
Påsketilbud
Innhold:  Weinig Opticut - Felder RL 160/200 - GDPR oppdatering 

Hei Monika von Arx Sandvik 

Weinig Opticut 
Opticut S50 er en sag for optimalisert 
utnyttelse av virke. Optimaliserer ut fra 
kappliste og kan kappe ut feil som er merket 
med flouriserende kritt. 
Sagen består av et innmater bord med 
skyvematning for måling og posisjonering av 
emne, sag aggregat og bord for ferdig 
kappede emner. 
Enkel betjening på stor skjerm, mulighet for dataoverføring og fjernservice. 



  
  
Pris 45.400 € inkl frakt og igangkjøring, eks lossing, reise og opphold for vår 
teknikker 
Veiledende pris 50.485 €, eks lossing, reise og opphold for vår teknikker 
 

 

For tekniske spesifikasjoner:  

   
 

Maskinen leveres fritt Billingstad eks mont. 0,5% miljøavgift. 

«GJØR DITT BESTE MASKINKJØP PÅ LENGE – FØRSTE MANN TIL 
MØLLA!» 

Ring vår Tore Strand i dag på tlf. 66 77 89 16 / mob. 970 40 808. 
  
 

 

Kompakt og effektivt mobilavsug til påskepris 
  
Vi har levert nesten 200 RL-avsug i Norge. Avsuget 
sikrer godt avsug med minimalt utslipp av støv i 
returluften. Alle filter er CE godkjent og tilfredsstiller 
med god margin den tyske normen BG og GS. 

RL 160 er for 3200mᶾ luft pr time og RL 200 er 
for 4000 mᶾ luft pr time, garantert under 0,1 
mg støv per mᶾ returnert luft, altså H3. Vifte 
sitter på renluftsiden, sikrer høy virkningsgrad 
og lang levetid på viftemotor, undertrykket gjør 
at støvet ikke kan slippe ut av anlegget før etter passert filter. 
 

 

OBS! Begrenset antall til påskepris (først til mølla) 

Pris RL 160 = NOK 37.500,- 

Pris RL 200 = NOK 49.000,- 

Alle priser eks mva fritt Billingstad. Avsuget blir levert eks. rør, slanger og koblinger.  

For tekniske spesifikasjoner: 

  

 

https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=0:621:2606:33c15e7cb1d791ca21965050edd8578a815a6b9d&sai=-2
https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=0:620:2606:c9d149b4571225405540c8109134bf0647bbcf10&sai=-2


Ring vår Svein Hagen mob. 905 66 879 eller Erik Ildal mob. 916 23 547 i dag. 
 

   

 

  
  

Viktig - GDPR 

Vi sender ut denne kampanjen til deg fordi vi tidligere har 
registrert at du er interessert i denne type informasjon fra 
oss. 

Vi har nå forbedret vår GDPR-løsning og vi ønsker at du gir 
oss en tilbakemelding hvorvidt du er interessert i informasjon 
fra oss. 

Hvis du fortsatt ønsker å opprettholde ditt abonnement hos oss ber vi deg om å kryss av på 
denne linken og velge hva du er interessert i. 

På forhånd takk for hjelpen.  

Klikk her for å endre dine innstillinger 
  

 

  
  

   
 

 

  

 

  
  

   

   
 

  

 

A. Falkenberg Eftf. AS  | Billingstadsletta 30 |  1396 Asker  |  +66 77 89 00 

  www.falkenberg.no  |  info@falkenberg.no 
    

  

Du mottar denne informasjonen fordi du er registrert i vår kundeliste med mas@falkenberg.no. Hvis du ikke 
ønsker å motta dette nyhetsbrevet klikk her. 
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