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April 2022 

Etter at vi har vært i gjennom to spesielle år med pandemi er nå tiden enda mer spesielt med 

den grusomme og umenneskelige krigen i Ukraina. Først og fremst for alle de som er direkte 

berørt av den. Det er en ufattelig tragedie som er uvirkelig for oss i 2022. 

La oss håpe at dialog og diplomati fører til en snarlig slutt på krigen, selv om konsekvensene 

av den sikkert vil vare i flere 10 år. På hvilken måte og hvor mye den vil påvirke oss vet vi 

enda ikke helt?  

Uforutsigbare leveransetider enten det er deler eller maskiner har blitt en realitet.Vi gjør vårt 

beste, men er prisgitt våre leverandører eller deres underleverandører.For å opprettholde 

produksjonen kan det være tid for å tenke annerledes. 

Preventivt vedlikehold i form av serviceavtale og enkelte kritiske deler på lager er sikkert 

fornuftige tiltak og mer aktuelt enn noen gang. Vi hjelper dere gjerne med dette.  

Jann Bjørne, daglig leder 

    

Innlandet Treindustri  

Hundegger Speedcut 3, fra lossing til drift på 2 uker 

  



Les mer  

    

Cefla overflateløsninger  

  

Har du smale deler, panel eller listverk som skal overflatebehandles, så bør du se nærmere 

på Cefla Flexispray. 

  

Flexi er en in-line sprøyteautomat designet for å fullføre hver type lister opp til bredder på 240 

mm: denne maskinen kan lakkere og/eller påføre oljer og beis på lister opp til bredder på 305 

mm (kun på oversiden). 

Les mer om Flexispray  

Ta kontakt  



  

Vi råder kunder til å bestille deler til sommerservice i god tid før sommerferien! 

📌Lang leveringstid  

 Lange leveringstider på visse deler.  

 Transportsituasjon er vanskelig og man må være innstilt på lengre leveringstider.  

 Råvarer som ble importert fra Russland skaper problemer for våre leverandører. 

 For tiden er det mye usikkerhet i transportbransjen med tanke på kraftige drivstofføkninger i hele 

Europa og mangel på sjåfører / biler.  

   
 

Tilbud - Slipekloss EKA TWIST 70 x 155mm  

 EKA TWIST er et profesjonelt håndslipeverktøy for ark. Produktet er beregnet for 

plater i dimensjonene 70 mm x 155 mm. 

 Pusseklossen er veldig handy og du kan  skifte slipepapiret veldig raskt.   

  



👉Får hver pakke med Ekamant EKA du kjøper, får du en Ekamant TWIST pussekloss til en 

verdi av kr 86,- en med på kjøpet.👈 

  

🚩Tilbudet gjelder så langt beholdningen rekker, derfor først til mølla..... 

  

Bestill her  

    

    

Ny versjon av Biesse B_solid  

  

Ser du ikke YouTube videoen her klikk i topp for "vis i nettleser"! 

  

Send E-post  



B_SOLID er BiessesCAD / CAM-programvare.  Her kan du enkelt og intuitivt designe og 

simulere hva som skal produseres i din CNC-maskin. Det enkle grensesnittet gir alle brukere 

tilgang til avanserte funksjoner, fra idé til visualisering med noen få klikk. 

Med automatisk innstilling av arbeidsbordet får du en rask og sikker plassering med 

kollisjonskontroll. Behandlingstiden vises i sanntid, og du kan importere mange forskjellige 

filformater for rask tegning av produkter. Kontakt vår Johnny Reichle for en digital-demo eller 

for mer informasjon. 
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