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

Det "mobile miniverkstedet":
Benkesag Mafell Erika 85 Ec
med Mafell LO65 Ec

Tekniske data
II Snitthøyde
II Tiltbar
II Saglende
II Turtall, ubelastet
II Effekt
II Arbeidsbord
II Vekt

-1 – 85 mm
-3 - +48⁰
430 mm
1900 – 3800 1/min
2500 W
525 x 915 mm
34,5 kg

Leveres med:
II
II
II
II
II

1 Sagblad HM 250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 40, WZ
1 Påmontert hjulsett
1 Multifunksjonsanslag MFA
1 Skyvestokk
1 Støvsugerslange med 2 stusser

Fordeler:
II
II
II
II

Med CUprex Høyeffektsmotor
Integrert Quickstand/understell
Med multifunksjonsanslag MFA
Snitthøyde opp til 85 mm

092465
202889
203400
034901
093639

Hent deg enda mer informasjon ved å klikke på katalogen her og her, eller se på video ved å klikke her

Pris
Erika 85 Ec (Art.nr. 971601)

25.000,- kr. eks. mva.

Erika 85 Ec (Art.nr. 971614) inkl. skyvesleider,
anslagslineal med forlengerklaff og klemstykke

30.000,- kr. eks. mva.

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

NESTING ENDEFRES
ID-80290712 (12x22x12 Z=3+3 NEG HØYRE)

Fordeler
II Massiv hardmetall kropp
II Skaftdiameter 12mm
II Også egnet for mindre maskiner

Maskin / bruk
II CNC fresemaskiner
II For platesnitt med nesting teknologi

Utførelse
II Mating opp til 20 o/min
II Rotasjon opp til 24,000 o/min

Dimensjon
Ø D [mm]
12

L2
22

Ø d [mm]
12

L1
75

L3
45

Z
3+3

Kampanjepris 2.000,- kr. eks. mva.
Ved ordre av 5 stk. får du ytterligere 5 % rabatt!

Kampanjen varer t.o.m. 31.5.2018.

Dreiretning
negativ

Bestykning
DIA

Klass-No.
229022

Ident-No.
80290712

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

Stilling ledig.......
Vi søker 2 nye teknikere....
Vi skal styrke våre serviceteam og trenger 2 nye teknikere som ønsker å jobbe innen treindustrien.
1 tekniker med kompetanse innen CNC og AD/CAM og robotteknikk
1 tekniker med kompetansen innen sagbruksmaskiner (høvleri, sliping og kapping)

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til vår servicesjef Anders Stam, tlf. 66 77 89 41, mob. 91 62 35 43,
ans@falkenberg.no eller daglig leder Jann Bjørne jr. mob. 91 62 35 50, jbj@falkenberg.no

Rovde Møbel & Design har i disse dager fått installert nytt
platelager, Winstore K2, med nestingmaskin Rover A FT 2231.
Denne store investeringen skal gjøre produksjon av platemøbler
mye raskere. Plater blir matet automatisk inn i nestingmaskinen.
Alle deler får satt på etiketter automatisk og operatør plukker ut
deler på uttransportbånd. Delene har da riktig format og alle hull og
utfresinger er ferdig gjort. Deler er klare for kantlisting og montering
uten å ha blitt rørt av operatører.
Platelageret har full kontroll på alle plater den har på lager og
henter automatisk inn plater som nestingmaskinen ber om. Rovde
vil også til enhver tid ha full oversikt over alle plater som er på
lager.
Rovde produserer hovedsakelig innredninger til skip, men tar også på seg
leieproduksjon for andre og produserer også spesialinnredninger.
Vi ønsker Rovde Møbel og Design lykke til og har tro på at med denne
investeringen så får de en veldig effektiv produksjon
.

Fra v. Tobias Tanner, Paul Sindre Vedeld, Sondre Raudøy, Jonny Lade (fra Rovde),
Simone Russo, Francesco Rinaldo og Cristian Valenti (teknikere fra Biesse).

Den nye GDPR-loven
Som alle virksomheter er Falkenberg pliktig til å forholde seg til de nye personvernregler som kommer med den nye
GDPR-loven som trer i kraft fra 25.mai 2018. Du er registrert kunde/samarbeidspartner hos oss og vi har registrert
deg som mottaker av vårt nyhetsbrev. I vårt nyhetsbrev skriver vi om nyheter og kundeopplevelser. Vi har tilbud på
varer og tjenester samt en oversikt over brukte maskiner som vi har for salg. Jevnlig inviterer vi også på turer og
messer. Vi ønsker at du har interesse av å lese dette og fortsatt ønsker å motta dette.
Samtidig vil vi gi deg mulighet til å trekke deg fra vårt nyhetsbrev dersom du ikke ser nytten i å motta dette.
Hvis du ikke ønsker å motta dette nyhetsbrevet, bare klikk her.

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.
Hvis du ikke ønsker å motta dette nyhetsbrevet, bare klikk her.

