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Nå når Norge har åpnet opp igjen har aktiviteten økt på mange områder. 
Dette er positivt for kontakten med både kunder og leverandører. 
I tillegg er det viktig for samhold og kontakten internt i firma. 
Det er god etterspørsel på maskiner og utstyr i tillegg til flere større 
investeringsprosjekt. 
Vi ser positivt på tiden fremover og året 2022! 

Bilder fra kranselaget tidligere i sommer 

https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=vsm&sai=-2&s=0&c=2606&m=556&k=255853551F57425B&tk=BAF3AA4AHVB%2BBWMWCC5zcxoPWkUPBHQWDU8XeGNMcQZ9WgJqQ18JY1otHgl6JA8VDgFzEgF3H2IRaV9aDWsDYA0YNUkWW1w%3D


Sammen med Weinig er Falkenberg stolt leverandør av den nye 
produksjonslinjen for trekomponenter til The Plus. 
FAT – test hos Weinig finner sted i begynnelsen av november og leveranse 
av maskiner starter ca. 20 november. 
Maskinen er bestykket med CNC verktøy fra sveitsiske Oertli som gir høy 
ytelse og den beste finish. 
Vi ser frem til en spennende tid fremover med leveranse, montering, 
igangkjøring og opplæring hos Vestre. 
Godt samarbeid gir godt resultat! 

KATASTROFEN SOM MÅ 

FORHINDRES 

Plutselig skjer det.  Det man frykter og vil unngå for alt i verden. Brann! 
Det skjer fort og brutalt, og hele fabrikker blir slukt i flammehav.  Alle 
forsikrer seg og gjør det de kan for å unngå det, men av og til er det 
ustoppelig.  En total garanti mot brann får man aldri, men Erik Ildal i A. 
Falkenberg mener at Firefly er en av tiltakene som burde vært pålagt alle 
fabrikker.  Et ekstra tiltak er en ekstra forsikring.  Den kan bli svært 
lønnsom. 

Les hele artikkelen 
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Ny servicetekniker 

25. august var første arbeidsdag
for Inge Moen hos Falkenberg.
Inge er 28 år og bor i Drammen.
Han er nyutdannet maskiningeniør
fra Universitetet Sørøst-Norge på
Kongsberg.
Inge har også fagbrev som CNC-
operatør ( metall ).
Vi er sikre på at Inge vil bidra både
med ny fersk kunnskap internt og
gjøre en god jobb hos våre kunder.
Vi gleder oss over å ha han med i
vårt team.

Nå -10 % på alle produkter 
fra Ekamant

tilbudet gjeler fra nå og ut november 2021. 

Produktinfo Bestill Ekamant her 
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Vedlikeholdstips: ARTIC FLU-5  

‘’ARTIC FLU-5 – anbefalt av HSD 
(Biesse) er et produkt som er 
designet for å beskytte og utføre 
optimal kjøling. Frostvæsken 
garanterer beskyttelse mot 
korrosjon i omtrent ett år. Det 
forhindrer dannelse av rust, kalk og 
avleiringer. Kjølevæsken forhindrer 
også herding, sprekker og hevelse 
av slanger og koblinger. 
Egenskapene som kjølevæsken 
har mot alger og rust muliggjør 
bedre rensing av enheten over tid. 

  

Ønsker du å ta godt vare på din Biesse CNC maskin? 

Godt vedlikehold forebygger kostbar maskinstans! 
  

Nå 466,-  

for 5 l kanne - før kr 549,- 
eks mva 

  

 

 

   
 

Fensterbau 29.3-01.04! 

Veldig fint at vi endelig kan dra på messe igjen. 
Fensterbau er den verdensledende messen for vinduer, dører og fasader. 
Kryss av i kalenderen.    

Bestill Artic Flu her  
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