47 32 25 69 01 

www.migatronic.no 

Vil du ha større suksess med 
dine sveiseoppgaver?
Vil du ha større suksess med 
dine sveiseoppgaver?
Så er den nye Omega 400 ganske enkelt den beste opp-
graderingen du kan foreta deg. Med den nye Omega
400 MIG/MAG sveisemaskinen får du førsteklasses

sveiseegenskaper og lett innstillbare parametre.
Når hovedparametrene er innstilt, regulerer du
det  synergiske kontrollpanelet og alle øvrige

 parametre innstilles automatisk – dette gjør hver-
 dagen mye enklere. Omega 400 kan også brukes 
til elektrodesveising og den har polvending for sveising 
av Inershield tråd. Omega 400 er DIN perfekte sveise-
maskin. Nå - og inn i fremtiden.

”Dette er en stor dag for oss og for
landsdelens næringsliv, ” sier Nowe-
cos daglige leder, Hans Peder Olsen.
”Det dreier seg om den første di-
rekte langsiktige vedlikeholdskon-
trakten som en nordnorsk bedrift
inngår med et oljeselskap. Det er nå
opp til oss å bevise at Statoil har
gjort et riktig valg i konkurransen
mellom anbyderne.”
Driftsinspeksjon er et samlebe-

grep for den vitale kontrollen av rør
og andre installasjoner på Norne-
skipet og Melkøya LNG mot korro-
sjon, skadde sveiseskjøter og andre
potensielle problemer – som et ledd
i det kontinuerlige vedlikeholdsar-
beidet. ”Den løpende kontrollen er
svært viktig av hensyn til både

driftssikkerheten og økonomien,”
sier Olsen. ”Det gjelder å få tatt
feilene så fort som mulig før de får
anledning til å utvikle seg.”
Kontrakten løper fra 1. oktober,

og Noweco har allerede startet mo-
biliseringen – foreløpig med tre nye
stillinger i Hammerfest. ”Den lokale
forankringen er avgjørende for at vi
skal kunne tilfredsstille
Statoils krav – og for å nå de nye
målene vi har satt oss.”
Noweco ble etablert i Harstad i

1990 og omsetter for 16-17 millio-
ner kroner årlig. Daglig leder Hans
Peder Olsen har i mange år vært
styremedlem i leverandørforeningen
Petroarctic, som arbeider for å
styrke samarbeidet og heve kompe-

tansen hos bedriftene i landsdelen.
Olsen mener at organisasjonen har
hatt stor betydning for Nowecos
suksess. ”Petroarctic har bidratt til å
samle og kvalifisere den lokale leve-
randørindustrien. Foreningen har bi-
dratt vesentlig til at vi fant nøkkelen,
som åpnet mulighetene.”

Norwegian Welding Control AS
Mercurveien 86 (Postboks 3083)
9408 Harstad (9498 Harstad)
www.noweco.force.no
For ytterligere informasjon:
Hans Peder Olsen, tlf 90695990. �

Daglig leder Hans Peder Olsen.
Foto: Vidar Hardeland, Statoil

Noweco signerer historisk
kontrakt med Statoil
Under en høytidlig seremoni i Bergen signerte Noweco
28. september en 4-års kontrakt med Statoil for drifts-
inspeksjonen på Norne-skipet og LNG-fabrikken på
Melkøya. Kontrakten har opsjoner på ytterligere fire år
og en total ramme på 46 millioner kroner.



Kontaktinfo: 
Sidsel A. Simensen

Tlf (+47) 982 90 229
sidsel.simensen@ti.no 

Teknologisk Institutt kan 
tilby 135 forskjellige kurs. 

For mer informasjon 
gå inn på våre nettsider

Teknologisk Institutt
Kurs våren 2011

Teknologisk Institutt tilbyr et bredt spekter av tjenester innen sveise- og materialteknologi. Vi har lang 
erfaring innen opplæring, rådgivning og sertifi sering, og er blant landets ledende leverandører innen 
sveisetekniske tjenester. Vi er representert i Stavanger, Kongsberg og Oslo samt gjennom et landsdekkende 
nettverk av underleverandører. 

NS 477/IWI sveiseinspektør-utdanning
Modul 1  uke 4 ( 24.-28.01)
Modul 2 uke 5 og 7 (31.01-04.02 + 14.-18.02)
Modul 3 uke 10 og 12 (7.-11.03 + 21.-25.03)

NS 477 Tilleggsutdanning Modul 8
NS 477 Modul 8 er tilleggsutdanning (1 uke) iht. NS 477 for tekniker og ingeniør 
for å oppnå NS 477 Sveiseinspektør-sertifi kat.
Uke 2 (11.- 14.januar 2011)

Før kursstart, må godkjenning søkes fra Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF)
Søknadsskjema fi nner du på www.sveis.no

IWI International Welding Inspector 
Modul 6 er tilleggsutdanning (1 uke) iht. IIW for sertifi sert sveiser og NDT operatør for å oppnå IWI-S
Uke 10 (07.-11. mars 2011)

Modul 7 er tilleggsutdanning (1 uke) iht. IIW for tekniker og ingeniør for å oppnå IWI-S 
Uke 10 (07.-11. mars 2011)

WI II er tilleggsutdanning (2 uker) iht. IIW for tekniker og ingeniør for å oppnå IWI-C
Uke 10 + 12 (07.-11.+21.-25. mars 2011)

Før kursstart, må godkjenning søkes fra Norsk Sveiseteknisk Forbund (NSF)
Søknadsskjema fi nner du på www.sveis.no

NDT-kurs med sertifi sering - NS 473/Nordtest
Teknologisk Institutt, avd. Stavanger tilbyr kurs og sertifi sering innen magnetpulver og penetrant-prøving 
i henhold til NS-EN 473 / Nordtest. Ved å kjøre lengre dager, vil vi gjennomgå nivå 1 og 2 + eksamen i 
løpet av én uke. 
MT nivå 1 og 2, uke 3 (17.-21.01).  PT nivå 1 og 2, uke 6 (07.-11.02)

Driftsinspektørskole
Fra 2011 må alle som jobber som driftsinspektør ha driftsinspektør-sertifi kat.
Teknologisk Institutt tilbyr opplæring for alle som skal jobbe på nivå 1 og 2.
Nivå 1, uke 10 (07.-11.03). Nivå 2, uke 4 og 5 (24.-28.01 + 31.01-04.02)
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I SveiseAktuelt nr. 3/2010 ble en
startinformasjon om emnet gitt.
Status per dato er som følger:

- NSF i samarbeid med Norsk Stål-
forbund har lansert et utdannings-
program for å gi kompetanse til
personer som ønsker å bli nasjo-
nal Sveisekoordinatorer ved pro-
duksjon av stålkonstruksjoner.

