
GRAVOnytt

Gravograph har levert graveringsmaskiner til tavlebyggere, e-verk, 
elektroentreprenører og skipselektrikere siden 1960. Vi leverer 
komplette løsninger for varig merking og våre maskiner og pro-
gramvare leveres riktig utstyrt og konfigurert fra begynnelsen.

Vi garanterer rask implementering og god opplæring, en forutset-
ning for at utstyrets kapasitet utnyttes best mulig. Gravograph har 
utviklet moderne markedsledende produkter spesielt for elektro-
bransjen som du finner i denne brosjyren. Ta gjerne kontakt med 
oss for en hyggelig graveringsprat.

Morten Steen, daglig leder

LEVERANDØR TIL ELEKTRO - 
BRANSJEN I OVER 50 ÅR

Hvor skal pengene dine være?
Hvorfor skal bedriftens driftskapital 
bindes opp i varig produksjonsutstyr?

Er penger gratis?
Vi får ofte spørsmål om leasing er ‘dyrt’. 
Svaret er nei! Leasing er ikke dyrt, men 
har normalt en noe høyere rente enn 
f.eks. boliglån, fordi sikkerheten for 
lånegiveren er lavere. Men renten på kas-
sakreditt i banken kan til gjengjeld være 
høyere. Dersom du har kapital i bank 
eller verdipapirer, taper du avkastningen 
dersom du an vender disse midlene til å 
investere i maskiner og utstyr.

Direkte utgiftsføring og skattefradrag
Ved leasing mottar du en regning pr. 
måned som utgiftsføres direkte. Ingen 
aktivering av eiendeler i regnskapet er 
nødvendig. Skattefradraget får du umid-
delbart.

Fremtidsrettet drift
For deg som ønsker nytt og konkurranse-
dyktig utstyr til enhver tid, og samtidig 
ønsker en trygg og seriøs aktør innenfor 
finansiering i ryggen, er GravoLease 
en meget god måte å finansiere produks-
jonsutstyr på.

 
 
 
 

Velg solide partnere
Gravograph Norge AS og DnB NOR 
Finans har sam arbeidet i mange år om 
å tilby våre kunder den mest fleksible 
og konkurransedyktige finansiering i 
bransjen.

Vi gir deg både handlefrihet og trygghet!

LEASING ELLER KJØP?

“Gravograph har en imponer ende 
nettløsning. God produkt informasjon 
og en webshop s om vi bruker dag
lig for  bestilling av varer.” 

Asbjørn Bakken, Stjørdal.

KRAV OM VARIG  
MERKING AV ELEKTRO
INSTALLASJONER

Ferdige skilt eller hele plater?
Med vår nye kappekalkulator kan 
du raskt og enkelt designe skiltemnene 
du trenger og bestille for omgående 
levering. Dersom du ikke har maskin som 
skjærer ut og kantfreser skiltene, gjør vi 
jobben for deg.

Priser du merkejobber?
Prisen på skiltemner finner du ut ved å 
bruke kalkulatoren på nettet. Hvis du 
produserer skilt og merking for andre, 
kan du gi pris videre til din kunde umid-
delbart, enten det er natt eller helg.

Materialer som holder
Gravograph har levert UV-bestandige 
og solide skiltmaterialer siden 60-tallet. 
Vi vet hva som tåler tidens tann og vi 
hjelper deg med å finne riktig skiltma-
teriale til akkurat den jobben du holder 
på med.

•	Merkingens	stykkpris	blir	lavere	enn	 
selv klebende merker

•	Anleggene	du	leverer	får	et	profesjonelt	preg

•	Kunden	får	opplevelsen	av	høy	kvalitet	på	
 leveransen

•	Grafiske	fremstillinger	som	flytskjema	graveres	
rett fra tegning (DWG, PDF, DXF m. fl.)

•	Merkingen	utføres	raskt	og	uten	feil

•	Data	fra	prosjektering	benyttes	via	fletting	 
til gravering (MS Excel, ASCII m. fl.)

