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Hei  

Nå er det straks oktober vi kan glede oss over fine høstfarger rundt om i hele 
landet. 
Her på Billingstad er det mye som skjer. Vi har fått inn mange maskiner til 
lager, og det er fint å kunne levere på kort varsel når det er lange 
leveringstider hos leverandøren. 
I disse dager monterer vi også en ny Biesse Rover A i vår utstilling. Den står 
snart klar for å bli vist fram for våre kunder.  

Velkommen til Billingstad! 😀😀 

    

 

 

👉👉Emballering er kjempeviktig for å få produktet 

uskadet frem til kunden.  
  

Plasticband Atis er helt perfekt for oppgaven og finnes i flere størrelser. 
Maskin vikler strekkfilm rundt deler/pakker som blir matet inn i maskinene. 
Maskine har motoriserte matebånd både foran og etter. Når operatør har lagt en 
pakke klar på innmaterbordet, så er det bare å trykke på start, så går pakkene 
automatisk gjennom maskinen. Maskinene er meget kompakte, så disse tar ikke 
mye plass i produksjonen.  



  

 

    

      

Ny hverdag hos Nyhuset Bruk  
  

  

 

I begynnelsen av september fikk 
Nyhuset Bruk AS sin Rover A. 
Installasjonen gikk veldig fint! 
Disse 3 stolte karer skal kjøre den nye 
fresen. Nå blir det fart i produksjonen. 
På bildet (fra venstre) Snorre Lekve 
Myrli, Truls Stenberg og Vegard 
Holmen 

 

 

 

  

    

  

Etterlengtet nyhet for precut- og takstol- produsenter! 

Kontakt oss  

Les om Biesse CNC-maskiner  

mailto:info@falkenberg.no?subject=Plasticband%20-%20Demo%20&body=Hei%20%0Ajeg%20er%20interessert%20i%20%C3%A5%20se%20n%C3%A6rmere%20p%C3%A5%20Plasticband%20Atis%20og%20%C3%B8nsker%20%C3%A5%20komme%20til%20Billingstad%20for%20%C3%A5%20f%C3%A5%20den%20demonstrert.%20%0A%0AMed%20vennlig%20hilsen%0Axxxx%0A
mailto:info@falkenberg.no?subject=Plasticband%20-%20Demo%20&body=Hei%20%0Ajeg%20er%20interessert%20i%20%C3%A5%20se%20n%C3%A6rmere%20p%C3%A5%20Plasticband%20Atis%20og%20%C3%B8nsker%20%C3%A5%20komme%20til%20Billingstad%20for%20%C3%A5%20f%C3%A5%20den%20demonstrert.%20%0A%0AMed%20vennlig%20hilsen%0Axxxx%0A
mailto:info@falkenberg.no?subject=Plasticband%20-%20Demo%20&body=Hei%20%0Ajeg%20er%20interessert%20i%20%C3%A5%20se%20n%C3%A6rmere%20p%C3%A5%20Plasticband%20Atis%20og%20%C3%B8nsker%20%C3%A5%20komme%20til%20Billingstad%20for%20%C3%A5%20f%C3%A5%20den%20demonstrert.%20%0A%0AMed%20vennlig%20hilsen%0Axxxx%0A
https://falkenberg.no/produkter/maskiner-2/cnc-bearbeiding
https://falkenberg.no/produkter/maskiner-2/cnc-bearbeiding
https://falkenberg.no/produkter/maskiner-2/cnc-bearbeiding


  

  

Den raske kappemaskinen for tømmerkonstruksjonsbedrifter 

Hundegger produserer en rekke maskiner som har vært i utvikling siden 
selskapet ble grunnlagt i 1978. Hundegger betjener en omfattende 
internasjonal kundebase i mer enn 40 forskjellige land og har produsert over  
5000 maskiner. 
  
Det nyutviklede sag aggregatet til SC 480 har et flensløst sagblad som kan 
skråstilles fra 0° til 90° og falle under null linjen (bord) til maskinen. 
  