Vi tilbyr 2 nivå:
Nasjonal Sveisekoordinator nivå 2 –
NS-EN 1090-2/25/235-355.
Nasjonal Sveisekoordinator nivå 3 –
NS-EN 1090-2/50/235-355.

Kurset for begge nivå er delt opp i
fire moduler med til sammen 60 ti-
mer undervisning for nivå 2 og 90
timer for nivå 3.

OrMe ressurs og fagskole, Orkanger
har sitt kursopplegg klart. Nærmere
presentasjon på:
- www.orme.no

Søknadsfrist for første kurs var 15.
november 2010 og per dato (12.11.)
har 6 personer søkt. Det har vært
mye forespørsel om opplegget slik
at antall søkere vil øke.

Det vil bli gitt videre informasjon
om opplegget og fremdriften på
NSFs hjemmeside og i kommende
nummer av SveiseAktuelt.

Undervisningen vil komme i gang i
høst og kursene vil bli gjennomført
med følgende timetall:
- 1090-2 – nivå 2: 60 timer etter-
fulgt av skriftlig og muntlig eksa-
men.

- 1090-2 – nivå 3: 90 timer etter-
fulgt av skriftlig og muntlig eksa-
men.

Informasjon om kursene vil bli lagt
ut på NSF´s og Norsk Stålforbund´s
hjemmesider.

TRENGER DU

SVEISEFUGER?

208B fra 2" - 8" 214B fra 4" - 14" 236B fra 12" - 36"

Torridalsveien 20  /  N-4630 Kristiansand S - Norway
Tel.: +47 98 09 99 99  /  post@tritool.no  /  www.tritool.no

NYHETER FRA TRI TOOL: 200-serien kan 
suppleres med:

NS-EN 1090-2 – Utførelse av stålkonstruksjoner

Nasjonal Sveisekoordinator

Utførelsesklasse Stålklasser Materialtykkelse / Material thicknes
Execution class Steel classes t ≤ 25 25 < t ≤ 50 t > 50
EXC 2 S235 til S355 Nivå 2 / Nivå 3 /

(1.1, 1.2, 1.4) Level 2 Level 3
EXC 3 S235 til S355

(1.1, 1.2, 1.4) Nivå 3/ Level 3

Nivå 2: Nasjonal sveisekoordinator 1090-2 (IWS inngangskrav)
Level 2: National welding coordinator1090-2 (Entry level same as for IWS)
Nivå 3: Nasjonal sveisekoordinator 1090-2 (IWT inngangskrav)
Level 3: National welding coordinator 1090-2 (Entry level same as for IWT)

Tabell 2

Sveisekoordinator 1090-2 – nivå 2 og 3
Welding Coordinator 1090-2 – level 2 and 3
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I SveiseAktuelt nr. 3/2010 ble IW-
opplegget i Norge nærmere beskre-
vet. Utviklingen har gått videre. Per
dato er situasjonen som følgende:

- Utdanningen ved Aker Stord AS
har så langt resultert i at:

- - 2 personer har bestått alle prøver
til nivå ”Plate”, og

- - 2 personer har bestått alle prøver
til nivå ”Kilsveis”.

De fire første diplomer for Interna-
sjonal Sveiser er nå utstedt i Norge.
Diplomene ble utdelt til kandidatene
ved en tilstelning på Stord den 19.
november.

Det er lang vei inntil vi kommer opp
på linje med bl.a. Finland og Sve-
rige. Men vi er godt i gang og det
skjer mer etter hvert.

Vitec AS er godt i gang med sine
kurs. Horten ressurs har startet opp,
og Orme fagskole er i startgropen.
Én virksomhet er i søknadsfase og
flere virksomheter har ymtet frampå
med sine ønsker.

Gjennom SveiseAktuelt og på sin
hjemmeside vil NSF informere kon-
tinuerlig om utviklingen på aktivite-
ten: Internasjonal Sveiser – Kilsveis;
Plate og Rørsveis.

IW – Internasjonal sveiser

Nye standarder for sertifisering
av sveisere og sveiseoperatører
Sertifisering av sveisere og sveise-
operatører skjer etter CEN- og ISO-
standarder som implementeres i
Norge som norsk standard. Disse
standardene skal revideres etter faste
rutiner og nå er to viktige standarder
under revisjon:

ISO 9606-1: Sertifisering av svei-
sere – del 1: Stål. Den vil etter god-

kjent revisjon erstatte dagens NS-
EB 287-1.

ISO 14732: Godkjenning av sveise-
operatører for smeltesveising og ma-
skinstillere for motstandssveising
ved fullmekanisert og automatisk
sveising av metalliske materialer.
Den vil erstatte NS-EN 1418.

Nyheter fra ISO-møter
På siste møte i ISO/TC 44/SC 11 i
Bratislava 25. og 26. oktober ble
ISO 14732 gjennomgått. Den skal
erstatte NS-EN 1418. Et høringsdo-
kument – ISO/DIS 14732, vil bli
sendt ut i løpet av første kvartal
2011.

På samme møte ble høringsdoku-
mentet for ISO/DIS 9606-1 også be-
rørt. Denne standarden som skal er-
statte NS-EN 287-1, er nå på høring
frem til 11. mars 2011. Høringsre-
sultatet vil bli diskutert på møte i
Bratislava den 16. og 17. mai 2011.

Endringene i forbindelse med revi-
sjonene kan vi fortsatt påvirke noen

av, mens andre endringer må vi leve
med. Det er viktig av brukerne av
standardene så tidlig som mulig blir
gjort kjent med endringene og hva
dette vil bety for den enkelte sveiser,
sveiseoperatør og sveisefirmaene.

For å få frem så mange synspunkter
som mulig vil Standard Norge ved
teknisk komité SN/K 067 arranger
en workshop om emnet i februar
2011. 16. februar er foreslått som
dato, men ennå ikke bekreftet.

I neste utgave av SveiseAktuelt vil
vi kunne informere mer spesifikt om
dette og hvilke emner som spesielt
skal diskuteres på workshopen.

Kraftfull
vinkelsliper
fra Atlas
Copco Tools
Atlas Copco Tools introduserer
nå en ny kraftig syv tommers
vinkelsliper med innebygd sik-
kerhet og ergonomi. PRO
G2515 har en effekt på 1300
W, og med et tomgangsturtall
på 8400 r/min. dekker den de
fleste behovene for effektiv
sliping.

PRO G2515 er den største
vinkelsliperen i PRO-serien.
Den har et luftforbruk på 19
l/s, veier 3,2 kg og skivediame-
teren er maks180 mm. Maski-
nen er sterk og robust og tåler
tøffe tak med tung sliping
innen mindre og mellomstore
mekaniske verksteder, svei-
seindustri samt tyngre entre-
prenørarbeid.

