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// SVEIS

Vi er en ledende ESAB-leverandør i Norge med et bredt 
spekter av sveisemaskiner, kuttere og skjærebord.

Vi fører også andre merker som tyske EWM og flere. På lager  
har vi SWP-, MMA-, MIG-MAG- og TIG-sveisemaskiner. Vi har  
et omfattende utvalg av elektroder, kompaktråd, rørtråd, TIG-tråd, 
sveisepulver, sveiseduker, sveisebord og oppspenningsutstyr, 
sveisemaskiner og verneutstyr. Hos Seal Weld Pro AS får du alt fra 
robotløsninger til hendige pinneapparater med tilbehør.

KOMPETANSE



Keramisk backing
Keramiske backing-løsninger  
for sveising fra en side på fuger  
i rør- og stålkonstruksjoner.

Sveisebord/Ruller
Seal Weld Pro AS importerer utstyr etter 
kundens behov og har noe på lager. Eksempelvis 
praktiske sveisebord og rullebukker.

3M Multibeskyttelse 
Vi har verneutstyr til sveiseren, fra enkle til automatiske 
sveisemasker med komplett friskluftsystem og hørselsvern. 
Vi fører også eget merke av automatisk sveisemaske med 
blendenivå 4/5-13 (slipemodus).

• Øyevern
• Hodevern
• Hørselvern
• Ansiktsvern
• Åndedrettsvern

Hansker og 
sveiseklær
Lager av ulike typer 
sveisehansker, 
sveisejakker, arm- og 
støvlebeskyttelse og 
forkle. Sjekk ut vårt 
utvalg i butikken på 
Vibemyr, Sandnes.

Oppspenningsutstyr og rørkrakker
Seal Weld Pro har lager og import av oppspenningsutstyr, rullebukker, 
rørfugemaskiner og bakgassutstyr. Vi leverer alt fra enkle løsninger til 
helautomatiske anlegg. Vi tilbyr løsninger tilpasset kundens behov og har 
kompetanse for å gjøre jobben din effektiv, enklere og mer nøyaktig.



// PAKNING

Egenproduksjon og produktutvikling 

Seal Weld Pro AS er en ledende og tradisjonsrik norsk leverandør av 
alle typer paknings- plast- og gummiprodukter til bedriftsmarkedet. 
Bred kompetanse innen O-ringer, flatpakninger, spiralpakninger, 
ring joints, kantlister, plasttetninger og pakninger av gummiduk. 
Egenproduksjon av flatpakninger i ulike materialer, fresing av 
gummi og plast, samt dreiing av pakninger. Vi hjelper også med 
produktutvikling og design. Konkurransedyktige priser,  
rask levering og riktig dokumentasjon.

Vi tilbyr:

• Fresebord, skjærebord  

 og dreiemaskin

• Nær sagt alle profiler  

 kan produseres

• Ingen verktøykostnader

• Omgående levering fra Sandnes

• Både millimeter og    

 tommedimensjoner

• Ingen minimumsbestilling

• Høy toleranse- materialkvalitet

• Teknisk rådgivning  

 og design på CAD

ERFARING



Ring joint og spiralpakninger

Gummilister

Gummilister
Gummilister i neosvamp og 
EPDM med eller uten lim.

Gummiarmert stålpakning
Vi leverer gummiarmerte 
stålpakninger i EPDM og NBR, 
med stålinnlegg. Ellipse- og 
rektangulær form.

O-ringer, flatpakninger, tetninger



// INDUSTRIGASS

Alt innen propan, gassrekvisita  
og industrigass.

Vi er en ledende gassleverandør og står for distribusjonen  
av all gass fra Linde Gas sitt sentrallager på Kvål, Sandnes. 
Vårt tette samarbeid med Linde Gas gir et optimalt grunnlag 
for å kunne veilede kunder i valg av riktige gassprodukter. 
Stort lager av skjære- og gassutstyr.

Vi tilbyr:

• Alt av koblinger og regulatorer  

 til oxygen, acetylen,  

 argon/co2, propan.

• Linde (tidligere AGA),  

 ESAB og Messer.

• Sievert varmeprodukter. 

