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Hei Monika Von Arx 
 

 

 

   

«Et nytt år med nye muligheter» er et velkjent 
uttrykk.  
Selv om det er nye muligheter hele tiden er det 
noe spesielt med et årsskifte. Vi legger noe bak 
oss og ser fremover. 
I mai arrangeres for første gang på 4 år igjen 
messen Ligna i Hannover. Her vil det bli vist 
mange nyheter. Falkenberg er der hele uken 15. 
– 19. mai, og vi har ledig hotellkapasitet i andre 
del av messen. 

  

Til tross for spesielle tider er det mange bedrifter som jobber med å 
videreutvikle og forbedre sin produksjon. Det er gjerne flere grunner til 
det, enten at maskinene er gamle, ønske om å ta ny teknologi i bruk eller 
ønske om mer effektiv og lønnsom produksjon. 
Det er spennende hvordan verden går videre og det alltid er muligheter 
for forbedringer. 

Her ønsker vi i Falkenberg å være en partner og samtidig være med å 
videreutvikle norsk treindustri! 
Med vennlig hilsen 
Jann Bjørne, Daglig leder 

 
    

Falkenberg service- og supportavtaler 

Vi gir deg høyere oppetid! 



Vi har et stort antall CNC styrte maskiner installert hos våre kunder. Våre 
CNC-teknikere hjelper deg! 

  

Avtaler om telefonsulpport på en eller flere maskiner 

• Når det oppstår tekniske problemer, stans i driften eller feil  
• Når du trenger veiledning og råd til betjening og vedlikehold 
• Når du har spørsmål vedrørende programmering 

 

  

Avtaler om rutinemessig service 

• Årlig sjekk av maskinen iht eget serviceskjema 
• Anbefalte reparasjon og utskift av slitedeler ol. 
• Råd og vink til vedlikehold / rutiner 

 



  

Avtaler om utrykkning med responstid 

• Garanti om responstid for tekniker på plassen 
• Betaling først etter at utrykning har funnet sted. 

Ta kontakt med vår servicesjef Anders Stam så hjelper han deg med å finne 
den avtalen som passer deg. 

 

 
    

Ekornes - prioriterer høy oppetid 
 

  

 
   

   

 

Ta kontakt!  

https://express.adobe.com/video/5iX0WxfmVhVIi
mailto:ans@falkenberg.no?subject=Service-%20og%20supportavtaler&body=Hei%20Andere%20jeg%20er%20interssert%20i%20en%20service-%20%2F%20supportavtale%2C%20kan%20du%20du%20ta%20kontakt%20med%20meg.%20
mailto:ans@falkenberg.no?subject=Service-%20og%20supportavtaler&body=Hei%20Andere%20jeg%20er%20interssert%20i%20en%20service-%20%2F%20supportavtale%2C%20kan%20du%20du%20ta%20kontakt%20med%20meg.%20
mailto:ans@falkenberg.no?subject=Service-%20og%20supportavtaler&body=Hei%20Andere%20jeg%20er%20interssert%20i%20en%20service-%20%2F%20supportavtale%2C%20kan%20du%20du%20ta%20kontakt%20med%20meg.%20


  

 

Ekornes er Nordens ledende 
møbelprodusent,og har fokus på effektiv og 
fleksibel produksjon. Deres produksjon og 
store grad av produksjon stiller høye krav til 
automatisering og robotisering. Falkenberg 
leverer maskiner til fabrikken på Grodås.  

 

   

På bildet ser du Knut Ove Rygg og vår 
salgsrepresentant Vegard Ekstrøm 

 

 

Falkenberg har levert mange maskiner til Ekornes sin fabrikk på Grodås. 

De siste vi leverte var først en Biesse Rover B med både 4 og 5-akse 
fresemotorer på samme maskin. Så fikk Ekornes et øket behov og de 
ønsket enda en Rover B, med tilsvarende konfigurasjon. Heldigvis klarte 
vi å få tak i en maskin fra Biesse sitt showrom som kunne leveres raskt. 
Konfigurasjonen på maskinen med 2 fresemotorer som jobber uavhengig 
medfører at maskinen kan bytte verktøy i «skjult» tid. 

På bildet over vises det også 2 stk Heian nesting maskiner som blir matet 
med Robot. Disse ble levert for en del år siden og har fungert upåklagelig 
med tung produksjon på 2-skift i mange år. 

Heian er en japansk produsent som leverer maskiner av veldig høy 
kvalitet. Falkenberg setter stor pris på å bli valgt som maskinleverandør 
av Ekornes. 

😄😄Fun fact:Falkenberg leverte ti Ekornes den første Heian CNC-styrte 

maskinen til treindustrien i 1981. 
  

 

  

 

INTEGRASJON, TILKOBLING, 
DIGITALISERING 

 

Automatisering er Biesse-konseptet 
som representerer det praktiske 
ved de nye teknologiske 
innovasjonene utviklet av selskapet 
for å skape nye forretningsmodeller 
basert på automatisert, 
sammenkoblet produksjon. 

 



 

  

    

Ligna 2023 
 

  

Endelig nærmer Ligna seg og vi gleder oss til å se deg på messen.  

Som alltid stiller Falkenberg mannsterkt opp.  

Du kan allerede nå booke tid hos din kontaktperson  eller bare ringe oss på 
66 77 89 00 

  

 

   

Mail og tlf. her:  

 

 

 

 

Hotellrom ledig fra 17.5-19.5 

Trenger du hotellrom fra 17.-19 mai kan du ta 
kontakt med Monika på tlf. 99 02 02 21 eller 
send mail.  

    

 

 

Se video / last ned brosjyre  

Ta kontakt   

Send mail til Monika  

https://falkenberg.no/om-falkenberg/biesse-automaction
https://falkenberg.no/om-falkenberg/biesse-automaction
https://falkenberg.no/om-falkenberg/biesse-automaction
https://falkenberg.no/om-falkenberg/ansatte/salgsteam
https://falkenberg.no/om-falkenberg/ansatte/salgsteam
https://falkenberg.no/om-falkenberg/ansatte/salgsteam
mailto:mas@falkenberg.no?subject=Hotellrom%20p%C3%A5%20Ligna%20&body=Jeg%20skal%20reise%20til%20Ligna%20og%20og%20%20trenger%20hotelrom%20fra%2017.-19.5.2023
mailto:mas@falkenberg.no?subject=Hotellrom%20p%C3%A5%20Ligna%20&body=Jeg%20skal%20reise%20til%20Ligna%20og%20og%20%20trenger%20hotelrom%20fra%2017.-19.5.2023
mailto:mas@falkenberg.no?subject=Hotellrom%20p%C3%A5%20Ligna%20&body=Jeg%20skal%20reise%20til%20Ligna%20og%20og%20%20trenger%20hotelrom%20fra%2017.-19.5.2023


Du kan også lese litt om vårt opplegg på vår 
hjemmeside 

https://falkenberg.no/om-falkenberg/ligna-2023 
  

 
    

  

    

På besøk hos Rival 

 

  

  

 

    

 

          

A. Falkenberg Eftf. AS  |  Billingstadsletta 30  |  1396 Billingstad |  +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. 
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