Det har vært et sterkt fokus
på økt sikkerhet under utvik-
lingen av vinkelsliperen, den
er blant annet utstyr med jus-
terbar skjerm og turtallsregula-
tor.
Et vibrasjonsdempet hånd-

tak med gummigrep gir en sik-
ker håndtering og man oppnår
en myk og jevn gange med et
vibrasjonsnivå på 7 m/s2.



Mekanisert og orbital sveising
Utstyrsspesialisten

Skvadronveien 19, 4050 SOLA, telefon 51 69 25 00
www.tema-norge.no -www.polysoude.com

 Bildene viser vår leveranse til Malm Orstad A/S. Maskinen består av gantry på 20
meter med 2 stk fullautomatiske sveiseenheter. Sveiseenhetene kan opereres
enkeltvis, uavhengig av hverandre, eller utføre samkjørte operasjoner. Maskinen
er spesialdesignet/bygget iht. Malm Orstad A/S sine krav for cladding og narrow
gap sveising.

TEMA Norge AS
er eksklusiv Polysoude-forhandler i Norge.

Spesialist i mekaniserte spesialtilpassede sveiseløsninger og orbialutstyr.
Ta kontakt med oss for mer informasjon!

The Specialists in welding integration
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ESAB styrker seg i Nord-Norge
Geir Jacobsen ble i august ansatt i AS ESAB som salgsingeniør, med ansvar for
Nordland, Troms og Finnmark. Han har allsidig erfaring med praksis som sveiser og
arbeidsleder, de fem siste årene ved Tromsø Mekaniske AS som avdelingsleder for
lager og innkjøp.
Jacobsen har to-årig Teknisk Fagskole innen sveiseteknikk, eksamen innen markeds-

føring og økonomistyring og han innehar Geir IWT-diplomet. Han har kontor på
Ibestad i Sør-Troms. www.esab.no

ESABs New-Tech ADC Plus-mas-
ker gir sveiseren et synsfelt på
96 x 68,5 mm. ADC – Angular
Dependence Compensation – gjør at
blendingen dekker hele bredden og
høyden av skjermen og har forbedret
fargedefinisjon og kontrast. Sveise-
masken har et jevnt skyggenivå over
hele høyden og bredden av synsfel-
tet. I tillegg til den gode sikten redu-

seres også sterkt synlig lys av ADC
Plus-innsatsen.
New-Tech ADC Plus-serien som

omfatter tre modeller, har fremra-
gende ytelse, maksimal operatørbe-
skyttelse og komfort. Mørkhetsgra-
den kan justeres fra DIN 6 til DIN
13, noe som gjør de meget allsidige.
Modellene har slipemodus der det
automatiske blendingsfilteret slås av.

De er utstyrt med varmereflekte-
rende skall, som gjør at sveiseren
holder seg kjøligere. New-Tech
ADC Plus kan leveres med trykk-
luftsenheter. www.esab.no �

ESAB avdekker sikrere farge for
sveiseren
En ny verden med farger åpner seg med ESABs ADC
Plus New-Tech sveisemasker. Hjelmene har ekstra stort
synsfelt og sterkt synlig lys reduseres.

Milwaukee Magswitch er kraftige
magneter mulighet som kan slås av
og på mekanisk. selskapet presente-
rer nå en serie av produkter som i gir
brukere sikkert feste under varierte
oppgaver og fabrikasjoner. Lanse-
ringen omfatter sveiseklemmer, fir-
kantmagneter, hengekroker, juster-
bare vinkler og 90-graders vinkler.
Milwaukee Magswitch jordklemmer
gjør at sveisere raskt kan sette opp,
sveise og ta fatt på neste jobb. Mags-
witch er tilgjengelig i tre varianter;
200 Amp, 300 Amp og 600 Amp.
De firkantede magnetene bruker

et kraftig magnetisk felt som skrus
på ved å vri håndtakt 180°, og de
kan festes på flate eller runde over-
flater. Man får nøyaktige 90° vinkler
for presis plassering, og man slipper
å punktsveise når man jobber med
store plater og rør.

Tidsbesparende
Et annet tidsbesparende produkt i
serien er Milwaukee Magswitch
hengekroker, designet for å la deg
henge fra deg verktøy, lamper, led-
ninger og slanger raskt og enkelt.
Hengekrokene kommer i to stør-

relser; 11 kg og 18 kg arbeidsbelast-
ning.
Milwaukee Magswitch Boome-

rangle er en allsidig, justerbare vin-
kel. Du kan enkelt å fjerne vinkelen
uten bruk av makt. De justerbare
vinklene kan enkelt holde både flate
materialer og rør. Tilgjengelig i 30
mm og 50 mm størrelser.
www.milwaukeetool.no �

Milwaukees magneter forenkler
sveisingen
Milwaukee har skapt kraftige magnetiske enheter som
kan slås av og på med å vri på et håndtak. Magnetene
gir kontroll over arbeidsoppgavene uten bruk av batte-
rier eller tilkobling av strøm.



Sveiseeksperten AS 

- og heldigvis også løsninger!
Alltid nye materialtekniske utfordringer

www.sveiseeksperten.no         Mail: post@sxp.no        
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Industriverksemda Frank
Mohn stod i fare for å gå
tom for medarbeidarar
med sveiseteknisk kom-
petanse. Det var før Mari-
Anne Soltveit og Henning
Vetås kasta seg rundt.

Av Svein Ove Eikenes

Kva gjer ein når naudsynt og i ofte
fall ”smal” kunnskap er i ferd med å
forsvinne ut i frå verksemda? Ikkje
få industriverksemder har vore i
denne situasjonen. Spesialkunnskap
er og attraktiv og ditto vanskeleg å
erstatte, eller rekruttere.

– Me såg at me måtte utdanna oss.
Dei personane som har hatt kompe-
tansen hjå oss er i ferd med å gå ut
av arbeidslivet og leiinga tok dette
opp med oss. Kunne me tenkje oss å
utdanna oss til internasjonale svei-
seingeniørar? Jo, det kunne me,
seier Mari-Anne Soltveit og Hen-
ning Vetås.
Båe har vore kopla på ulike svei-

seprosjekt og prosessar i Frank
Mohn-systemet, men noko interna-
sjonalt diplom hadde dei ikkje.

– Me jobbar heile vegen i ulike
prosjekt og er kopla på dei jobbane
som går på sveising. Korleis skal
ting sveisast saman? Kva krav ligg
føre? Kva materiell skal takast i
bruk? Kva utstyr er naudsynt og rik-
tig å bruke? er nokre av spørsmåla
me må ta stilling til i jobben vår,
fortel Mari-Anne.

