Hvis du ikke kan lese denne mailen, klikk her for å åpne i nettleser

Montasje- /oppspenningsblokk med
Hamran høvelbenk og rensestav

Kr. 4100,- Pakke for HSK63F:
KLT139.150.N
Montasje- / oppspenningsblokk HSK63+ISO40/SK40 Ø63
KLT137.263.N
Rensestav form HSK63 B-D-F
HAMR-SSTL-1-128 Høvelbenk Hamran nr. 1 -128cm

Verdi kr. 1750,Verdi kr. 438,Verdi kr. 4250,-

Kr. 4100,- Pakke for ISO30:
KLT139.150.N
Montasje- / oppspenningsblokk ISO30/SK30
KLT137.030.N
Rensestav konisk form ISO30/SK30/BT30
HAMR-SSTL-1-128 Høvelbenk Hamran nr. 1 -128cm

Så lenge lageret rekker.

Verdi kr. 1750,Verdi kr. 438,Verdi kr. 4250,-

Montasje-/oppspenningsblokk
- Enkel fastspenning med rullelager
- Ø 50/58 for SK30, og Ø 63 for HSK63 og SK40
- Justerbar opptil 90 °
- Verktøyholderen blokkeres på flens
- Spesiell justerbar bordoppspenning for alle slags verktøyholdere
uten å få skade på den. Viktig for alle som bruker CNC verktøy.
Se på video: https://www.youtube.com/watch?v=H1Ck_wce_Tw

Hamran høvelbenk
- Solid norsk høvelbenk med jernskruer
- Mål: L128xB57/38xH85 cm

Rensestav
- Rensestav for rengjøring av innsiden av fresespindelen
- En ren spindel minsker effektivt unøyaktigheter og vibrasjoner på verktøyet

Ta gjerne kontakt med vår Kjetil Hjelleset på tlf. 66 77 89 31 eller mail khj@falkenberg.no

Forsprang når det gjelder ytelse
Massiv hardmetall spiralfres
TURBEX SPRINT

Den nye høy-ytelses formateringsfreseren Turbex Sprint med Nano-CRO belegg og sentrumssnitt
avvirker enda raskere, går enda roligere og striper minimalt. Hvis vi sammenligner
avvirkningskapasiteten med en konvensjonell massiv hardmetallfres kan verktøydiameteren på
reduseres med 20 % og likevel gjøre samme jobb. Slik minker både spill og snitt-trykk merkbart.
TURBEX SPRINT tåler 40 % høyere matehastighet enn en vanlig massiv hardmetall skrubbfres.
Ytelsesforbedringen er åpenbar.

Bruksområde: Oppdeling av heltre eller platemateriale på CNC eller andre overfresmaskiner med
mekanisk mating (MEC).

Konstruksjon: Massiv hardmetall ·Positiv spiral, ende- og sideveis skjæreretning · For maksimal
avvirkning · Nano-CRO herdet overflatebelegg ·Skjærgeometri for mekanisk mating.

Art.nr.
OE680010
OE680011
OE680012
OE680013

Betegnelse
TURBEX SPRINT-spiralfres
TURBEX SPRINT-spiralfres
TURBEX SPRINT-spiralfres
TURBEX SPRINT-spiralfres

D
12
16
20
20

SL
45
55
55
75

L
90
110
115
135

d
12
16
20
20

Z
3
3
3
3

n maks.
30 000
30 000
30 000
30 000

Pris
kr. 1000,kr. 1500,kr. 2000,kr. 2850,-

Så lenge lageret rekker.
Ta gjerne kontakt med vår Kjetil Hjelleset på tlf. 66 77 89 31 eller mail khj@falkenberg.no

For tiden har vi følgende brukte maskiner for salg:

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 showroom på Billingstad.

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

A. Falkenberg Eftf. AS, Billingstadsletta 30, 1396 Billingstad
Tlf. 66 77 89 00 - info@falkenberg.no - www.Falkenberg.no

Du mottar denne informasjonen fordi du er registrert i vår kundeliste med e-post roh@falkenberg.no.
Meld deg av våre nyhetsbrev ved å klikke her.

