Det gasklara
valet för dig som
arbetar med laser.

LASERLINE®
globala gaslösningar.
Produkter och tjänster för dig
som arbetar med laser.

AGA producerar och marknadsför alla gaser för
laserbearbetning. Våra resonatorgaser och processgaser
är anpassade till de specifika krav som gäller
vid laseranvändning.

LASERLINE täcker alla dina behov av utrustning,
gaser, service och teknisk support för optimal
laserbearbetning. Vi erbjuder:
√

√
√
√
√
√

 esonatorgaser. Laser Helium, Laser Nitrogen
R
och Laser CO2 samt LASERMIX® färdigblandade
resonatorgaser levereras i kvaliteter som ger
säker och hållbar laserfunktion.
Processgaser. Gaser och gasblandningar för
laserskärning, svetsning och additiv tillverkning
för bästa produktionskvalitet och produktivitet.
 i erbjuder ett komplett utbud av utrustning
V
för resonatorgaser t ex flaskregulatorer, filter
och slangar.
 trustning för processgasförsörjning. Regula
U
torer, gascentraler, uttagsposter och tillbehör
anpassade för olika gasflöden och gaskvaliteter.
Gasinstallationer. Kvalitetssäkrad gasförsörjning
anpassad för laserproduktion.
Övriga tjänster. Analystjänster, rådgivning
och andra typer av tjänster för optimerad
laseranvändning.

Effektiviserat arbete
med AGA.
√

S äkerhet och funktionalitet i fokus: AGA
utvecklar löpande nya produkter och tjänster
för effektivare arbete.

√ Flexibla gaslösningar: Vi erbjuder ett om
fattande utbud av flaskstorlekar. Du kan hyra
eller äga gasflaskor, med eller utan integre
rade ventiler.
 √ Tillgänglighet: Mer än 200 försäljningsställen
från Kiruna i norr till Ystad i söder.
√ Öppettider: De flesta AGA försäljningsställen
håller öppet från 07:00 på morgon till sen
eftermiddag med goda parkeringsmöjligheter.
√ Leveranser: Du har tre alternativ att välja
mellan; upphämtning på ett AGA försäljnings
ställe, leverans från ett AGA försäljningsställe
eller direktleverans från AGA.
√ AGA utbildningar: Modulanpassade utbild
ningar som kan anpassas vid behov. Utbildning
som syftar till att minimera företagets risker
och öka effektiviteten.

Tjänster.
Underhåll och teknisk service
AGA hjälper dig med design, installation och
underhåll av ditt gasförsörjningsystem.
WELDONOVA® process support
Vår applikationssupport ger dig stöd vid alla
typer av laseranvändning. Exempel på områden
är analystjänster, produktivitet, kvalitet, kvalitets
säkring, problemlösning och processutbildning.
Utveckling och kunskapsutbyte
Vi utvecklar LASERLINE kontinuerligt. Programmet
omfattar även seminarieverksamhet där du som
kund får möjlighet att utbyta erfarenheter och
kunskap inom laserområdet.
AGA är verksamma i olika branschorganisationer
som t ex Svenska lasergruppen. Vi deltar också i
ett flertal utvecklingsprojekt i
samarbete med olika institut
och stora laseranvändare.

Kontakta oss på AGA.
Kundservice
→→ Tfn: 019-27 61 27
→→ E-post: kundservice@se.aga.com
→→ Öppet vardagar 8–16

AGAs försäljningsställen
Hitta ditt närmaste försäljningsställe på
www.aga.se/forsaljningsstallen

AGAs kundservice är alltid öppen via AGA online.
Beställ inloggning via www.aga.se/online
Gasorder
→→ Tfn: 019-27 61 05, Fax: 019-25 58 31
→→ E-post: gasorder@se.aga.com

Ladda ner AGA Gas Guide

Scanna QR koden för att ladda appen.

Utrustningsorder
→→ Tfn: 08-706 95 88, Fax: 019-27 61 02
→→ E-post: ksutrustning@se.aga.com
Weldonova process support
→→ weldonova_applications@se.aga.com

Med innovativa koncept spelar AGA en banbrytande roll. Som ledande teknikföretag är det vår
uppgift att kontinuerligt e
 rbjuda förbättringar. Drivna av traditionellt entreprenörskap arbetar vi
därför ständigt med att utveckla nya högkvalitativa p
 rodukter och innovativa processer.
AGA skapar mervärden som ger tydliga konkurrensfördelar och ökad vinst. Våra koncept
skräddarsys för att uppfylla kundens krav. Vi erbjuder såväl standardiserade som kundanpassade
lösningar. Detta gäller alla branscher och alla företag oavsett storlek.
AGA – ideas become solutions.

AGA Gas AB, www.aga.se
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Ledande inom innovation.