– Prosjekta våre er tett på olje,
gass og røyrkonstruksjon - eller pi-
ping som det heiter på engelsk. Me
jobbar i ein internasjonal marknad,
og treng denne kompetansen, seier
Henning.
Mari-Anne Soltveit har lang farts-

tid hjå Frank Mohn.

– Eg var fyrst sveiselærling, før eg
gjekk vidare med maskinteknikk på
teknisk fagskule.

– Eg har teknisk fagskule med
kjemi og prosess, og har nokre år i
Aker-systemet før eg kom til Frank
Mohn på Flatøy utanfor Bergen,
opplyser Henning.
Studietilbodet ”Internasjonal

Sveiseingeniør” som Høgskolen
Stord/Haugesund tilbyr er deira fyr-
ste møte med høgare utdanning.

– Studiet er veldig spennande,
men også krevjande. Me lyt jobba
jamt og trutt, seier Henning.

– At studieopplegget er fleksibelt
gjer det og mogleg å kombinere det
med jobb og familie, legg han til.

Mellom samlingane kor studen-
tane møter fram på Stord til undervi-
sing og oppgåveløysing, er det job-
bing med lærestoffet på internett.
– Det held oss i gang. At lærarane

legg opp til konkrete problemstil-
lingar og utfordringar frå industrien,
at dei svarar kjapt og gir tilbakemel-

ding, er fint og ein styrkje, meiner
dei.

HSH er den einaste skulen i No-
reg som tilbyr utdanning som fører
fram til IWE-diplom (International
Welding Engineer). Alternativet er å
ta utdanninga utanlands. I dag er det
krav til verksemder som skal levera
røyrsystem til oljeverksemda i Nord-
sjøen at dei har IWE-personell, jfr.
NORSOK-standard.
For kvalifisering til det avslut-

tande diplomprosjekt, må kandida-
tane gå gjennom ein teoripakke. I
denne samanheng tilbyr HSH to stu-
dietilbod ut frå den utdanningsbak-
grunn søkjaren har:
Sveiseteknikk( 20 studiepoeng):

IWE for deg med minimum 3-årig
ingeniørutdanning.

Internasjonal sveiseingeniør( 60
studiepoeng): IWE for deg med tek-
nisk fagskole – relevant linje

Frå januar 2011 vil HSH ha eit
spesialtilbod på IWE-teoripakke til
engelsk-talanda ingeniører som mi-
nimum har bachelorgrad. �

Sikrar og utviklar
verksemda si sveisekunne

SIKRAR KUNNSKAP: Mari-Anne Soltveit og Henning Vetås er i gang med studiet
Internasjonal Sveiseingeniør på HSH. – Me er vel no halvvegs og reknar med å ha det
internasjonale diplom klårt våren 2012.
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Han har som ambisjon at Drikke-
glede.no skal få samme posisjon
som matprat.no og dinmat.no har for
mat. – Det produseres mer spen-
nende drikke i Norge enn noen gang
før. Så tiden er egentlig overmoden
for et slikt nettsted. Vi skal presen-
tere kultur og historie, vise mangfol-
det av norske drikkevarer og gi skik-
kelig forbrukerinformasjon, sier
Nome.

Ny vår for norsk øl
De siste årene har det vært en opp-
blomstring av små gårds- og nisje-
bryggerier i Norge. De får sin plass
på nettstedet, sammen med de store
bryggeriene og brusfabrikkene.
– Målet er at Drikkeglede.no skal

gi folk flest bedre kunnskap om øl,
brus og flaskevann, og kombinasjo-
ner av mat og drikke som passer

sammen. Vinmonopolet har lenge
gjort det samme for vin og brenne-
vin, og nå gjør bryggeri- og drikke-
varebransjen det for våre produkter.
Drikkevett har også en naturlig

plass på nettstedet, der det kommer
informasjon om helse, livsstil og
samfunnsansvar.
– Vi mener at økt kunnskap om øl

og ølkultur kan bidra til å skape en
sunnere drikkekultur. Vi vil fremme
smaken og de gode opplevelsene, og
ser på Drikkeglede.no som et tiltak
mot fyll og misbruk. Samtidig gir vi
en grundig presentasjon av alkohol-
frie drikker. De utgjør en svært vik-
tig del av produktene våre, sier Pet-
ter Nome.
Tidligere delte Bryggerifore-

ningen ut en årlig pris, Årets Øl-
hund. Nå blir prisen gjeninnført,
etter en pause på 17 år. �

Nytt nettsted for de tørste
– Drikkeglede.no skal formidle kunnskap om norske
drikkevarer, sier Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevare-
foreningen. – Endelig får vi presentert bredden i norsk
brus, vann og ølkultur på en skikkelig måte på ett sted.

Nå samles norsk drikkevarebransje på
samme nettsted, Drikkeglede.no.
(Foto: Kaia Means)
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Gangbroen over jernba-
nesporet på Oslo Sentral-
banestasjon står ferdig og
koster 125 millioner kro-
ner, og er dermed Norges
dyreste gangbro.

- Den nye broen er 213 meter lang,
og består av 650 tonn med stål.
Gjennom et år har opp mot 100
mann arbeidet med den. Byggear-
beidet har foregått i et vanskelig om-
råde med jernbanedrift og stor tra-
fikk, så det har skjedd på natt- og
helgetid, forteller Geir Lynnebakken
i Bjørvika Utvikling.
NLI Alfr. Andersen har som

underentreprenør for Betonmast An-
legg utført stålarbeide og montasjen
av broen
Når Bjørvika blir ferdigstilt vil

området ha rundt 20.000 arbeids-
plasser, og 15.000 innbyggere. Det
betyr at gangbroen som nå ferdig-
stilles, også blir Norges travleste.
- Dette blir en veldig viktig ferd-

selsåre for Grønland og indre Oslo
by. Det er mange som vil bruke
broen, forteller Lynnebakken.

Må vente til april
Selv om broen står ferdig må be-

folkningen vente til april måned før
de kan benytte seg av den.
- Vi kan ikke slippe publikum

over broen før vi har ferdigstilt om-
rådet rundt, sier Geir Lynnebakken
daglig leder i Bjørvika Utvikling. �

Den 200 meter lange glasskledde gangbroa glir elegant inn i de mange glassfasadene
som dominerer bebyggelsen i området.

Slik ser gangbroprofilen ut.

