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iekārtas + instrumenti 
kokapstrādei

iEKārtAS, GriEzEjinStrUmEnti
Un PAPiLdAPrīKojUmS
Tikai īsu laiku : īpaši piedāvājumi un 
komplektu piedāvājums ierobežotā daudzumā. 

ESAt LAiPni GAidīti PiE mUmS!
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StorEdge - maliņu materiāla novietne
Desmit ieliktņi un veltņa atbalsta paliktnis uzglabāšanai, apstrādei 
un ātrai maliņu materiāla padošanai mašīnā. Dažadiem maliņu 
materiāla biezumiem un platumam.

Ērta uzglabāšana.
Maliņas vienMĒr pa rokai.

Jaunā Forka 200 eCo plus 
rokas Maliņu apstrādes iekārta
Tagad ar liElākām iESpējām ! 

Elastīga rokas maliņu aplīmēšanas iekārta ar līmes katlu paredzēta stacionāriem un mobīliem  
aplīmēšanas darbiem. ForKa 200 ECO plus rokas aplīmēšanas iekārta paredzēta gan  
taisno gan izliekto detaļu aplīmēšanai. 

Iespēja apstrādāt ABS-, PVC- un slokšņu maliņas
 + Atkarībā no maliņu materiāla minimālais  

 apstrādes rādiuss var būt 25 mm
 + Skala maliņas biezuma iestatīšanai
 + Ātra līmes uzsilšana katlā
 + Iekārtā tiek lietota granulēta līme
 + Lieliska līmes uzklāšana
 + Maliņas biezums 0.4–3.0 mm

jaUNUmS
 + detaļas biezums līdz 60 mm
 + digitāla temperatūras noregulēšana
 + padeves ātruma variators
 + ātrs uzkaršanas laiks

ar atbalsta plāksni

JAUNUMS!

JaunuMi no Felder

VidEO

laV|EUr.2

 1,295.00

999.00
16.2.009 | € neiesk. PVN

1,290.00
202-122 | € neiesk. PVN

–23%

fg.am/forkaecoplus-eng
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Cienījamie kokapstrādātāji,
Felder 2018 pavasara akcijā kā vienmēr piedāvājam neparasti atraktīvu iekārtu, instrumentu 
un papildierīču klāstu. Apskatiet mūsu piedāvājumus nākamajās lapās vai apciemojot mūsu 
izstāžu zāli. Pārliecinieties paši apmeklējot mūsu mājaslapu internetā vai mūsu pārstāvju  SIA 
Markuss&Co izstāžu zāli Rīgā,lai apskatītu iekārtas klātienē un uzzināt vairāk par jaunumiem 
no Felder. 
 
Kompetenti Felder produktu eksperti palīdzēs atrast pareizos risinājumus ikviena 
individuālajām vajadzībām, lai Jūs varētu saviem klientiem piedāvāt perfektas kvalitātes 
izstrādājumus.

 Hansjörg Felder, FELDER GROUP vadītājs

izaugsMe pateiCoties 
Felder group

MĒs ražoJaM 
kokapstrādes 
iekārtas JuMs!

Bezmaksas arī pieejams app Store  
un google play!

CH · © 02/2018 FELDER KG · KR-Felder-Straße 1 · A-6060 HALL in Tirol · www.felder-group.com · Cenas un tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma. 
Piedāvājumi spēkā līdz akcijas termiņa beigām. Cenas norādītas bez PVN un bez piegādes izmaksām. Daļā fotogrāfiju iekārtas redzamas ar papildierīcēm. 3
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Formātzāģi

Felder tā ir 
garantĒta  
kvalitāte 
prOfESiONāliEm  
kOkapSTrādāTājiEm

k 940 s
augstākās klases felder modelis iespaido ar  
modernu izksatu, inovatīviem vadības elementiem, 
ilglaicīgu precizitāti un maksimālu komfortu.
• Motors 5.5 kW
• Padeves ratiņi 3200 mm, anodēti
• Zāģēšanas platums 800 mm
• Max iezāģējuma augstums 133 mm
• “Power-Drive” aprīkojums
• Atbalsta galds 1500 mm
• Patentēta “X-Roll” sistēma padeves ratiņiem ar 10 gadu garantiju
• "Easy-Glide” sagāzuma segmentiem 6 gadu garantija
• Motora saudzīgā palaišana
• Elektriska zāģēšanas mezgla leņķa iestatīšana
• LED diplejs sagāzumam un augstumam
• “Classic” aizzāģēšanas mezgls 1.1 kW
• Paralēlais lineāls ar precīzo regulēšanu

