
Selvä valinta  
lasertyöstöön.



√  Resonaattorikaasut. Laserhelium, Lasertyppi ja  
Laserihiilidioksidi sekä valmiit LASERMIX®resonaatto-
rikaasut toimitetaan puhtauksissa, jotka takaavat  
luotettavan ja kestävän laserin toimivuuden.

√  Prosessikaasut. Laserleikkauksen, hitsauksen ja 
3D-tulostuksen kaasut ja seoskaasut parantavat  
tuotannon laatua ja tuottavuutta.

√  Resonaattorikaasujen jakelulaitteet. Säätimet,  
putkistot, suodattimet ja letkut vastaavat resonaattori-
kaasujen korkeita puhtaus- ja laatuvaatimuksia.

√  Prosessikaasujen jakelulaitteet. Säätimet, putkistot, 
ottopisteet ja lisävarusteet soveltuvat erilaisille  
kaasumäärille ja -laaduille.

√  Kaasukeskukset ja asennukset. Laadukkaat kaasunja-
kelujärjestelmät, jotka on mitoitettu lasertyöstöön.

√  Muut palvelut. Analyysi, konsultointi ja muut  
palvelut, jotka on optimoitu laserkäyttöä ajatellen.

Kattavat LASERLINE® 
kaasuratkaisut.
Lasertyöstön tuotteet ja palvelut.

AGA tuottaa ja markkinoi kaikkia lasertyöstössä  
käytettäviä kaasuja. Resonaattori- ja prosessikaasumme  
on mukautettu lasersovellusten erityisvaatimusten  
mukaisiksi.

LASERLINE on ratkaisu kaikkiin tarpeisiisi,  
olipa kyse laitteistoon, kaasuihin, huoltoon  
tai tekniseen tukeen liittyvistä tarpeista  
optimaalisessa lasertyöstössä.



√  Turvallisuus ja toiminnallisuus etusijalla. AGA 
kehittää jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluita, 
jotta työskentely olisi tehokkaampaa.

√  Joustavia kaasuratkaisuja. Tarjoamme kattavan 
valikoiman pullokokoja. Voit vuokrata kaasupul-
loja ilman integroituja venttiileitä tai niiden 
kanssa.

√  Saatavuus. Suomen kattavin myyntipistever-
kosto –  yli 160 pistettä kautta maan.

√  Aukioloajat. Useimmat AGAn myyntipisteet 
ovat avoinna klo 7 alkaen myöhäiseen iltapäi-
vään saakka, ja heillä on hyvät pysäköintitilat.

√  Toimitus. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa  
valitta vanasi: nouto AGAn myyntipisteeltä 
tai suoratoimitus AGAlta.

√  AGA-koulutus. Koulutusta, joka vähentää ris-
kejä ja parantaa tehokkuutta.

Mutkaton asiointi  
AGAn kanssa.

Palvelut.
Huolto ja tekniset palvelut 
AGA auttaa sinua suunnittelemaan, asentamaan 
ja ylläpitämään omaa kaasunjakelujärjestelmääsi.

WELDONOVA® prosessituki  
Tukitiimimme auttaa sinua kaikenlaisiin laser-
työstöön liittyvissä asioissa. Se auttaa esimerkiksi 
asioissa, jotka liittyvät analysointiin, tuottavuu-
teen, laatuun, laadunvarmistukseen, ongelmanrat-
kaisuun ja prosessikoulutukseen.

Kehitys ja tietämyksen jakaminen 
Kehitämme LASERLINE ratkaisujamme jatkuvasti. 
Ohjelmaan kuuluu mm. seminaareja, joissa voit 
asiakkaana vaihtaa kokemuksia ja tietämystäsi 
muiden laseralan toimijoiden kanssa.

AGA on aktiivisesti mukana erilaisissa  
teollisuusorganisaatioissa,  
esimerkiksi Suomen  
Hitsausteknillisen  
Yhdistyksen Laserfoorumissa.  
Lisäksi osallistumme useisiin  
kehityshankkeisiin  
yhteistyössä erilaisten  
laitosten ja merkittävimpien  
laserkäyttäjien kanssa. 



Asiakaspalvelu
 → Puhelin: 010 242 9020
 → Sähköposti: info@fi.aga.com
 → Avoinna: arkisin 8-16 

Kaasutilaukset
 → Puhelin: 010 242 9001
 → Sähköposti: tilaus@fi.aga.com 

Tarviketilaukset
 → Puhelin: 010 242 9002
 → Sähköposti: tarviketilaus@fi.aga.com 

Ota yhteyttä.
WELDONOVA® prosessituki

 → Sähköposti: weldonova-suomi@fi.aga.com

AGAn myyntipisteet 
Löydät lähimmän AGAn myyntipisteteen täältä 
www.aga.fi/myyntipisteet
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Innovaatioilla etumatkaa.
Innovatiiviset toimintatavat ovat tehneet AGAsta edelläkävijän kaikkialla maailmassa.  
Tekniikan suunnannäyttäjänä tehtävämme on parantaa tasoa jatkuvasti. Kehitämme jatkuvasti 
uusia korkealaatuisia tuotteita ja innovatiivisia prosesseja yhdessä asiakkaittemme kanssa. 

AGA antaa enemmän. Luomme lisäarvoa, selkeästi havaittavia kilpailuetuja ja parempaa  
kannattavuutta. Kaikki menetelmämme räätälöidään asiakkaiden vaatimusten mukaan.  
Tarjoamme sekä vakio- että asiakaskohtaisia ratkaisuja. Ne on tarkoitettu kaikenkokoisille  
ja kaikilla aloilla toimiville yrityksille.

AGA – ideas become solutions.


