Svejsehuset – et videnshus
med nørder og håndværkere
Svejsehuset er bygget på et fundament af viden om svejsning og skæring. Vi er uddannede smede, elektroteknikere, ingeniører og maskinmestre, og vi har en bred
viden inden for diverse produkter og materialer til jern- og metalindustrien. Vi betragter faktisk os selv mere som undervisere og rådgivere i de rette løsninger til industrien
– langt mere end som sælgere.
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Vores værdier
Mange virksomheder har værdier – det har vi
også. Men hvorfor er vores værdier vigtige for dig?
Vores værdier er vores garanti over for dig! De
definerer den måde, vi agerer på, og vores opfattelse af, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.

Vi er vidende
På mange områder er vi specialister. Vi går op i
at vide mere. Vi er opmærksomme på de nyeste
trends og gør meget ud af at opsøge og forstå de
nyeste teknologier og produkter.
Vi betragter os selv som rådgivere og vejledere. I
kan derfor altid læne jer op ad os, når I har brug
for råd og vejledning.

Vi er kvalitetsbevidste
Både i forhold til vores arbejde, men også i forhold til de produkter, vi sælger. Vi laver tingene
ordentligt, og vi måler på kvaliteten af vores udførte arbejde. Vores leverandører er nøje udvalgte.

Vi er ordentlige

Vores passion
Vi elsker godt håndværk. Vi sætter en
ære i at kende forskelle og fordele –
samt at vide mere.
Vi lever gennem vores kunders succeser.

Vores mission
Vi løser, hvad andre ikke kan.
Vi skaber vedvarende konkurrencefordele for vores kunder.

Hos os er en aftale en aftale. I vil derfor opleve,
at vi holder, hvad vi lover. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder og samler på langvarige
kundeforhold. Vi behandler derfor andre, som vi
selv forventer at blive behandlet, og vi respekterer hinanden. Vi tager jer seriøst, når I er i kontakt
med os. Hos os er I ikke bare et kundenummer. Vi
gør en indsats for at forstå jer og jeres forretning. I
betyder noget for os.

Vi er agile
Vi kan hurtigt ændre retning og tilpasse os kundernes ønsker og behov. Vi kan (oftest) skaffe alt,
og vi er parate til at hjælpe jer med meget kort
varsel. Vi kender branchen, og vi ved, hvor kritisk
maskinstop og fejl kan være for jeres forretning.

Vores services
Som et full-house svejsehus har vi altid en løsning
til jer. Vi er med hele vejen fra rådgivning til salg og
efterfølgende service.

Rådgivning og salg
Hos Svejsehuset ser vi os som et videnshus, hvor vi
gør en dyd ud af professionel vejledning af vores
kunder. Vi har mange års erfaring - nogle af os har
været over 40 år i branchen. Den erfaring bruger
vi med stolthed til at rådgive vores kunder, så vi i
fællesskab kan finde frem til den bedste løsning.

MIG/MAG – TIG – PLASMA - ROBOT
Svejseudstyr i høj kvalitet til alle opgaver.

Svejsehuset kan levere (næsten) alt, hvad I har
brug for, så I kan få succes med svejsning og skæring. Vi har et stort standardsortiment og har valgt
at specialisere os i bestemte mærker, hvoraf vi har
agentur på flere af dem.

www.binzel-abicor.com
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Serviceafdeling
Vores specialister i serviceafdelingen servicerer,
installerer, validerer og reparerer maskiner i hele
landet.
Når du køber en ny svejsemaskine, klargører og
installerer vores servicefolk den til dig. Når maskinen er kørende, sørger vi for kalibrering og tilbyder
løbende service og evt. reperation.
Svejsehusets team af serviceteknikere har mange
års erfaring, og de har alle en teknisk baggrund.
De har været i branchen i mange år og kender til
de fleste problemer, som kan opstå hos de forskellige maskintyper og mærker.

Defekt udstyr kan hurtigt blive dyrt for de fleste
virksomheder. Vi hjælper med at sikre, at jeres
udstyr virker som det skal, og at I oplever så lidt
nedbrudstid som muligt.
Tøv ikke med at kontakte os – det er meget sjældent, at vi ikke kan løse en bestemt opgave. Drejer
det sig om at få det 20 år gamle svejseapparat til
at køre igen? Skal der installeres, monteres og kalibreres et nyt tonstungt plasmaskæreanlæg?
Vi står klar til at hjælpe.

