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Ligna er Europas ledende maskinmesse for trevareindustrien. Messen arrangeres i
Hannover fra mandag 22. mai til fredag 26. mai 2017.

Ligna 2017 tilbyr

maskiner og utstyr for trebearbeiding og skogbruk. Mer enn 1800

utstillere fra nærmere 50 nasjoner vil presentere trender og nye produkter for bransjen.

Vil du vite mer om messen, oversikt over utstillere, produkter og hallinndeling,
se: www.ligna.de
Ta

kontakt

med

og møt oss på på følgende stands:
-

Biesse hall

11

-

Weinig hall

27

-

Cefla hall

17

- Altendorf hall 12

våre

salgsrepresentanter,

THINK FORWARD
...... er Biesse`s slagord for Lignamessen i Hannover nå i mai.

Biesse har over 5000m2 til å vise frem innovasjon og teknologi. Besøkende vil
oppleve hvordan den digitale fabrikken kan endre måten vi oppfatter og produserer
ting

på.

I tillegg til en hel del enkeltmaskiner har Biesse i år hele 7 maskiner i kombinasjon
med håndteringsutstyr. Man ser at det blir mer og mer et must for kunder å
automatisere mer av produksjonen sin. Nedenfor finner du en liste over alle
maskinene og håndteringsutstyrene Biesse skal vise frem på messen. Hent deg
gjerne inspirasjon fra noen vidoer se nede. For mer informasjon se på Biesse sine
hjemmesider www.biesse.com.

For å snakke om en spesifikk maskin eller hvordan du kan automatisere og
effektivisere din fabrikk, ta gjerne kontakt med din distriktsselger eller med Johnny
Reichle, tlf. 66778918, jor@falkenberg.no.
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Viva Italia
Falkenberg feirer i år sitt 125 års
jubileum. Så ble det en
jubileumstur til Italia med 25 ansatte
til våre leverandører Cefla og Biesse.

Cefla er vår leverandør på overflatebehandling, og Biesse er vår store leverandør av
CNC maskiner. Vi besøkte også Intermac og Viet, begge bedrifter er datterselskaper
til Biesse. Intermac produserer maskiner til glass- og stenbearbeiding og Viet lager
pussemaskiner. Til slutt var vi hos motorprodusenten HSD som lager bl.a avanserte
spindelmotorer

for

omvisning i diverse

Biesse

og

leverer

produksjonslokaler,

og

på

verdensmarkedet.
kjøring

i BiesseTechCenter. Vi ble mektig imponert over det vi så
.

av

Det

forskjellige

var full
demoer

Det var selvfølgelig også tid for sightseeing. Bl.a. en tur til Urbino, som står på
Unescos verdensarvliste. Vi besøkte den idylliske vingården Guerrieri for vinsmaking,
og

til

slutt

tok

vi

en

tur

til

gamlebyen

i

Pesaro.

Dette ble en veldig fin tur både faglig og sosialt. Mye god mat og vin og stort faglig
utbytte med teambuilding mellom de ansatte som er ute i felten og de som er på
kontoret.

BRUKTE MASKINER
For tiden har vi følgende brukte maskiner for salg:
for å se Klikk her

Felles for maskinene er at de er rengjort, sjekket og har fått byttet deler som i første
omgang synes nødvendig. De er så startet opp og det er blitt gjort en lyttesjekk. Maskinene
har ikke blitt testet i materiale, så nødvendig justering må påregnes etter at maskinen er
kommet på plass.

Alle maskinene kan sees i vårt showrom på Billingstad.

Er du interessert ta kontakt med Erik Ildal. tlf. 66 77 89 12, mail: eai@falkenberg.no,
eller Svein Hagen, tlf. 66 77 89 17, mail: svh@falkenberg.no
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