1. “X-roll” 10 gadu garnatija 2. “EASY-Glide” 6 gadu  
garnatija (K 940 S) 3. “QUiCK-Lock” opcija (K 940 S) 

laV|EUr.2

12,075.00

8,790.-
 € neiesk. PVN
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k 700 professional
atbilst augstākajām klienta prasībām 
garantējot precizitāti un ērtu darbu.
• Motora jauda 3 kW
• Zāģēšanas garums 2050 mm
• Patentēta “X-Roll” sistēma padeves ratiņiem ar 10 gadu garantiju
• Zāģēšanas platums 800 mm
• Max iezāģējuma augstums 104 mm
• “Power-Drive” aprīkojums (opcija)
• Nosūkšanas pārsegs priekš zāģēšanas platuma 800/1250 mm
• Paralēlais lineāls ar precīzo regulēšanu
• Atbalsta glads 1300 mm priekš padeves ratiņiem 1300–2500 mm

k 700 s
masīva konstrukcija un elegants dizains
• Motors 5.5 kW
• Zāģēšanas garums 2500 mm
• Patentēta X-Roll sistēma padeves ratiņiem ar 10 gadu garantiju
• Zāģēšanas platums 800 mm
• Max iezāģējuma augstums 104 mm
• “Power-Drive” aprīkojums (opcija)
• Indikators sagāzuma nolasīšanai
• Paralēlais lineāls ar precīzo regulēšanu
• AIzzāģēšanas mezgls Ø 100 mm ar galveno zāģripu Ø 300 mm
• Padeves ratiņi 3200 mm, anodēti

7,996.00

6,290.-
 € neiesk. PVN

6,467.00

4,990.-
 € neiesk. PVN
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kappa 400 x-motion

iespaidīgs  
visās JoMās
prECiziTāTE UN ērTUmS ikViENam

kappa 550 x-motion
formātzāģis kas nosaka jaunus produktivitātes  
un efektivitātes standartus ar progresīvām inovācijām.

• Motora jauda 7.35 kW
• Mašīnas vadība: Vadības panelis: 

ar 5.7 (145 mm) collu skārienjutīgu ekrānu
• Zāģēšanas garums 2800 mm
• Zāģēšanas platums 1250 mm
• Max iezāģējuma augstums 202 mm
• Patentēta “X-Rol”l sistēma padeves ratiņiem ar 10 gadu garantiju
• “Easy-Glide” sagāzuma segmentiem 6 gadu garantija
• Precīza leņķa vadotņu sistēma
• Ātrā zāģripas nomaiņas sistēma
• Aizzāģēšanas mezgls ar parkošanās pozīciju
• 9x 99 Zāģēšanas programmas

exact 63
apstrādes platums 630 mm

• Motors 10 kW
• Apstrādes platums 630 mm
• Apstrādes biezums 3–300 mm
• Biezumapstŗades bāzēšanas galda garums 1050 mm
• Silent POWER® spirālnažu ēvelgalva (opcija)
• Max ēvelēšanas dziļums 10 mm
• Padeves ātruma variators 5–20 m/min

laV|EUr.2

13,349.00

11,890.-
 € neiesk. PVN

No

17,295.-
 € neiesk. PVN

6



5

6

2

3

4

1

kappa 400 x-motion

profile 45 m x-motion: 1. Frēzmašīna ar sagāžamu vārpstu domāta tieši Jums! | kappa 550 x-motion: 2. Aizzāģēšanas mez-
gls ar parkošanās pozīciju | 3. Patentēta “X-Roll” sistēma padeves ratiņiem ar 10 gadu garantiju | 4. “Easy-Glide” sagāzuma 
segmentiem 6 gadu garantija | plan 51 L/exact 63: 5. Silent POWER® spirālnažu ēvelgalva | 6. Regulējams padeves ātrums  

profil 45 M x-motion
augstas klases komforts un masīva konstrukcija 
maksimālai stabilitātei.

• Motora jauda 7.35 kW
• Lietotāja komforts 
• Inovatīvi augsto tehnoloģiju risinājumi
• Atvērums galdā 320 mm
• Frēzēšanas aizsargs ar lienāliem 

maksimālais instrumenta diametrs 250 mm
• Ātra vārpstas nomaiņas sistēma

plan 51l
Taisnošanas ēvelmašīna - tās spēks ir galda garumā

• Motors 5.5 kW
• Apstrādes platums 510 mm
• Taisnošanas galda garums 3000 mm
• Pašiestatošo nažu vārpsta Silent POWER®  

spirālnažu ēvelgalva (opcija)
• Max ēvelēšanas dziļums 8 mm
• Ieliektu un izliektu detaļu izgatavošana

laV|EUr.2

No

9,290.-
 € neiesk. PVN

No

12,595.-
 € neiesk. PVN

7



 

!
"

#

$

TOP
SELLER

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

Everything you 

require for 

professional 

woodworking

WOODWORKINGFOR PERFECT

�
Sales and 

ordering support

01908 635000

www.hammer.at

Machines
Tools
Accessories
Dust extraction

Woodworking with

In a class of its own.