Dansk design, udvikling og
produktion af svejsehjelme
Vi har i mere end 60 år produceret
svejsehjelme, -skærme og friskluftforsynede
åndedrætsværn til skibsvæfter og
industrivirksomheder i både ind- og udland.
Vi tilbyder professionelle løsninger indenfor:
Trykluftforsynet og motoriseret åndedrætsværn

3320 Skævinge ∙ Tlf.: 48 21 05 11 ∙ info@jbo.dk ∙ Find os på www.jbo.dk

Gasdepot
Vi har i mange år været et af Lindes største
depoter i Danmark og har derigennem opbygget et stort kendskab til Lindes sortiment. Vores
specialister står klar til at hjælpe jer både på
telefon og personligt.

de-kundenummer for at hente eller modtage
gas fra Svejsehuset. Al fakturering foregår derfor også gennem Linde.

Vi har næsten alt fra Linde i sortiment, lige fra
de helt store batterier til de små flasker på få
liter. Vi får leveret produkter fra Lindes centrallager mindst 1-2 gange om ugen, så vi har altid
et stort udvalg på lager.

Vi har kunder i det meste af Østjylland, og vi
kører dagligt ud med gas. Vi kører efter et skema og er i netop jeres område mindst én gang
i ugen.

Svejsehuset står alene for udlevering og udbringning. Det vil sige, at det kræver et Lin-

•
•
•
•

Levering direkte til jer

Vil I også have leveret gas? Gas kan bestilles
gennem vores webshop, via mail eller afhentes i
vores fysiske butik.

WEATHER PROTECTION
NOISE PROTECTION
TRANSPORT PROTECTION
SOLAR PROTECTION
WITH TECHNICAL TEXTILES
Tel: +49 (0) 36 0 74 / 20 26 -0 • info@kaufung-gmbh.de • www.kaufung-gmbh.de/en/
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Butik
Besøg vores butik i Viby J og se vores
store udvalg af tilbehør til svejsning og
skæring. Her har I mulighed for at bestille og hente varer, hvis I mangler noget
akut. Det er også her, vi udleverer gas.

Åbningstider butik
Jens Juuls Vej 15, 8260 Viby J
Mandag – torsdag:
Fredag: 		

kl. 07:30 – 15:30
kl. 07:30 – 14:00

Komfort
Komfort uden
uden
kompromis
kompromis
™™
™™
3M
3M
Speedglas
Speedglas
Heavy-duty
Heavy-dutysvejseskærm
svejseskærmG5-01
G5-01
3M™ Speedglas™ Heavy-duty svejseskærm G5-01

™™
3M
3MScience.
Science.Applied
Appliedtotolife.
life.
3M Science. Applied to life.™

CASE

Orbitalsvejsning hos Beritech
Manufacturing: “Det er
nærmest en ekstra mand”
Beritech Manufacturing i Aalborg
Øst har det seneste år effektiviseret svejsningen af rør med en orbitalsvejser. Det har speedet svejseprocessen op, og resultaterne er
ensartede og af høj kvalitet.

D

et summer af aktivitet i de store svejsehaller
hos Beritech Manufacturing i Aalborg Øst.
Jonas Hjardemaal, teamleder for svejseafdelingen, tager imod ved en af firmaets orbitalsvejsere.
Den fylder ikke meget på bordets kant, men har gjort
en stor forskel for virksomheden.
Lige nu er orbitalsvejseren i gang med kabelrør.
Dem kan Jonas let have 500 stk. af på sit arbejdsbord
om året. Rør, som alle blev svejset i hånden før.
Nu bliver de monteret i svejsehovedet, og maskinen
klarer arbejdet. Imens har Jonas tid til andre opgaver.
“Det går meget hurtigere. Jeg kan stå ved siden af
og hæfte op, mens maskinen kører. Det passer cirka
med svejsetiden. Så det er nærmest en ekstra mand,”
siger Jonas Hjardemaal.
Hurtighed og præcison – og let at indstille
Selve svejsetiden på det 60,3 x 1,2 mm rør er under
tre minutter. Foruden optimering af arbejdstiden har
orbitalsvejsning også kvalitetsmæssige fordele. Når
et valgt program køres på en lang række af emner, er
man garanteret, at kvaliteten bliver det samme hver
gang.
Og det er afgørende for de resultater, Jonas og

Lars Jakobsen fra Svejsehuset og Jonas Hjardemaal fra Beritech
Manufacturing i fuld koncentration med justering af orbitalsvejseren.

hans afdeling skal levere – denne gang til et mejeri:
“Du får ensartet svejsning. Der skal svejses med fuld
gennembrænding, fordi det er til fødevarer,” siger
han.
Og det kan orbitalsvejseren levere. Maskinen har
alle svejseprogrammer i sig fra start, så Jonas skal kun
indstille tre ting, inden han trykker på startknappen:
rørets diameter, godstykkelsen, og så hvilken svejsegas der skal bruges. Når de tre ting er valgt, regner
maskinen selv resten ud.
Jonas monterer et rør i svejsehovedet, sætter
tangen på og starter svejsningen på maskinen. Man
bemærker ikke rigtig, at den er i gang, hvilket også
adskiller orbitalsvejsningen betydeligt fra traditionelt
svejsearbejde.
“Det er noget helt andet. Der er ingen lys og ingen
røg,” siger han.
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Hos Justsen Energiteknik er
plasmaskæreren altid i brug
Jan Villadsen byder velkommen i døren hos Justsen Energiteknik. Han arbejder som After Sales
Manager og har været her siden 2004.

en grundig rengøring for at holde
maskineriet ved lige.

