Hvis du ikke kan lese denne mailen, klikk her for å åpne i nettleser

Den nye GDPR-loven
Som alle virksomheter er Falkenberg pliktig til å forholde seg til de nye personvernregler som kommer med den nye
GDPR-loven som trer i kraft fra 25.mai. 2018. Du er registrert kunde/samarbeidspartner hos oss og vi har registrert deg
som mottaker av vårt nyhetsbrev. I vårt nyhetsbrev skriver vi om nyheter og kundeopplevelser. Vi har tilbud på varer og
tjenester samt en oversikt over brukte maskiner som vi har for salg. Jevnlig inviterer vi også på turer og messer. Vi
ønsker at du har interesse av å lese dette og fortsatt ønsker å motta dette.
Samtidig vil vi gi deg mulighet til å trekke deg fra vårt nyhetsbrev dersom du ikke ser nytten i å motta dette.
Hvis du ikke ønsker å motta dette nyhetsbrevet, bare klikk her.

Vertikale CNC maskiner –
Bore og innsettingsmaskiner
Biesse sine vertikale CNC maskiner er designet for å ta lite plass og ha lav omstillings tid. Maskinene kan
leveres som rene bormaskiner og som mer avanserte med fres, verktøyveksler og eller innsetting av beslag.
Maskinene nedenfor er rangert etter produktivitet og feksibilitet.

Skipper V31 har et borhode med totalt 16 bor og en notsag Ø120mm og kan i tillegg utstyres med fres om man
ønsker det.

Her finner du mer info om Skipper V31

Her følger flere vertikale CNC maskinene fra Biesse sitt sortiment. Klikk på bildene for mer info.
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En vertikal bormaskin og en platesag er kanskje det du trenger?

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår Johnny Reichle på tlf. 66 77 89 18 eller mail jor@falkenberg.no.

Vi har fått ny mailadresse til bruk i supportsaker
Endring
i vårt
supportsystem

Hvorfor er det smart å sende henvendelser direkte til denne e-postadressen?
Sender du en sak til adressen service@falkenberg.no får du omgående et svar
om at saken er kommet inn i vårt supportsystem. Her vil alle henvendelser bli styrt
videre til riktig mottager. Ved å bruke den samme headingen og bare trykke svar,
vil mailutvekslingen holde seg i samme sak. Dersom du har et nytt problem
senere, så send en mail til samme adresse, men med en annen heading.
Det er viktig å sende med maskintype og maskinnummer samt en kort beskrivelse
av feilen. Bilder av problemer / feilmeldinger etc. bidrar også til at vi lettere kan
hjelpe til. Send gjerne så «små» bilder som mulig. De inneholder normalt nok
informasjon. Store bilder vil kunne havne i filteret.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår Anders Stamm på tlf. 66 77 89 41 eller mail ans@falkenberg.no.

For mer info ta gjerne kontakt med din distriktselger .

En milepæl er nådd hos VL produksjon
Falkenberg leverte i september 2017 en Biesse Rover A 5-akset CNC-styrt maskin til den nystartete
bedriften VL-Produksjon. Maskinen er topp moderne med automatisk verktøyveksling og EPS –
bjelkebord, som stiller sugekoppene for oppspenning automatisk.
En ny og spennende leveranse hvor det bearbeides kalsiumsilikat som er et varmebestandig
materiale. Materiale brukes til å lage en nyutviklet panelpipe - med alle de fordeler dette innebærer.
Med optimalt profilverktøy fra den sveitsiske verktøyprodusenten Oertli freses det «plog og pinn»
profiler på maskinen for 45 graders sammensetning av hjørnene. Det bearbeides både sidepanel og
låseringer på maskinen. Disse delene brukes for å bygge inn selve pipen som er av stål. Maskinen
programmeres ved bruk av Biesse’s brukervennlige styringssoftware bSolid med sin sterke
simuleringsfunksjon i sanntid.
VL-Produksjon, ved daglig leder Vegar Hellgren og produksjonsansvarlig Sebastian Bertnzen, var
på 3-dagers programmeringskurs hos Falkenberg i august. For vår produktspesialist Tjark Busch
var dette et av mange kurs som han har holdt hos oss det siste året. Kurs og opplæring er helt
essensielt. Det er moro å se hvordan Sebastian med sin dyktighet og kreativitet har tilrettelagt
produksjonen av panelpipen på en optimalt måte. VL-Produksjon er en spennende og innovativ
bedrift med klare visjoner.

Vi takker for det gode og konstruktive samarbeidet og ønsker lykke til videre.

For tiden har vi følgende brukte maskiner for salg:

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.

Alle maskinene kan sees i vårt showroom på Billingstad.
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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Hvis du ikke ønsker å motta dette nyhetsbrevet, bare klikk her.

