Trenger du å leie inn TIG-sveisere?
Da er det vel smart å leie inn 1 mann som sveiser for 3-4 mann?
Dersom han i tillegg sveiser bedre enn alle andre, har vi vel en avtale?
Som bonus får du en digital sveiselogg av alle sveiser vist både grafisk og som utlisting
og med dokumentasjon av gjennomsveisen!
Denne sveiser`n vil ha rustfrie rør (andre materialer etter avtale) med maksimal
veggtykkelse 4mm, uten fuge. Diameter fra 3/4” til 12”. (større diameter etter avtale)
Hvem som skal hefte (butt-i-butt) avtaler vi. I tillegg har vi alt av fuge/kappeutstyr (fra
Orbimatum, tidligere Georg Fischer) for salg/utleie, bakgassverktøy osv.
På tynnveggede rør inntil 4” hvor det ikke er påkrevd med tilsatsmateriale, sveiser vår
mann 5 til 10 ganger raskere enn andre sveisere!
For godt til å være sant?
Ikke nå lenger, vår mann bruker den første sveisemaskinen i verden som ”ser” gjennom
smeltebadet, som overhodet ikke trenger noen tidkrevende programmering, men
regulerer seg selv til å gi perfekt gjennomsveis!
Vi har lukkede sveisehoder med kapasitet fra 3/4” til 4”.
Åpne sveisehoder med trådmating er begrenset av skinnestørrelse, i øyeblikket opptil
12”. Større diametre kan sveises etter avtale. Rette skinner leveres svært rimelig.
Ta en titt på vår hjemmeside www.servotig.no/ . Ta deg tid til å lese gjennom, se på
bilder, klikke på alle linkene og se hva vi har sveist hos andre kunder!
Trenger du innleide TIG-sveisere håper jeg du er overbevist. Nevnte jeg at sveiser`n
ikke får vondt i armer og skuldre, aldri har dårlige dager, er flittig som en maur og lager
verdens fineste gjennomsveiser? Han sliper lite både før og etter sveising og bruker
mye mindre gass enn manuelle sveisere.
Er du ennå ikke overbevist, hva med dette:
Vi gjør avtale om sveising i minst en uke. Skulle du mot alle våre formodninger
allikevel ikke ønske bedre lønnsomhet, pakker vi sammen sakene etter første dagen, og
du skylder oss kr 0.00!
Ring og bestill en ”no risk” sveising med 100% fornøyd garanti før alle andre!
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