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Enda en ledig stilling

SKAFTFRES LEUCO
BLACK EDITION

Nyutviklet svartlakkert intromodell produsert i et begrenset opplag.
En ekte Leuco Diamax, bare litt forbedret.
Maskin
- CNC. Anbefalt verktøyholder: Leuco hydro-oppspenning.
- For sammenføyning, falsing, notfresing og kopering i trebaserte platematerialer.
Uten belegg eller overflate i melamin, papir, HPL, folie eller finer.
Utførelse
- Med HW-bunnskjær for skrå nedsenking.
- Rolig gange pga. spiralsatte skjær i polykrystallinsk diamant.
- Optimal snittkvalitet takket være aksevinkel som trykker både ovenfra og
nedenfra (komprimerende skjærgeometri).
Fordeler
Meget lang standtid for verktøyet, mer direkte skjærekraft og mindre støy på
grunn av bedre nøyaktighet og ny optimaliseringsteknologi.
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Grip muligheten!
Kampanjen gjelder så langt lageret rekker.
Ved spørsmål ta gjerne kontakt med vår Kjetil Hjelleset på tlf. 66 77 89 31 eller mail khj@falkenberg.no

Tiden går og LIGNA nærmer seg igjen.
LIGNA er verdens største tekniske messe for trebransjen og
arrangeres i Hannover annet hvert år.
Falkenberg deltar også i år med stort mannskap på Ligna 2019. Messen arrangeres i Hannover fra mandag
27. mai til fredag 31. mai 2019, og tilbyr maskiner og utstyr for trebearbeiding og skogbruk. Mer enn 1800
utstillere fra nærmere 50 nasjoner vil presentere trender og nye produkter for bransjen.
Vil du vite mer om messen, oversikt over utstillere, produkter og hallinndeling, se: www.ligna.de.

Vi har utvidet vårt tilbud av maskiner, og er glad for å kunne
presentere pakkemaskiner fra Plasticband
Effektive halvautomatiske og fullautomatiske pakkemaskiner for emballering av dører, vinduer, møbler, paneler etc.
Anleggene fra Plasticband er av høy kvalitet som pakker effektivt, raskt og rimelig.
Plastemballeringen beskytter produktene dine mot smuss,
støv og fuktighet under transport og lagring.

Klikk her og sjekk ut våre pakkemaskiner fra Plasticband.
På disse produktsidene kan du også se video av de ulike modellene.

For tiden har vi følgende brukte maskiner for salg:
Alle maskinene kan sees i vårt
showroom på Billingstad.

Felles for maskinene er at de er rengjort, sjekket og har fått byttet deler som i første omgang synes nødvendig.
De er så startet opp og det er blitt gjort en lyttesjekk. Maskinene har ikke blitt testet i materiale, så nødvendig
justering må påregnes etter at maskinen er kommet på plass.
Er du interessert ta gjerne kontakt med Erik Ildal, tlf. 66 77 89 12, eai@falkenberg.no,
eller med Svein Hagen, tlf. 66 77 89 17, svh@falkenberg.no
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