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WELDONOVA® Support

WELDONOVA® Support är en del inom AGA Gas AB som jobbar med att hitta optimala lösningar för 
våra kunder och partners, kopplade till processer inom tillverknings och verkstadsindustrin och 
utbildningar riktade mot dessa. 

Vårt mål är att oberoende av produkter hitta utvecklingsmöjligheter och optimala
lösningar för svets- och skärprocesser och genom detta visa på möjligheter till
förbättring av kvalitet eller produktivitet.

Varför samarbeta med WELDONOVA® Support?

● Erbjuder lösningar på gasprocessrelaterade frågor

● Visar på möjligheter och alternativ i kunds gasrelaterade processer

● Ökad produktivitet, genom t.ex. gasblandningar som kan bidra till ökad svetshastighet och på 
så vis öka konkurrenskraften

● Långsiktig och trygg samarbetspartner

● Nya applikationer och produkter på marknaden, t.ex. GENIE® ViPR, Lindoflamm®, Avanto®, 
ADDVance®



Page 2

WELDONOVA® Support 

● Svetsning, skärning, värmning, lödning, flamriktning

● Rotskyddsgas optimering

● Laserapplikationer skärning, svetsning, Additive Manufacturing, Cladding

● Säkerhets och ansvarsutbildningar gas

● IWS utbildningar

● Kundseminarier
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AGA säkerhets- & ansvarsutbildningar

Säkerhet

1. Säker hantering av gas
2. + vid svetsning & skärning
3.   + inklusive egenkontroll

Ansvar
1. Driftsövervakare för centralgasanläggning 

samt cryotank (luftgaser). 
Föreståndarutbildning för brandfarliga 
gaser  för tillståndspliktig mängd
på cylindrar och  paket
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Vad initierar vår inblandning hos kunden?

● Svetskvalitét t.ex. porer, oxider, sprut

● Laserteknik inom svetsning, skärning, AM, cladding

● Kundönskemål

● Konsultation hos kund för fördjupning

● Önskemål om gasoptimering och/eller ökad
produktivitet

Möjligheter:

● Genomföra tester utanför produktion

● Gaskvalitét-påverkan i process

● Produktivitetsökning

● Kompetenshöjning

Lasersvets i genomskärning
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Exempel på uppdrag

● Lindoflamm, besparing för kund vid användning av tryckluft istället för Oxygen. Besparing om ca 85 000 kr/år
och ger en säkrare process.

● Optimering robotsvetsning i aluminium, byte av skyddsgas från Argon till Mison HE30. Ökad produktivitet med 
ca 30 % och bättre kvalitet tackvare bättre flytbarhet.

● GENIE ViPR, byte från traditionella gasflaskor till GENIE ViPR med integrerad regulator och snabbkoppling, 
bidrager till bättre arbetsmiljö, behöver ej underhålla/köpa regulatorer.

● Säkerhetsutbildningar för ökad förståelse om riskerna med vissa gaser, bättre arbetsmiljö, lagkrav.

● AVANTO, bättre styrning i den dagliga svetsande verksamheten, mjukvara och hårdvara, håller koll på
svetsprocedurer och hjälper till att säkra kontrakt gentemot krävande kunder.
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Tack för uppmärksamheten!