Bjørvika får Norges dyreste
og travleste gangbro

Lys og luftig. Omgitt av glass. Slik
vil Norges dyreste gangbro fortone
seg for brukerne når den åpner for

publikum i april 2011.
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– Linjen dekker elementstørrelser
opp til 4,2 x 12 x 0,3 meter. Den
omfatter blant annet et automatisk
stålprofillager, borautomat, trans-
portbaner, transportører og vendere.
Kjernen i den ca 250 m lange linjen
er 13 industriroboter. Robotene er
utstyrt med sveiseutstyr, fugesøker,
gripere, vakumgripere og skruauto-

mater. I tillegg er det utviklet sen-
sorløsninger som sørger for å fiksere
produktene på en smart måte, slik at
syklustiden reduseres, gjennom hele
linjen, forteller teknisk sjef Ove
Ronny Mikalsen.

Nøkkel i døra
De enkelte gulv, vegg og takelemen-

tene blir så, i fire andre manuelle
linjer, montert sammen og bygget
opp til en ferdig rommodul, f.eks
hybel, hotellrom, kontor, pleie-
hjemsrom eller boligrom. Snekker,
elektriker, rørlegger og maler kan stå
tørt og varmt i fabrikken og gjøre
ferdig rommene.
Når modulen forlater fabrikken i

Rudskogen Næringspark, mellom
Rakkestad og Sarpsborg, er den ut-
styrt med alt byggherren har bestilt;
ferdig malt, gulvbelegg, lys og even-
tuelt med bad, kjøkken og VVS ut-
styr. Ytterdøren i modulen blir låst
og målet er at det er brukene som
først låser opp igjen, når overta-
kelsen skal finne sted!
I et pågående prosjekt med 727

studenthybler til Bergen, i alt
20.750 m2 BRA, ligger prefabrika-
sjonsgraden på ca 95 %! Det betyr at
prosessen på byggeplassen blir kor-
tere og kan konsentreres om de res-
terende oppgavene, å få satt sammen
modulene til et komplett bygg.

Tett samspill
mellom produksjons- og byggkom-

Fokus Industrier AS

Industriell husbygging -
endelig!

- Bransjen har etterlyst en forutsigbar og industrialisert
produksjon av bygningsmoduler. Vi har satset og bygget
en fabrikk som gjør dette, forteller daglig leder Johann
Bernard Stenrød på Faktor Industrier. Det betyr at gulv-,
vegg- og tak-elementer blir prefabrikert i en automati-
sert robotlinje. Produksjonslinjen er så fleksibel at
både stål, betong og treelementer kan produseres nes-
ten helt automatisk, og vi setter sammen elementene
til hele byggningsmoduler her i fabrikken, fortsetter
Johann B. Stenrød.

Av Jan Enderud
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petanse har vært en av suksessfakto-
rene, både for å lykkes med roboti-
sert produksjon og kanskje like vik-
tig å utvikle et gjennomtenkt bygg-
system som gir en effektiv prosjek-
tering. Faktor inngikk for ca 3 år
siden et tett samarbeid med Intek
Engineering, som har bred erfaring
og høy kompetanse innen automati-
sert og robotisert produksjon. Faktor
har fått bred støtte fra Intek til å få
den funksjonelle produksjonslinjen
operativ.
- Den kanskje aller viktigste fra

Intek har vært Ove Ronny, som nå
fungerer som teknisk sjef på fabrik-
ken, forteller Johann Stenrød. Han
skryter av konstruktøren og sveise-
robotspesialisten, som også har bi-
dratt i en nødvendig tilpasning og
utvikling av byggproduktene, slik at

disse lar seg automatisere. Samtidig
har denne prosessen medført en inn-
ovativ utvikling slik at byggelemen-
tene kan benyttes til nesten alle ty-
per bygg, uten begrensning i høyden
(pr i dag maks 8 etasjer). Hver mo-
dul har så god nøyaktighet at monte-
ringen på byggeplassen ikke byr på
overraskelser eller forsinkelser, som
tradisjonell husbygging ofte medfø-
rer.

Sveiseteknisk
I bærende elementer benyttes stål-
profiler (HUP, UPE og lignende).
Det har vært noen sveisetekniske ut-
fordringer med galvaniserte profiler
og stor forskjell mellom veggtykkel-
ser, men dette håndterer nå sveise-
robotene fra ABB med Esab svei-
seutstyr. Nye krav underveis, til bl.a.

jordskjelvsikring, har gitt utfor-
dringer når det gjelder dimensjoner,
A-mål og tidsforbruk, men produk-
sjonssystemet har vist seg så robust
at dette er løst under marsjen. I til-
legg er det lagt inn løsninger i kon-
struksjonene som tar opp toleranser
i kapp eller form, som er vanskelig
eller lite økonomisk å få stålleveran-
dørene til å tilfredsstille.

Automatisk ”en-stykk”
produksjon
Utviklingen av styringsprogrammet
CADGate er kanskje prosjektets
aller viktigste element. Programmet
er utviklet i samarbeid med Intek og
andre underleverandører, og er Fak-
tor sin eiendom. Det gjør det mulig
å overføre styringsdata til robotene
og produksjonsutstyret, direkte fra
CAD systemet de bruker for å kon-
struere byggmodulene. Dermed om-
stilles produksjonslinjen automatisk
fra element til element, basert på de
størrelser og dimensjoner som er
planlagt produsert. Ingen seriepro-
duksjon er nødvendig. CADGate vil
også gjøre det mulig å produsere
uten bemanning, for eksempel på
kvelds eller nattskift.
Tiden fremover bruker Ove

Ronny og andre til å optimalisere
linjen når det gjelder stabilitet og
korte ned på syklustidene.

På grunn av finanskrisen og re-
duksjon i byggevirksomheten har
Faktor valgt å bruke litt lengre tid på
prosjektet enn planlagt. Grunnlaget
bør nå være lagt for virkelig å kunne
lykkes med en industrialisert pro-
duksjon av bygningsmoduler i
Norge! �

FAKTA
Fakta om bedriften
Faktor Industrier AS inngår i Faktor
Construction AS, med Faktor Eien-
dom ASA som eier. Faktor Indus-
trier har i dag ca. 60 ansatte, som
skal kunne utvides til ca 100.
Fabrikken skal kunne produsere

100.000 m2 elementer årlig, og ca.
600 bygningsmoduler pr år. Kapa-
siteten bygges opp gradvis, og
foreløpig betjenes kun det norske
markedet.

��
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Böhler Welding Group Nordic

Böhler Welding Group ble etablert år1972 i Norge, da under navnet UTP Norge AS. Vi er i dag en divisjon av
Voestalpine GMBH som består av ca. 40 000 ansatte. Vårt hovedkontor er etablert i Drammen, sentralt på
Østlandet ca. 40 km sør for Oslo. Vi representerer seks av Böhler Welding Groups varemerker: Böhler - UTP -
Avesta - Soudokay - T-Put og Fontargen. Med dette produktspekteret er vi en ledende leverandør på høy-
legerte tillsettmaterialer for offshore og landbasert industri.

