Biesse Rover FT (Flatbord)
Denne maskinen er den nye inngangsmodellen til
nesting.

Biesse som produserer mange typer maskiner har i tillegg til de mest solgte maskiner med bjelkebord i
Norge også maskiner med fast bord for nesting og panelbearbeiding. Maskinene fås i forskjellige
utførelser og størrelser, fra arbeidsområde 1200x2400 opp til 1900x6500/2200x6400. Høyder på
arbeidsstykker kan det bearbeides helt opp til 400 mm (i Rover C FT).
Maskiner kan leveres som frittstående maskiner eller for automatiske linjer. Av automatiske systemer så
kan en velge om en vil laste inn pakker som så maskinen mater inn automatisk. Det er også mulig å få
merket biter automatisk med etiketter før bearbeiding.

En annen mulighet er
å integrere maskinen
med en automatisk
platelager (Winstore)
som også fås i
forskjellige utgaver og
størrelser.

For fresing så kan maskinene
leveres med 3/4- akse fres eller
5-akse fres. Det er også mulig å
få løsning med begge deler på
samme maskin med uavhengig
bevegelse i Y-aksen.

Selv om maskinene har
flatbord så kan en også bruke
sugekopper for bearbeiding på
kanter.

For mer informasjon klikk her
Ved spørsmål ta gjerne kontakt med din distriktsselger eller med Johnny Reichle, tlf. 66 77 89 18, mail:
jor@falkenberg.no

____________________________________________________________________________________

Se hvordan vinduer lages på maskiner
levert av Falkenberg.
Lillirønning Snekkerfabrikk som er en av Falkenbergs mest trofaste kunder har
laget en fin video hvor du kan se "våre" maskiner i drift.

Klikk for å se videoen

__________________________________________________________________________________

For tiden har vi følgende brukte maskiner for salg:
Se 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 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
____________________________________________________________________________________
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