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Kjære kunde 

Kjære kunde, 
Vipps, - så har snart første halvår i 2021 gått. 
Vi er inne i en sjelden positiv tid, - Norge åpner opp igjen, sol, sommer og 
ferie står for døren. 
Falkenberg holder som vanlig stengt i uke 29 og 30,  - dvs. mandag 
19.07. tom. fredag 30.07. 
I løpet av ferien har vi både nye leveranser og planlagte servicejobber. 
Vi har godt utvalg av maskiner på vår utstilling som vi tilbyr til gode priser 
og rask levering. 
Vi får også stadig flere besøkende innom for å se på maskiner, - også et 
tegn på at verden er i ferd med å normalisere seg. 
Det er gledelig for oss alle! 

Med ønsker om en riktig god sommer 😊😊  

Jann Bjørne 
Daglig leder 

 

 

https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=vsm&sai=382431&s=414&c=14097&m=518&k=2C5057E52155A7A2&tk=BwdwDQ4MHWEVYQxTfANZNENEZUREKBgvYmpbdx53bgR9EhpjcwFtWlhtbwYDDwgCbg9lfA18KxwRGXlIbHw6AmwcMXdDWng%3D


  
  

Kom og se Biesse Rover A 1542  

Nå har vi installert en ny Rover A i vår utstilling. 
  
Dette er en godt utstyrt Rover med arbeidsområde i X= 4140mm og Y= 
1570mm. 
  
Maskinen er med «full bumper» CE sikkerhetsutstyr og man har med det 
tilgang til maskinen fra begge sider. 
  
Den har automatisk innstilling av arbeidsbordet, 13kW 5-akse fres, Borkasse 
med 24 uavhengige verktøy, Easy-Zone vakuumsystem, to 
verktøymagasiner med plass til inntil 39 verktøy og CAD/CAM programvare 
med simulering mm. 
  
Du kan gjerne komme og se den i vår utstilling 
  

Klikk her for å avtale en demo. 
  

  

  

  

    

  

Les mer om Rover A  

mailto:jor@falkenberg.no?subject=Demo%20Rover%20A%20&body=Hei%2C%20jeg%20%C3%B8nsker%20%C3%A5%20f%C3%A5%20Rover%20A%201542%20demonstrert.%20Jeg%20vil%20gjerne%20komme%20(skriv%20inn%20dato%20og%20kl.%20).%20Dere%20kan%20kontakte%20med%20p%C3%A5%20tlf.%20(skriv%20telefonnummer).%20Med%20vennlig%20hilsen
https://www.biesse.com/ww/wood/cnc-work-centres/rover-a-1215
https://www.biesse.com/ww/wood/cnc-work-centres/rover-a-1215
https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=414:675:14097:b381abb1383ba4b9f9f9d0671ea427fef711435a&sai=382431


  

Sommertilbud 

  

Pakketilbud på universale produkter! 
Vennligst marker bestilling med 
kode: TILBUD3 
  
  

Tilbudspris – 377,- 

  
prisen er i NOK eks. mva 
Førpris 485,- 
  

 

  

 

 

"Super-Gleit ’’ – antifriksjonsmiddel, nå med enda bedre skyveegenskaper. " 
Super-Gleit " øker glideevnen under høvling og inneholder ikke vann eller 
silikonoljer. Dette betyr at det ikke er igjen rester av smøremiddel på treet, 
og umiddelbar viderebehandling av overflatene er garantert. 
  
‘’ WD-40 PTFE ’’ –  Kan brukes på de fleste bevegelige overflater! Gir 
utmerket smøring og beskyttelse ved å redusere friksjon og slitasje. Veldig 
populær produkt blant våre teknikere. (Anbefales ved rengjøring og 
vedlikehold av Biesse, Weinig, Altendorf, Felder og andre maskiner.) 
  
‘’ Harzlöser ’’ – kvaeløser, effektiv produkt til rengjøring av div. profilverktøy. 