Salgsingeniør / Salgstekniker
Rogaland/Hordaland

Er du
Utdannet innen sveiseteknikk eller har du lang erfaring i sveiseindustrien, kanskje IWI, IWS, IWT eller
IWE med interesse for salg?
Vi søker
En person som motiveres av å arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner med godt humør. Gode norsk og
engelskkunnskaper. Sertifikat kl. B. En person som vil ivareta våre kunder med profesjonelt og teknisk fokus.
Du vil
Jobbe i et dynamisk miljø med aktiv oppfølging av kunder på teknisk- og servicerelaterte oppgaver,
selvstendig og i team.

Vi kan
Tilby konkurransedyktige betingelser for den rette personen. Skolering i inn/utlandet for utvikling av faglig kompetanse.
Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer.

For spørsmål og søknad kontakt:
Knut Arne Hundal på: 41556066 eller e-mail: Knut-arne.hundal@bwgnordic.com

Vennligst send søknad per mail
Søknadsfrist: 15.01.2011

Fartøyet skal bygges ved verftet As-
tilleros Zamakona Bilbao i Spania.
– Kontrakten med Esvagt er svært

gledelig. En kunde som kommer til-
bake og bestiller en design som de
har stor tro på, og fartøyet går rett
over i en tiårskontrakt med oljesel-
skapet ENI etter ferdigstillelse, for-
teller adm. direktør Tore Ulstein i
Ulstein Design & Solutions AS.
Fartøyet skal ligge i beredskap

ved produksjonsområdet på Goliat-
feltet utenfor Finnmarkskysten. Ski-
pet, som har dieselelektrisk frem-
drift, er et av de mest moderne be-
redskapsfartøyene på norsk sokkel.
Designen er optimalisert for kulde-
og vinterforhold. Fartøyet er utrustet
med det mest moderne utstyret
innen oljevernberedskap.
Skipet vil kunne ta om bord 370

forulykkede ved en eventuell
ulykke, og vil kunne foreta slep og

berging av fartøy. Les mer på
www.ulsteingroup.com �

Avansert beredskapsfartøy til Goliatfeltet
Det danske rederlaget Esvagt bestiller et standby/rescuefartøy av typen Ulstein
SX123 design. Fartøyet er en del av beredskapen på Goliatfeltet for operatøren ENI,
og går rett over i en tiårskontrakt.

GOD BEREDSKAP: Siden Goliat ligger nær land, har Eni Norge lagt ekstra vekt på
beredskapen rundt plattformen.



Attitude is
everything

since 1841

www.akersolutions.com

Aker Solutions is a leading global provider of engineering and construction services, technology products and 
integrated solutions. Aker Solutions’ business serves several industries, including oil & gas, refi ning & chemi-
cals, mining & metals and power generation. Aker Solutions has an annual revenues of approximately NOK 54 
billion and has approximately 22 500 employees and 9 500 contract staff in about 30 countries.

Aker Subsea AS is part of the Subsea Business Area within Aker Solutions. Aker 
Subsea AS is a leading provider of subsea systems for oil and gas production 
supporting all aspects of subsea fi eld development. Aker Subsea AS is a fully 
integrated, global company with 5 000 employees, and provides a complete range of 
surface and Subsea solutions for the oil and gas industry from concept screening and 
design through manufacturing, fabrication and commissioning. Activities in Norway 
are located at Fornebu, Moss, Tranby and Ågotnes, but the company is represented all 
over the world.

Aker Subsea at Tranby consists of a high tech manufacturing centre and an extremely 
innovative engineering environment. The plant is tailor made for development and 
manufacturing of subsea systems. Our products are in demand throughout the world 
and the prospects for the future are promising. As a Welding Engineer, you would con-
tribute directly into both the design and manufacturing of our high-quality products.

We have an open position as

Welding Engineer
Work tasks and areas of responsibility: 
• Qualify, review and recommend approval of WPSs, WPQRs
• Maintain welders qualifications and certification records
• Contribute to process- and product improvements in team 
• Progress reporting 

Education and Experience:
• Specialized experience in welding-procedure development and material qualifi cation 

and testing
• 3-5 years of formal education
• NS-477/IWI-S certification required 
• Minimum 5 years experience from oil and gas industry  
• Detailed understanding of welding requirements in API, ISO, ASME, ASTM, NACE  
• English and Norwegian speaking required

Personal Quality:
• Good communication skills 
• Structured 
• Drive and enthusiasm
• Dedication, and willingness to drive change 
• Committed to HSE

We offer:
• A challenging, good, and creative working environment 
• An expansive company under constant development
• Good career possibilities 
• Competitive wage levels
• Good personnel and pension insurances for all employees

Aker Solutions encourages both women and men to apply.

Please apply by 31 December 2010 at www.akersolutions.com

For more information, please contact Camilla Ringstad, Manager, tel +47 32 85 94 55/
+47 975 20 359.

Innovative and dedicated people who believe that nothing is impossible have solved 
tomorrow’s challenges for over 150 years. Are you ready to roll up your sleeves?
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Migatronics brand står for
kvalitet og robusthed,
men også for innovation
inden for ny teknologi og
fokus på udvikling af svej-
semaskiner med en grøn
profil. Det var bl.a. derfor,
at valget faldt på nord-
jyske Migatronic, da den
norske industrikoncern
Bergen Group skulle
vælge leverandører af
svejsemaskiner.

Migatronic har for længst slået sit
navn fast som en virksomhed, der
udvikler og producerer svejse ma-
skiner af høj kvalitet. Virksomheden
er trendsættende, når det handler om
at implementere ny teknologi, der
gør svejsearbejdet nemmere og mere
præcist – og de seneste år har Miga-
tronic haft stor fokus på at udvikle
teknologier, der kan reducere gas-
og strømforbruget under svejsning.
Disse kompetencer har Bergen
Group vurderet som essentielle, og
derfor faldt valget på Migatronic.

Leverancen spænder
bredt
Bergen Group, der har omkring

1.900 medarbejdere fordelt på sel-
skaber og lokaliteter langs den nor-
ske kyst, har hovedfokus på offshore
og avancerede specialskibe. Derfor
er det bl.a. Migatronics industrielle
svejsemaskiner fra Sigma, Omega
og Pi serierne, der vil blive produce-
ret til den norske koncern. Eksem-
pelvis er Sigma serien netop skabt
til avanceret svejsning i svær indus-
trien og til offshore. Bergen Group
beskæftiger sig med alt fra nybyg til

service og reparation, så der bliver
behov for mange typer af svejsemas-
kiner fra Migatronics store produkt-
linje.
Michael Friis Jespersen, Export

Manager hos Migatronic, siger:

”Bergen Group er en stor spiller
inden for maritim- og offshoreindus-
trien, og de har været igennem en
lang og omhyggelig proces for at
udvælge de bedste leverandører af
svejsemaskiner. Vi er der for meget
stolte af, at valget faldt på Migatro-
nic.”

