
Svejsning i alle materialer og størrelser
Produkter i høj kvalitet med dokumentation i særklasse:

Kvisgaards Maskinfabrik har mere end 40 års 
erfaring inden for certifikatsvejsning og er 
blandt de førende i Danmark. Med faciliteter 
dedikeret til svejsning og indrettet til emner  
i mange størrelser, har vi både kompetence  
og kapacitet til at klare de fleste svejste 
konstruktioner.

Moderne svejsecenter
Det er vores ambition at være bedst i branchen. 
Derfor har vi investeret i et 1.500 kvm stort 
svejsecenter med moderne maskiner og fuld 
krandækning med en løftekapacitet op til 20 
tons. Vi kan dermed håndtere emner i alle  
størrelser – fra få millimeter til tonstunge  
konstruktioner med rørlænger op til 30 meter. 

Alle typer metaller og svejsninger
Kvisgaard kan fremstille konstruktioner i alle 
metaltyper og metalsammensætninger, afhængig 
af krav til varme, slitage mv. Heriblandt også 
mere eksotiske metaller som incornel, 253 MA 
og aluminium.

Vi behersker alle gængse svejsemetoder samt 
specialer som fx elektrodesvejsning, og udfører 
certifikatsvejsninger i både jern og rustfrit stål,  
i godstykkelser fra 1 mm og opefter. 

Alle vores svejsere er certificeret i både TIG og 
MIG/MAG svejsninger. Certificeringerne omfatter 
både svejsernes certifikater og procedureprøver.

Test og efterbehandling
Skal dine konstruktioner efterbehandles, kan  
vi eller vores faste underleverandører tilbyde  
alle former for overfladebehandling. In-house 
råder vi over maskiner til sand- og glasblæsning 
af mindre emner, ligesom vi behersker laser-
markering af fx artikelnumre og logoer.

Er der krav om tests, har vi et bredt netværk  
af uvildige samarbejdspartnere inden for  
dokumenterede NDT-, røntgen-, magnet-  
og penetranttests.

 

Fast rådgiver fra A-Z
Hos Kvisgaard har du en fast projektleder og 
rådgiver, der assisterer i udviklingsfasen  
og følger dit projekt fra start til slut. 

Vi kan også udarbejde demokonstruktioner, 
så du tidligt i processen får syn for sagn for, 
hvad der fungerer eller ikke fungerer. Det giver 
ofte de bedste resultater ift. behov og ønsker  
til kvalitet og økonomi.

Garanti for kvalitet og  
dokumentation
Kvalitet, dokumentation og sporbarhed er 
grundlæggende dyder hos os. Derfor har vi en 
uddannet svejsekoordinator (IWS) – en specialist, 
der er ajour med eksisterende og kommende 
krav til svejsning. Det er din garanti for, at 
dine konstruktioner produceres ift. gældende 
kvalitetsnormer.

Vend ark og se eksempler på svejste konstruktioner

Svejsemetoder
• MIG/MAG svejsning
• TIG svejsning
• Elektrodesvejsning (MMA)

Certificeringer
• EN ISO 9606-1:2013
• ASME IX
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Eksempler på svejste konstruktioner 

Kontakt os på +45 36 70 88 01 eller home@kvisgaard.dk for mere information 