TRYGGHET



Skjærebrenner- og propanutstyr

Molyslip smøremidler Seal Weld Pro er 
eneimprotør av Molyslip 
smøremidler i Norge.  

Vårt årelange samarbeid gir oss 
optimal teknisk støtte og mulighet 
for produktutvikling sammen med 
bruker. Dette samarbeidet har flere 
større kunder benyttet seg av for å 
løse utfordrende smøreoppgaver. 
Vi har en rekke av Molyslip sine 
produkter på lager. Copaslip, den 
originale kobberpasta, har vi i flere 
utgaver. TAP-serien smøremiddelet 
til maskinering/boring og Arvina 
som kulelagergrease.

Omfattende utvalg av 
gass- og propanutstyr. 
Vi har det som trengs 
av regulatorer, slanger, 
koblinger og rekvisita 
for oxygen, acetylen, 
argon/co2, propan.  
Vi fører merker som 
Linde, ESAB, Messer  
og Sievert.



Skum
Seal Weld Pro skjærer og freser ut 
skumprodukter fra store skumplater etter 
kundens ønsker. Eksempelvis innredning til 
transportkasser og emballasje for ømfintlig 
utstyr. Flere skumtype og ulike hardheter.  
Vi tilbyr rådgivning og tegnehjelp.

Plastprofiler
Egen produksjon av plast- og gummiprofiler på  
fresebord eller dreiemaskin. Vi har et bredt utvalg  
av plast- og gummimaterialer på lager til produksjon.  
Vår samarbeidspartner støper profiler og pakninger.



Kantlist
Seal Weld Pro leverer et stort utvalg av lister  
til beskyttelse på kanter. Vi har kantlister  
både i EPDM-gummi og PVC, med og uten 
stålinnlegg (også SS316L). Videre har vi 
kantlister i brannhemmende UL94 V0 materiale. 
Bruksområder: offshoreinstallasjoner, tuneller, 
oppdrettsanlegg, personbiler, lastebiler, 
kabelgater og skap. Vi kan også hjelpe  
med produktutvikling og design.

Stort lager av næringsmiddelgodkjente pakninger. I tillegg 
har vi egenproduksjon av pakninger og plater etter kundens 
spesifikasjoner. For næringsmiddelindustrien er materialet 
ofte: EPDM, PTFE, NBR, silikongummi, naturgummi og PUR. 
Næringsmiddelgodkjente ringhullsmatter. H1 klassifisert 
smøremidler; gjengepasta, kulelagerfett og silikonspray.

PRODUKTER TIL  
NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN



3M™ Cubitron™ II serie av  kappeskiver, slipesliver/
navrondellerer og lamellrondeller er utformet for å gi 
høy avvirkningsgrad på alle typer jernholdige metaller, 
rustfritt stål, stållegeringer og støpejern. Disse nyskapende 
slipeproduktene har lang levetid for lavere kostnader og 
kutter raskt og kjølig for å gjøre jobben din lettere.

IMA Gold er hovedproduktet til den italienske 
kvalitetsleverandøren IMA (Industria Mole 
Abrasive). INOX og ZIRCONIUM kvalitet med høy 
effektivitet! Vi lagerfører en rekke ulike dimensjoner 
av kappeskiver, kombiskiver, navrondeller  
og lamellrondeller.

Vi lagerfører 3M CUBITRON II, SCOTE-BRITE og IMA. Optimalt valg av  
kapp- og slipeprodukter er viktig for sikkerheten, miljøet og effektiviteten. 

KAPP & SLIP 3M OG IMA

 UTVALGTE IMPORTPRODUKTER

Sveiseduker
Glassfiberduk med 
aluminiumsbelegg for 
550 °C. To utgaver: 
0,22 mm 220 g/m2 
og 0,66 mm 660 g/
m2. Høytemperatur 
sveiseduk i myk silica 
inntil 1100 °C.

Profesjonell automatisk 
sveisemaske Blendenivå 
4/5-13 (slipemodus).

SWP TIG 
sveiseapparat 
250amp.  
AC/DC IGBT.

SWP DC Inverter  
MMA-200DS IGB.
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