Rammeaftalen, der er indgået for
to år med en option på yderligere ét
år, forventes at generere en betyde-
lig omsætning for Migatronic på års-
basis.
For yderligere oplysninger,
kontakt: Michael Friis Jespersen på
tlf. + 45 96 500 600
Yderligere oplysninger om
Migatronic A/S: www.migatronic.dk
Yderligere oplysninger om Bergen
Group: www.bergengroup.no �

Migatronic indgår
rammeaftale med maritim

industrikoncern

Bergen Group Værft i Stavanger, Norge

Migatronic Sigma 500 in action



STEIN-MEGAFIL® for your welding tasks.

This all around seamless fl ux-cored wire with unique welding properties has been created to suit

your welding requirements. Its structure has high dimensional stability and is free of any torsion 

and twist making it an ideal partner for precision welding. It defi es moisture absorption and the-

refore requires no re-drying. Its outstanding electrical conductivity and stable arc and puddle 

characteristics are additional highlights.

WE D IDN´T 
REINVENT THE WHEEL.

BUT THE WIRE.

STEIN-MEGAFIL®

SEAMLESS COPPER COATED FLUX CORED WIRE

Tel: +49(0)6356 966-0
Fax: +49(0)6356 966-114

Tel: +47 55 15 40 06 
www.tbentsen.no

info@drahtzug.com
www.drahtzug.com

Drahtzug Stein 
67317 Altleiningen (Germany)

ENEIMPORTØR:
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”Kua er et husdyr. Men den kom-
mer også utenfor huset. Og den
lever ofte på landet, men den
kommer også inn til byen, men
bare når den skal dø. Men det
bestemmer den ikke selv.
Kua har syv sider. Den øverste

siden – Den nederste siden – Den
forreste siden – Den bakerste si-
den – Den ene siden – Den andre
siden – og den innvendig siden.
På den fremste siden sitter ho-

det. Og det er fordi hodet skal ha
noe å sitte fast på. Hornene er av
horn, og de er bare til pynt. De
kan ikke bevege seg, men det
kan ørene. De sitter ved siden av
hornene. Kua har to hull foran i
hodet. De kalles kuøyer. Kuas
munn kalles mule. Det er nok
fordi den sier muuhh.
På den bakerste siden sitter ha-

len. Den bruker den til å jage vekk
fluer med, så de ikke faller ned i

melka og drukner. På den øverste
siden, og den ene siden og den an-
dre siden, er det kun hår. Det heter
kuhår og har alltid samme farge
som kua. Fargen til kua heter
kulør.
Den nederste delen er den vik-

tigste, for der henger melka. Og
når budeia åpner kranene, så ren-
ner melka ut. Når det tordner, så
blir melka sur, men hvordan den
blir det har jeg ikke lært meg
ennå.
Kua har fire ben. De heter

kuben. De kan også brukes til å
trekke ut spiker med. Kua spiser
ikke så mye, men når den gjør det,
spiser den alltid to ganger. De fete
kuene lager helmelk. Når kua har
dårlig mage, lager den ost. I osten
er det hull. Men hvordan den lager
hullene har jeg heller ikke lært
ennå.
Kua har god luktesans. Vi kan

lukte den på lang avstand. Kuas
valper heter kalver. Kalvens far
heter okse, og det gjør kua mann
også. Oksen lager ikke melk og er
derfor ikke ett pattdyr.
Den som kommer å henter kua

når den blir gammel heter ku-
fanger. Den sitter ofte foran på bi-
ler. Så blir kua slaktet, man heller
melka på pappkartonger som vi
kan kjøpe i butikken. Kuas fire
ben blir sendt til snekkeren. Det
kalles gjenbruk. Som man kan se
er kua et nyttig dyr. Og derfor
liker jeg kua veldig godt.”

Fakta om kua
Av ukjent barneskoleelev

Skandi Aker ble kåret til
Årets Skip 2010 i den nor-
ske hallen på skipsfarts-
messen SMM i Hamburg.
Prisen ble overrakt av
statssekretær Rikke Lind.

«Skandi Aker» ble levert fra STX
Europe Søviknes 9. januar til DOF
Subsea. Dette er verftets byggenum-
mer 705 og er bygget etter STX
Norway Offshore Design type
OSCV 06 L.
Fartøyet er designet for operasjoner
verden rundt. Dåpen ble holdt
samme dag som overlevering, og
gudmor var Regine Barlinn. Etter
dåpen ble fartøyet liggende ved verf-
tet i Søvik for å få montert om bord
ekstra utstyr. Dette skjedde i regi av
Aker Oilfield Services, et selskap i
Aker Solutions, og ved påsketider
var «Skandi Aker» klart for å starte
på sine oppdrag.
Juryen bestod av tidl. adm.dir i

Norges Rederiforbund, Rolf Sæther,
adm.dir. i Norske Skipsverft Salgs-
og markedsføringsorganisasjon, Bir-

ger Skår, samt Skipsrevyens redak-
tør Asle B. Strønen. �

Foto: © Harald M. Valderhaug.

Vi gratulerer Skandi Aker med årets skip
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NSF HAR
GODKJENT
FØLGENDE
OPPLÆRINGS
VIRKSOM-
HETER
SVEISEINSPEKTØRER
NS 477/IWI
• TEKNOLOGISK INSTI-
TUTT MATERIALTEK-
NOLOGI,
Stavanger;

• HSH/AKER STORD,
Stord;

• FORCE TECHNOLOGY
TRAINING AS,
Kristiansand.

PERSONELL FOR
SVEISEKOORDI-
NERING:
IWS
• TEKNOLOGISK
INSTITUTT MATERIAL-
TEKNOLOGI,
Stavanger;

• HSH/AKER STORD,
Stord.

IWT
• HARSTAD TEKNISK
FAGSKOLE, Harstad;

• ORME FAGSKOLE,
Orkanger (klar for god-
kjenning)

• STORD OPPLÆRINGS-
SENTER, Stord.

IWE
• HSH/AKER STORD,
Stord.

