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

Vi håper å se deg!
Falkenbergs jubileumsmesse er en enestående mulighet til å se de siste nyheter i maskiner, verktøy og
rekvisita til treindustrien. I tillegg demonstrerer vi moderne programløsninger for trebearbeiding.
Vår jubileumsmesse er et stort løft og det er 10 år siden vi holdt en husmesse. Dessuten vil disse dager
være et treffpunkt for bransjen slik at man får gleden og nytten av å treffe andre kolleger innen
treindustrien. Vi håper du vil benytte anledningen og ønsker deg hjertelig velkommen til oss i tidsrommet
25. til 28. oktober 2017, kl. 09 - 18 (15).
Du kan melde deg på ved å sende inn skjema på baksiden av invitasjonen, via våre hjemmesider
klikk her eller ved å ringe Monika på tlf. 66 77 89 44.
Slik kommer du til oss:
Med bil: Fra Oslo kjører du E18 i retning Drammen. Ta av første avkjøring etter Sandvika. Følg skilt til
"Billingstad”. Fra Drammen og E18 tar du av første avkjøring ved Ikea. Følg skilt til "Billingstad”.
Med tog: Ta flytoget til Sandvika. Derifra er det ca ti minutter med drosje eller ta lokaltog videre til
Billingstad. Fem minutters gange fra stasjonen.
Se kart her

SERVOLOCK VERKTØYNØKKEL
Revolusjon i spenningen av borverktøy

Dine fordeler:
-

Rask stramming og løsning av spindelmutteren
Kreves lite kraftinnsats
Enkelt betjening pga. visning av dreieretning
Alltid riktig tilspenningsmoment på grunn av innebygd glidekobling
For profilhøvelmaskiner med konvensjonell spindelspenning og powerlock-adaptere
En servolock verktøysnøkkel for hele maskinen
Erstatter flere hydro-hurtigspennmuttere

Pris for SERVOLOCK VERKTØYNØKKEL
kr. 8850,- eks. mva.

Gammel:

Den nye løsningen:

Har du noen gang hatt problemer med
den konvensjonelle verktøynøkkelen?

• Erstatter den konvensjonelle verktøynøkkelen
• For å stramme og løsne spindelmutteren
• For vertikale og horisontale spindler
• Ingen justering på maskinen er nødvendig

• Piler indikerer rotasjonsretningen (frigjøring/spenning)
• Begrensning av tilspenningsmoment ved glidekobling
• Betydelig lavere betjeningskrefter enn den konvensjonelle
verktøynøkkel

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med vår Tore Strand på tlf. 66 77 89 08 eller mail: tst@falkenberg.no

Kloppen Lamelltre fikk en ny Reinbold hogger AZR 600.
Vi gratulerer!
Dette er en meget effektiv flishogger for oppmaling av
trevirke, fra helt små emner til lange kraftige. Den
leveres i en rekke størrelser og fungerer slik at en
hydraulisk skyver presser materialene mot en rotor med
påmonterte kniver. Antall kniver, diameter og lengde på
rotor bestemmes av hvilken kapasitet maskinen skal
ha, hva for materialet den skal hogge og hvor mye den
skal hogge i timen. Det er forskjellige kniver runde og
firkantet og alle kan vendes 8 ganger, 4 ganger per
side. Valg av knivtype bestemmes igjen av hva som
skal hogges. Det er et påmontert soll under rotor som
bestemmer størrelsen på flisa som hoggeren
produserer. Hydraulikken er koblet opp mot motoren på
rotor, slik at motor alltid går opp mot merkespenning.
Når trakten på hogger er tom og rotormotor ikke trekker
strøm, så skrur hoggeren seg av automatisk.

Vi leverte den første Reinbold hogger i 1993 og har levert ca 75 stykker
siden starten. Det kan også påmonteres tilleggsutstyr slik som maget
utskiller, kjerneløse skruer for transport vekk fra hogger, og tradisjonelle
avsug med vifter for transport til silo.
Mange velger i dag Redler for transport vekk fra hogger, disse er
stillegående, trekker lite strøm og krever lite vedlikehold.

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.