D

Justsen Energiteknik er i kontakt
med Svejsehuset minimum én
gang om ugen, og det er særligt
webshoppen, de bruger flittigt:
”Alt vores daglige svejseudstyr,
elektroder og andet, får vi fra
Svejsehuset. Og dyser til plasmaskæreren – dem går der et hav
af. Langt de fleste ting er noget,
vi bruger i dagligdagen, og så
bestiller vi bare fra hjemmesiden,
når det passer os.”
Hvis de er på udkig efter andre
produkter, eller hvis der opstår
spørgsmål, kontakter de Svejsehuset over telefonen:
”Så ringer vi jo bare ned til
Sonny eller Henrik, og de plejer at
kunne hjælpe. De er utroligt servicemindede, så vi tøver ikke med
at ringe til dem.”

a han viser rundt på
arbejdspladsen, er det
tydeligt, at de store maskiner dominerer i hallerne.
I hjørnet af den ene hal står den
store plasmaskærer, som de har
købt hos Svejsehuset. I øjeblikket
er den ved at få en rengøring,
men ellers står maskineriet ifølge
Jan aldrig stille:
”Vi bruger den hver dag. Den
kører næsten fra morgen til aften.”
Der bliver nemlig skåret mange
plader her. De skal bruges til kedeludstyr, som for eksempel kan
ende på et fjernvarmeværk.
En ny plasmaskærer
Da Justsen Energiteknik skulle

have ny plasmaskærer, var Svejsehuset med fra start til slut – fra
valget af maskine til grundig
brugsvejledning:
”Den er anderledes at køre med
end vores gamle. Så vi har både
fået viden om brugen af plasmaskæreren og gode råd til, hvordan vi udnytter den bedst muligt.”
Og det er vigtigt at få udnyttet
maskinerne ordentligt – der er
simpelthen penge at spare.
Den store rengøring af maskinen, som vi er vidne til i dag, er
kun én af mange rengøringer. På
gulvet ligger restproduktet fra
plasmaskæringen, og uden for
hallen står en stor container med
en endnu større mængde. Hver
fjerde måned får plasmaskæreren

More than 35 years of
commitment and passion
Oxyturbo manufactures a wide range of pressure reducers and solutions for the use of industrial gas cylinders.

READ MORE AT:

Action

in ction
GasA
Gas in

OXYTURBO.IT

Et hav af dyser

• BEVERAGE
• AQUARIUM
• OXYKLYMA
• PRESSURE REDUCERS
• FLAME WELDING
• ELECTRIC WELDING

Vores
maskiner
Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

HMV

Hinnerup
Maskinværksted A/S

Laser-skæring, CNC-kantbukning,
svejsning, CNC-drejning & CNC-fræsning

www.jsdanmark.dk

Læsøvej 1 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 81 01
bp@hmv.dk · www.hmv.dk
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Orbital
Svejsehuset har som de eneste i Danmark agentur på svejseudstyr fra Orbitalum. Orbitalum
består af svejsemaskine, svejsehoved og svejsekæber.

Laserskæremaskiner fra Bodor
Med Bodor får du laserskæremaskiner til en
overkommelig pris, men samtidig af en ordentlig
kvalitet. Maskinerne findes i mange forskellige
konfigurationer, og priserne starter i et leje, hvor
de fleste kan være med. Vi finder sammen ud af,
hvad jeres behov er, og er med jer hele vejen fra
oprindelig idé til igangsætning og service.

Svejsemaskiner
Vi leverer svejsemaskiner af højeste kvalitet fra
Böhler. Herudover har vi et stort udvalg af tilbehør til svejsning og skæring.

An ITW Company

BESØG OS PÅ:
www.axe-industri.dk
Tlf.: +45 44 99 69 22
Bil.: +45 20 28 08 81
axe-industri@mail.dk

For the finest in orbital cutting and
welding products - all from one source!

ORBITALUM TOOLS GMBH
D-78224 Singen
www.orbitalum.com

Web: 		
Telefon:
E-mail:		

www.svejsehuset.dk
+45 8738 6411
svejsehuset@svejsehuset.dk

Følg med på LinkedIn

• 17258 • www.jsdanmark.dk

Jens Juuls Vej 15
8260 Viby J
CVR-nr.: 12614241