IW (Internasjonal Sveiser)
• AKER STORD, Stord;
• VITEC AS, Verdal.
• Horten Ressurs, Horten

Hva skjer .....
2010

DESEMBER

9. – 10. EWF GENERALFORSAMLING I PORTUGAL

10. SVEISEAKTUELT NR 4/10 ER PÅ VEI UT

2011

JANUAR

17. – 20. IAB- A OG IAB-B MØTER I VILLEPINTE, PARIS

Svensken hadde vunnet i Lotto og skulle virkelig slå seg løs på byens beste restau-
rant.
- Gi meg det dyreste dere har, sa han til hovmesteren.
- Ja, det blir vel kaviar det da, svarte hovmesteren,
- Har dere kaviar, sa mannen. Da tar jeg to tuber!

*****
Svensken skulle teste sin norske kamerat. Han holdt opp en bærepose og sa:
- Kan du gjette hvor mange appelsiner det er i denne posen skal du få alle sju!

*****
Nordmannen og svensken hadde flyttet inn i hver sin halvpart av en vertkalt-delt to-
mannsbolig, med felles gressplen. Svensken som var svært økonomisk, holdt høner
for å få billige egg. En dag fant nordmannen ett egg på sin del av plenen så han tok
egget, til svenskens store ergelse.
- Få egget det kommer fra min høne, freste svensken.
- Mulig det svarte nordmannen, men det lå på min plen så egget er mitt.
- Etter flere dagers krangel om egget kom svensken med følgende forslag: Vi bør
gjøre opp dette som vikingene gjorde i gamle dager. Vi tar tre skritts fart og sparker
hverandre i ballene. Den som bruker kortest tid på å komme seg vinner egget.
- Greit for meg sa nordmannen, men jeg vil sparke først..
Han tuppa til svensken i skrittet så han stupte i bakken. Etter en time ble han lagt til
sengs av familien sin og han viste seg ikke ute på ei uke. Da ringte han på hos
nordmannen og sa at nå var det hans tur til å sparke.
- Nå har jeg tenkt meg litt om sa nordmannen. Du har nok rett. Du kan få det egget
du!

Har du sjekket brannsluknings-
apparatet?
Apparatene bør kontrolleres hvert fente år og sendes på service hvert tiende
år. Det er de færreste klar over, hevder If Skadeforsikring. Ifølge en undersø-
kelse TNS Gallup har gjort for selskapet, viser det seg at nesten halvparten av
alle brannslukningsapparater eldre enn ti år ikke en gang har vært til kontroll.
Ett av åtte apparater i Norge er eldre enn ti år. Mange av de spurte svarer at de
ikke husker hvor gammelt brannslukningsapparatet er, eller om det har vært
til kontroll.



Air Liquides Altop™-flaske 
er alltid klar til bruk. Kun 
slangetilkobling før du kan 
komme i gang med jobben. 
Ingen ventetid.

Altop™ har integrert og be-
skyttet reduksjonsventil som 
er utstyrt med on/off-arm, inn-
holdsmåler og håndtak. Meget 
enkelt og meget funksjonelt. 
 
Air Liquide legger nemlig stor 
vekt på å gjøre din hverdag 
lettere og sikrere. Derfor lytter 
vi til dine behov slik at vi også 
i fremtiden kan utvikle de 
produkter som du har bruk for.

Les mer om Air Liquide på 
www.airliquide.no

Air Liquide Norway A/S | Ryghgt 2B | 3051 Mjøndalen | Tlf 32 27 41 40 | Fax 32 27 41 59 | www.airliquide.no

Connect and go.
Med ALTOP er du klar på et øyeblikk 



STILL INN MATERIALTYKKELSEN OG 
START SVEISINGEN. Caddy® Mig C160i/
C200i er kompakte sveisestrømkilder basert 
på moderne inverterteknologi. Bruker-vennli-
ge panel og intelligent programvare, gir op-
timale sveiseparameter med stabil lysbue.
Kompakt design i det korrosjonsbestan-
dige �amme- og støtsikre chassiet gjør 
utstyret lett å ta med seg. IP23-godkjent, 
hvilket gjør at din Caddy® Mig kan brukes 
uten- og innendørs.

KONSTRUERT FOR KREVENDE 
SVEISING

Caddy® Mig C160i/C200i har utmer-
kede sveiseegenskaper, som gir et 
stort bruksområde for industriell
sveising. Brukes til karosserirepa-
rasjoner, lettere verkstedindustri, 
montering og vedlikeholdssveising.
Kobles til 1-fas 230V eller aggre-
gat (m/AVR). Foruten de utmer-
kede sveiseegenskapene er det
veldig enkelt å bruke nye Caddy®

Mig C160i. Still inn materialtykkel-
sen og start sveisingen. Kan det bli
enklere? 
Ja, det kan det faktisk!
Med Caddy® Mig C200i som har
ESABs patenterte QSet™-teknologi
innebygget.

QSET™ GIR ALLTID OPTIMALE SVEISE-
PARAMETERE i kortbueområdet. Velg 
materiale på panelet, still inn materialtykkel-

sen og start sveisingen. Første 
gangen behøver strømkilden 4-5 

sekunders sveising for å 
beregne optimale sveisepara-
meter. Deretter justeres 
innstillingene automatisk for å 
gi et perfekt resultat. Dette må 
prøves!  Detaljert produktinfo 

�nnes på www.esab.no, 
under Nyheter.

Caddy® Mig C160i/C200i
Ta sveisingen til nye steder!

• Caddy® Mig C200i - Har  
 utmerkede sveiseegenskaper  
 i stål, rustfritt og aluminium. 
 Optimalisert for sveising med  
 Ø 0,6-1,0 mm solidtråd.

• QSet™ funksjon gir automa- 
 tisk optimale svetsparameter  
 i kortbueområdet (gjelder  
 Caddy® Mig C200i)

• Caddy® Mig C160i – Har ut- 
 merkede sveiseegenskaper  
 i stål.Optimalisert for sveising  
 med Ø 0,8 mm solidtråd.

• Enkel å bruke - bare still inn  
 materialtykkelsen 0,5-4,0 mm  
 (C160i) resp 6,0 mm (C200i)  
 og start sveisingen.

• Den ergonomisk sveisepisto- 
 len MXL 180 leveres med 3 m  
 slangepakke.

• Kan brukes med opptil 50 m  
 skjøteledning (Ø 2,5 mm2)

• Ved tynnplatesveising (<1,5  
 mm) gir OK Autrod 12.51         
 Ø 0,8 mm utmerkede sveise- 
 resultater, både med Argon/ 
 Mix og CO2.

• Ved sveising av stål med gass- 
 løs rørtråd Coreshield 15  Ø  
 0,8 mm kreves ingen beskyt- 
 telsesgass (husk ÷pol).

Fakta

ESABs populære Caddy®-serie har fått to nye familemedlemmer – 
Caddy®Mig C160i og Caddy® Mig C200i. Kompakte og bærbare 1-fas 
strømkilder - på 160 resp 200A - for profesjonell  MIG/MAG-sveising.
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