 

 

  

  

    

  

Sommertilbud   

mailto:kam@falkenberg.no?subject=Tilbud3&body=Jeg%20%C3%B8nsker%20%C3%A5%20bestille%20.....%20stk%20pakketilbud%20for%20univeselle%20produkter%20til%20kr%20377.-%20pr%20stk.%20
mailto:kam@falkenberg.no?subject=Tilbud3&body=Jeg%20%C3%B8nsker%20%C3%A5%20bestille%20.....%20stk%20pakketilbud%20for%20univeselle%20produkter%20til%20kr%20377.-%20pr%20stk.%20
mailto:kam@falkenberg.no?subject=Tilbud3&body=Jeg%20%C3%B8nsker%20%C3%A5%20bestille%20.....%20stk%20pakketilbud%20for%20univeselle%20produkter%20til%20kr%20377.-%20pr%20stk.%20


    

Vi har mange maskiner på lager som vi kan 

levere med kort leveringstid  
  

• Justersager i forskjellige størrelser 
• Tykkelseshøvel på 510 og 630 mm bredde 
• Avretterhøvler på 410 og 510 mm bredde 
• Bordfres med integrert sleidebord 
• Båndsager  
• Kombinerte avretter/tykkelseshøvler med bredde 310 og 410 mm 
• Kompakt avsug for 3000 og 4000 m3/t 

Modeller fra Altendorf, Hammer og Felder  
  
Alle maskiner 230 volt, 3 fas, 50 hz eller 230 volt, 1 fas. S6, forbehold om 
mellomsalg, begrenset antall.   

  

  

  

   
 

  

Ny avdelingsleder deler/logistikk  
  

Ta kontakt ang.sommerpriser  

mailto:svh@falkenberg.no?subject=Sommerpriser%20p%C3%A5%20maskiner%20levert%20fra%20v%C3%A5rt%20lager%20&body=
mailto:svh@falkenberg.no?subject=Sommerpriser%20p%C3%A5%20maskiner%20levert%20fra%20v%C3%A5rt%20lager%20&body=
mailto:svh@falkenberg.no?subject=Sommerpriser%20p%C3%A5%20maskiner%20levert%20fra%20v%C3%A5rt%20lager%20&body=


  

 

Karolis Mecius ( 28 ) har overtatt 
stilling som avdelingsleder 
deler/logistikk hos Falkenberg. Han 
overtar stillingen etter Odd Ødegård 
som har vært i Falkenberg i 32,5 år. 
  
Karolis begynte i Falkenberg i 
september 2018 og har vært 
servicetekniker for CNC-styrte 
maskiner og CAD/CAM – 
programløsninger. Han er utdannet 
dataingeniør fra Østfold 
Ingeniørhøgskole og ønsker seg nå 
nye oppgaver i Falkenberg. Han vil 
være med å videreutvikle avdelingen 
til det beste for våre kunder i tillegg til 
å bistå serviceavdelingen med CNC- 
support, CAD/CAM kurs og enkelte 
serviceoppdrag. 

  

        

A. Falkenberg Eftf. AS  |  Billingstadsletta 30  |  1396 Asker |  +47 66 77 89 00 
www.falkenberg.no  |  info@falkenberg.no 

Du får dette brevet fordi du er registrert i vårt system med denne epostadressen 
mas@falkenberg.no. Du kan avregistrere deg her klikk linken. 

 

 

 

http://www.falkenberg.no/
mailto:info@falkenberg.no
mailto:mas@falkenberg.no
https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=updateSubscriptionsFrame&tk=BwdwDQ4MHWEVYQxTfANZNENEZUREKBgvYmpbdx53bgR9EhpjcwFtWlhtbwYDDwgCbg9lfA18KxwRGXlIbHw6AmwcMXdDWng%3D&unsubscribe=0
https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=414:676:14097:1dec032f91039543ddda21a810dfb0f78eb458e8&sai=382431
https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=414:677:14097:dc28f85fccf4a18df6a83ea9cbd7aa4591b2d4e5&sai=382431
https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=414:678:14097:251a4fadc2399b56f33c2e49aec4c1bf7907d672&sai=382431
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