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Innhold:  Altendorf lagermaskiner  •   Thaugland • Kistefos    • Ekamant  •  

Kjære kunde og samarbeidspartner, 

Så har høsten gått unna i en fei ….. 

Vi ha registrert at Innstramming med henblikk på covid-19 har gjort service mer 
krevende. Derfor ser vi mer enn noen gang viktigheten av eget serviceteam som kan yte 
kundene service når det trengs. Også når det gjelder nye leveranser er det avgjørende at 
Falkenberg er i stand til å montere, kjøre i gang og gi opplæring på maskinene. Det er 
gledelig å oppleve at mange av våre kunder har hatt godt å gjøre i dette spesielle året. 

Salg av maskiner i annet halvåret har vært bra og på tampen av året skal flere avgjørelser 
tas. 

Vi har ekstra gode tilbud med julepriser på maskiner som kan leveres direkte fra vår 
utstilling. 

Etter et annerledes og krevende 2020 ser vi positivt på 2021! 

Vi takker for godt samarbeid i året vi legger bak oss og ønsker alle en riktig god jul og et 
godt 2021. 

WA 80 TE 

Den solide std. utgaven WA80TE  med 
motorisert høydejustering og tilt av sagblad. 
Manuell kløvbreddejustering til 1300 mm. 
Bordlengde 3000 mm. 230 volt. 

https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=vsm&sai=-2&s=0&c=2606&m=461&k=289B623B64301F7C&tk=BwBxAAcMHUhycDkURgkMBWFxBW91eCUjTB18DGkaP29OTXQPRkNLanoPJAtAHlR%2FfEcdFUUZbmwfYxBdWlcqQ1F%2FP1IPem4%3D
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Nettopp solgt men vi kan skaffe flere :) 
 

 

  

 

 

 

WA 80X 

Godt utstyrt sag med tilt av blad en vei, 
sleidebord på hele 3200 mm og risseaggregat. 

CNC-styrt kløvanlegg, Meget enkel i bruk. 230 
volt. 

 

 

  

 

 

F25 

Ny innstegsmodell fra Altendorf, med manuell 
høydejustering og tilt av sagblad. 
Avlesning digitalt av mål på høyde og tilt. 
Maskin med manuell kløvbreddeinnstilling, 
sleidebord på hele 3200 mm.  
Inkl. stor sagbladbeskyttelse. Mye sag for 
pengene. 

 

 

 

  

 

 

 

F 45 EvoDrive 

Toppmodellen til Altendorf med tilt av sagblad 
begge veier. 
Mulighet for å lagre kutteprogrammer i høyde/tilt 
av sagblad og kløvbreddeposisjon.  
CNC-styrt kløvanlegg , risseaggregat og mye 
brukervennlig utstyr. 230  eller 400 volt. 

 

 

  

 

 

https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=0:607:2606:619c41dc9e831376fd4f50c20a6dc6d8a5dd61fa&sai=-2
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Ny og etterlengtet Striebig til T.C. Thaugland 

Thaugland  på Abildsø har i høst fått levert ny Striebig platesag. 
Også på Storo og Vækerø har Thaugland Striebig platesager. 
Ingen tvil om at Thaugland er godt fornøyd med den sveitsiske kvaliteten. 
Med disse sagene skjæres det nøyaktig og effektivt for alle kunder etter mål.   
  

Med Falkenberg bare et «steinkast» unna er Thaugland godt fornøyd med 
servicen de får! 
 

 



Med hjerte for heltre 

I et lite snekkerverksted, rett utenfor 
Dokka i Nordre Land kommune, startet 
de opp på 1990-tallet. Med sag og 
dreiebenk ville de gjenskape de 
bonderomantiske møblene som tidligere 
sto i norske gårdsbruk. Så det gjorde de. 
Med solid heltre og varsomt grep ga de 
nytt liv til 1800-tallets modeller av 
framskap, senger, bord og stoler. 

I dag har de 4000 kvadratmeter å boltre 
seg på en liten kilometer lenger bort. I 
fabrikken deres lager de fortsatt 
møblene selv, men nå etter eget design. 
Med håndkraft og moderne maskiner 
forvandler de rue treplanker til eksklusive 
hyttekjøkken og innredninger. 

Kistefos Møbler har investert i ny 
Biesse Selco platesag og Biesse 
Rover A CNC -styrt maskin dette året. 
Dette gir mer effektiv produksjon og nye 
muligheter. Moderne maskiner er lettere 
å programmere samt raskere å stille om. 
Tid er penger! 

Falkenberg takker for det gode 
samarbeidet gjennom mange år. 

 

 

 

 

Ekamant pusseklosser  

Pussesvamp med slipebelegg i 
forskjellige korninger. Svampen passer 
godt i hånden 

Størrelse 100x70x27 mm. 

Min. antall ved kjøp er 10 stk.  

Prisene er fritt levert Billingstad, 
ekskl. mva. 

Tilbud tom 31.12.2020 

Så langt beholdningen rekker 
 

 

Priser 



Beskrivelse Nå 

Pussesvamp #180 Blocks X-Fine Gold 180 kr         5,00 

Pussesvamp Fine kr         5,00 

Pussesvamp Super Fine kr         5,00 

Pussesvamp #60 Blocks Medium kr         5,00 

  
 

 

Ekamant pusseklosser  

Pussepapir med borrelåsbakside. 
Passer til 2 forskjellige holdere. 

 Den enkle har ergonomisk 
utforming og passer godt i 
hånden.  

 På den doble kan du feste 2 
forskjellige kvaliteter samtidig 
  

Prisene er fritt levert Billingstad, 
ekskl. mva. 

Tilbud tom 31.12.2020 

Så langt beholdningen rekker 

 

 

 

Priser 

Beskrivelse Før Nå 

EKA 400 J 120, Sheet 70 mm x 155 mm, 100 stk 200 kr 160,00 

EKA 400 J 80, Sheet 70 mm x 155 mm, 100 stk 200 kr 160,00 

EKA 400 J 100, Sheet 70 mm x 155 mm, 100 stk 200 kr 160,00 

EKA 400 J 150, Sheet 70 mm x 155 mm, 100 stk 200 kr 160,00 

Holder EKA DOUBLE VB1, 70 x 125 mm 78 kr 65,00 

Holder EKA ERGO VB2, 70 x 125 mm 71 kr 60,00 
  

 



 

Ekamant håndslipemaskin 

En liten og hendig pussemaskin som gir 
et godt resultat. Den ligger godt i hånden 
og er enkle å bruke.  

Tilhørende papir med P80 og p120 
korning. 

  

Tilbud tom 31.12.2020 

Alle priser er fritt Billingstad, eks mva.  
 

 

Priser 

Beskrivelse Før Nå 

Ekamant Håndslipemaskin, elektrisk 1750 kr 1400 

RKEO V P80. Sheet 113mmx100mmx25m 580 kr 464 

RKEO V P120. Sheet 113mmx100mmx25m 580 kr 464 

  
 

   

   
 

  

 

  

   

   
 

  

 

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  mas@falkenberg.no. Hvis du 
ikke ønsker å motta dette nyhetsbrevet, bare klikk her. 
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