Som et resultat av dette kan standardmaskinen utføre kutt, skjøter, hakk, 
langsgående kutt horisontale spor og en rekke andre bearbeidinger .... 

 

  

    

Compass Software Trappeprogram 

  

  

  Klikk for å se video i nettleser  

Les mer og se video her  

https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=vsm&sai=-2&s=0&c=2606&m=596&k=225E5371575C2E40&tk=BAd1AQIFHQp4JCtzDGBcLXAAdEx%2BI3wNfBFoTUV4dWhmZSwXHRAZQH0pKUZtNgwEClVSUVB2eDhueBVWWQk2XGgae0B3U1c%3D
https://youtu.be/L9g3tNrK0TE
https://falkenberg.no/produkter/maskiner-2/kappe/hundegger-speed-cut-sc480
https://falkenberg.no/produkter/maskiner-2/kappe/hundegger-speed-cut-sc480
https://falkenberg.no/produkter/maskiner-2/kappe/hundegger-speed-cut-sc480


Compass Software Trappeprogram en helhetlig programvareløsning for 
trappeprodusenter med eller uten CNC-maskiner. 
Programvaren tilbyr en omfattende modulbasert løsning for konstruksjon 
(CAD) og produksjon (CAM) som kan tilpasses til enhver individuelt behov. 
Det er kjernekompetanse til Compass Software siden 1982. Programvaren 
dekker en mangfold av forskjellige konstruksjonsmuligheter innenfor trapper 
og har mulighet for å sette opp en CAM-løsning for de fleste CNC-maskiner 
innenfor treproduksjon. 
  
For mer informasjon ta gjerne kontakt med oss og 

 

    

  

Ny Weinig Profimat hos Førre Trevare 
  

  

 

Stor glede over ny og flott Weinig 
Profimat 50 hos Førre Trevarefabrikk 
AS. Maskinen ble installert av vår 
Sølve Berg (t.h) i september. 
Litt om maskinen: 
Weinig Profimat 50 er en enkle 
manuelle maskin for firkant-høvling 
med mulighet for profilering. 
Denne maskinen er utstyrt med 
«Comfort pakke» for styring av over- 
venstre sidekutter og mateverk. 

 

  

    

  

Ligna 2023 

Ligna messen er arrangeres fra 
15.05-19.05.2023. 
Vi har som tidligere reservert tom 
på hotell Kokenhof i Hannover. 
Rommene i første halvdel av 
messen ble revet bort på kort tid, 
men vi har flere rom igjen i 
perioden 16.5-19.5 

 

  

 

 

 

Ta en titt her  

Les mer om Profimat  

Påmelding  

https://falkenberg.no/produkter/annen-bearbeiding/trappeproduksjon
https://falkenberg.no/produkter/annen-bearbeiding/trappeproduksjon
https://falkenberg.no/produkter/annen-bearbeiding/trappeproduksjon
https://falkenberg.no/produkter/maskiner-2/hovle/profilhovling
https://falkenberg.no/produkter/maskiner-2/hovle/profilhovling
https://falkenberg.no/produkter/maskiner-2/hovle/profilhovling
https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-iMCibiJz
https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-iMCibiJz
https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-iMCibiJz


    

          

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. 

 

   

 
 

https://falkenberg.no/
mailto:info@falkenberg.no
mailto:mas@falkenberg.no
https://soweb.falkenberg.no/service/scripts/customer.fcgi?action=updateSubscriptionsFrame&tk=BAd1AQIFHQp4JCtzDGBcLXAAdEx%2BI3wNfBFoTUV4dWhmZSwXHRAZQH0pKUZtNgwEClVSUVB2eDhueBVWWQk2XGgae0B3U1c%3D&unsubscribe=0
https://www.facebook.com/Falkenbergmaskin/
https://linkedin.com/
https://www.instagram.com/falkenbergmaskin/
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