•	Feilsøking,	retting	og	ombygginger	blir	 
 enklere med god merking

Vår kunnskap og høye produktkvalitet gir våre kunder best lønnsomhet i bransjen!

Varig merking med graverte skilt er i de fleste tilfeller et udiskutabelt krav når man  
leverer elektro installasjoner. Med varig merking menes graverte skilt i plast eller metall 
som festes mekanisk til underlaget. Merking basert på tosidig tape eller annen selv
klebende merking anses ikke som varig. 

NETTHANDEL HELE DØGNET
Vi er en foretrukket leverandør fordi vi leverer raskt og korrekt. Våre kunder 
trenger skiltemner raskt for å unngå forsinkelser på kritiske leveranser.

Hos oss er det enkelt å velge mellom forskjellige former for finansiering.  
Leasing er en hensiktsmessig måte å finansiere produksjonsutstyr på. 

Gravograph Norge AS • Kobbervikdalen 63 • 3036 Drammen
Telefon: 67 17 82 00 • Telefaks: 67 17 82 01

E-post: post@gravograph.no

www.gravograph.no www.gravograph.no

VINN EN iPAD
Registrer deg på www.gravograph.no/ipad og du er med i 
 trekningen av en eksklusiv iPad 32Gb WiFi inngravert med ditt navn.

VINN 
EN iPAD

Se siste side
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Nyheter og tilbud fra Gravograph Norge AS Juni 2013



IS400 – KRAFTIG MASKIN  
FOR PLAST OG METALL

•	Graveringsareal	100	x100	mm,	tar	liten	plass	 
og støyer lite

•	PC-styrt	modell	med	Windows-program	på	norsk

•	Graverer	skilt	i	plastmateriale	med	serie-
graveringsfunksjon 

•	Populære	symboler	som	jordingstegn,	 
CE-merke osv.

M20 – KOMPAKT MASKIN  
FOR ELEKTROMERKING

•	Graveringsareal	635	x	432	mm	med	høydeføler

•	PC-styrt	modell	med	Windows-program	på	norsk

•	Graverer	skilt	i	plast,	aluminium	og	messing

•	Seriegraveringsfunksjon	med	datafletting	 
og automatisk utskjæring

•	Langplateprogram	for	gravering	av	 
større skilt enn graveringsarealet

•	Populære	symboler	som	jordingstegn,	 
CE-merke osv.

•	Unik	Point-and-shoot	funksjon	utnytter	 
graveringsmaterialet

IS900 – MARKEDSLEDER  
FOR STORE SERIER

• Graveringsareal	305	x	210	mm,	kraftig	aksedrift

• PC-styrt	modell	med	Windows-program	 
på norsk

• Graverer skilt i plast og metall, også  
rustfritt- og syrefast stål

• Seriegraveringsfunksjon med datafletting  
og automatisk utskjæring

• Populære symboler som  
jordingstegn, CE-merke osv.

• Unik Point-and-shoot funksjon  
utnytter graveringsmaterialet

M20
1.190,-

pr. mnd.

Installasjon, opplæring og serviceavtale er med i prisen

•	CO2-laser	med	30,	40,	60	eller	80	watt	effekt	

•	Graveringsareal	610	x	305	mm

•	PC-styrt	modell	med	Windows- 
program på norsk

•	Merker	på	skilt	i	plast,	aluminium	 
og stål (med laserspray)

•	Seriegraveringsfunksjon	med	 
datafletting og automatisk utskjæring

•	Unik	Point-and-shoot	funksjon	 
utnytter graveringsmaterialet

LS100 EX – LASERMERKING 
I TOPPKLASSE

Installasjon, opplæring og serviceavtale er med i prisen

IS400
2.890,-

pr. mnd.

LS100 EX
3.290,-

pr. mnd.

IS900
4.090,-

pr. mnd.
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