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Tilbud Siegmund sveisebord system 16 
 

Få en bedre hverdag med Siegmund plasmanitrerte sveisebord for rask og enkel oppsett av 

konstruksjoner ved sveising. Besparelse på tid er ofte opp mot 70%, slik at det er mye tid/penger og 

spare. Vår største kunde har ca 50 bord, på tvers over alle avdelinger i deres produksjon.  

 

Våre sveisebord er ekstremt populære og brukes i alle typer bransjer, ikke bare sveiseverksted. Brukes 

også til reparasjoner og service osv da det er meget hendig når en kan spenne fast det en reparerer på 

enkelt og raskt.  

 

Blikkenslagere og rørleggere er også hyppig brukere av disse bordene. Samt møbelproduksjon, 

montering, målebord, offshore, bilverksted, lastebilverksted, teater, militært, plateverksted, Prefab, 

VVS, skoler og private osv.  

 

Konklusjonen er at uansett hva du gjør på ditt verksted, så er et slikt bord en god innvestering.  

 
Noen tilbakemeldinger fra kunder: 

Min beste innvestering noen gang. 

Pakken vi bestilte på 150.000,- har vi nå tjent inn igjen i tid spart, og nå må vi ha nye bord.  

Endelig får vi produsert 100% nøyaktig og mye raskere en tidligere.  

Dette burde vi kjøpt for 20 år siden, jeg vill tenkte på hvor mye tid vi kunne spart.  

 

Disse bordene m/tilbehør har blitt veldig godt mottatt i våre fabrikasjonshaller, og gir oss bedre flyt i 

produksjonen. Vi ser derfor for oss at vi kan utvide dette konseptet betraktelig. 

 

Tilbud: 

I de neste sidene er gjeldende tilbud. 

For andre størrelser bord og pakker med tilbehør er det bare og spørre.  

Vi har et stort utvalg av bord og tilbehør på lager klar til omgående levering.  
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Workstation sveisebord / arbeidsbord 

 

Inkl plasmabord, 2 skuffer og tilbehør 

 

Sveisebord, arbeidsbenk eller mobilt verksted. Med den nye Siegmund Workstation oppretter du din 

perfekte arbeidsplass i et modulært system. Siegmund Workstation kan tilpasses og utvides slik at den 

passer til dine individuelle behov. Hvorvidt saging, boring eller sveising – den absolutte allrounden i 

alle verksteder! 

 

Bordplaten er laget av spesial herdet verktøystål X8.7, noe som er ekstremt hardt 

Bordplaten er plasmanitrert for beskyttelse mot sveisesprut  

Bordplaten kan snus 

Bordplate: 1200x800mm 

Maks vekt på bordet: 1.000 kg (400 kg med hjul under, pris for hjul Kr. 979,-) 

God lagring i skuffer til tilbehør og verktøy 

Vekt montert: 163 kg (bordplaten er 88 kg) 

Sendes flatpakket (Du kan få den ferdig montert mot tillegg på Kr. 1.000,-) 

 

 
 

Kr. 14.999,-  FRI FRAKT, eks mva. 
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Sveisebord Basic  
 

Basic sveisebord er vårt rimeligste sveisebord med bordkant. 

Disse er produsert i høykvalitets materiale S355J2+N + plasmanitrering (ikke like hardt som våre 

proff bord i Verktøystål). Slik at disse bordene passer best til mindre og lettere arbeid.  

 

Rutenette på bordet er 50mm 

Bordkant: 50mm 

Hull: Ø16mm 

Material tykkelse: 11,5-13mm (etter bordstørrelse) 

 

Tilbud: 

Basic sveisebord system 16 1200x800mm inkl Verktøysett B Kr. 15.972,-      (veil pris Kr. 19.008,-) 

Basic sveisebord system 16 1500x1000mm inkl Verktøysett B Kr. 20.504,-      (veil pris Kr. 22.561,-) 

 

Priser er eks mva. Fri frakt.  

 

Tilbehør som vist på bilde er inkl: 

 

     
 

 

Alternativ 2: 

 
Bord 1500x1000 inkl Basic sett 1 som er en større pakke med tilbehør:  

 

Basic sveisebord system 16 1200x800mm inkl Verktøysett B Kr. 23.694,-      (veil pris Kr. 28.611,-) 
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Tilbud sveisebord Professional X8.7 
 

Disse bordene er i Verktøystål som er det hardeste på markedet. 

Dette gir best beskyttelse mot sveisesprut, slag og skraper. Bordene 

er i tillegg plasmanitrert + BAR-belagt (Black-Anti-Rust-Coating) 

som vill si de er spesial herdet i ca 35 timer for enda bedre 

beskyttelse og hardhet.  

 

Bilde viser en slag test hvor vi har slått bordkanten med stål. Stålet får store hakk, mens bordet får 

ingen hakk. Ved bruk av bord f.eks 10-20 år frem i tid, er det en stor fordel med bord i Verktøystål.  

Video er på vår hjemmeside.  

 
Rutenett på overflaten: 50mm 

Bordkant: 100mm 

Lengde mellom hull på bordkant: 25mm 

Alle bord er forsterket på undersiden 

Maks vekt på bordet: 4000 kg 

Materialtykkelse: 11,5 – 13mm (etter bordstørrelse) 

 

 

 

Tilbud 1500x1000mm 
  

Inkl Basic sett 1 med tilbehør  

Vekt bord: 281 kg  

 

Tilbudspris Kr. 28.633,-  (Veil Kr. 33.781,-) 

 

 

 

 

Tilbud 2000x1000mm 
 

Inkl Basic sett 2 med tilbehør 

Vekt bord: 354 kg 

 

Tilbudspris Kr. 40.446,- (Veil Kr. 46.189,-) 

 

 

 

Tilbud 2400x1200mm 
 

Inkl Sett 2 med tilbehør 

Vekt bord: 503 kg 

 

Tilbudspris Kr. 55.704,- (Veil Kr. 62.348,-) 

 

 

 

 

Alle priser er eks mva. Fri frakt.  
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Eksempler på bruk: 
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