 Woodworking machines 

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

WOODWORKING
WOODWORKINGFOR PERFECT

M A C H I N E S
F O R  P E R F E C T 

WOODWORK ING
RL 125

RL 140

RL 200

skaidu nosūkšana

top kvalitāte par  
apbrīnoJaMu Cenu

rl 125, rl 140, rl 160, rl 200
 + (L x W x H) 740 x 630 x 1300

polietilēna skaidu  
savākšanas maisi
Paredzēti vairākkārtējai  
izmantošanai.

rl 250, rl 300, rl 350
 + (L x B x H) 1200 x 500 x 3600

Transformātora spole
 + Automātiskā palaišanai 
 + Katrai iekārtai nepieciešama 

viena spole tās automātisksai 
palašainai

 + Voltāža 
 3x 400 V / 3x 230 V

automātiska palaišana
 + no 1 līdz 8 iekārtām
 + Palaišanas kavējums 10 sek.
 + atsevišķi jāpērk spole

automātiskais palaidējs vienai iekārtai
Jebkurai papildiekārtai līdz 4 kW

1. 400 V,pieslēgums iekārtai
2. 3x 400 V pieslēgums skaidu nosūcējam,  
 kas ļaujs ieslēgt skaidu nosūcēju 4 sekundes  
 pēc iekārtas ieslēgšanas.
3. 230 V, vienmēr pieejams
4. 230 V ieslēdzas pēc 4 sekundēm

felder industriālās nosūkšanas caurules 
H/SE, Top kvalitātes carule
 + 0.7 mm sieniņu biezums
 + Mitruma izturīgs
 + Ugunsizturība atbilstoši DIN 4102 B1
 + Gludas iekšējās sieniņas
 + Metāla stieple
 + Noturīgas pret eļļu un petroleju
 + Nesatur halogēnus un plastifikātorus
 + Strāvas caurlaidība ar sazemētu  

 spirāli atbilst BGI 739 normām.
 + Noturīgas pret paaugstinātu  

 temperatūru –40 °C līdz +100 °C

H/SE lokanās caurules uzlabo skaidu  
nosūkšanu līdz pat 40%! Cena par metru

2.0.405  Ø 50 mm 
2.0.408  Ø 80 mm 
2.0.410  Ø 100 mm 
2.0.412  Ø 120 mm 
2.0.414  Ø 140 mm 
2.0.416  Ø 160 mm

02.0.036 10 Pc.

02.0.037 10 Pc.

bezMaksas katalogi
ienāciet www.felder-group.com, nolādējiet  
kā pdf vai pasūtiet kopiju bezmaksas.

40 % LiELāKA 
EFEKtivitātE

No

No

PASūtiEt 
tAGAd!

laV|EUr.2

26.10 20.50

29.90 23.90

85.90

72.00
02.0.340 | € neiesk. PVN

16.50

12.90
02.0.346 | € neiesk. PVN

20.50
 € neiesk. PVN

12.50
 € neiesk. PVN

140.00

117.00
500-01-005 | € neiesk. PVN

16.00 12.50
16.80 13.00
20.80 16.50
23.10 17.90
28.30 21.90
31.80 24.90
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TOP
SELLER

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

Everything you 

require for 

professional 

woodworking

WOODWORKINGFOR PERFECT

�
Sales and 

ordering support

01908 635000

www.hammer.at

Machines
Tools
Accessories
Dust extraction

Woodworking with

In a class of its own.

 Woodworking machines 

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

WOODWORKING
WOODWORKINGFOR PERFECT

M A C H I N E S
F O R  P E R F E C T 

WOODWORK ING
RL 125

RL 140

RL 200

skaidu nosūkšanas 
un gaisa attīrīšanas 
sistĒMa
pUTEkļU EmiSija gaiSā 0.1 mg/m³

felder piedāvā dažādas klases un cenas aspirācijas sistēmas.

Priekš nosūkšanas- gaisa attīrīšanas iekārtām RL 125, RL 140, and RL 160,  
šī nosūkšanas -gaisa attīrīšanas sistēma nodrošina, ka putekļu emisija gaisā  
ir zem 0.1 mg/m³. Apstiprināts ar H3 sertifikātu. Augstas kvalitātes nosūkšana  
tiek panākta ar īpašu ventilatora novietojumu. 

Rezultāts tiek panākts ar augstas kvalitātes filtru un ventilatora izvietojumu 
aiz filtra. Tas izraisa negatīvu spiedienu visā sistēmā - putekļi paliek filtrā un 
neizplūst gaisā.

rl 160
skaidu nosūkšanas 
un gaisa attīrīšanas 
sistēma
kompakts un jaudīgs  
skaidu nosūcējs.

• Max. gaisa plūsma 3200 m³/h
• Max. gaisa plūsma 20 m/sec, 1450 m³/h
• 2200 Pa spiediens
• Filtra virsmas laukums 10 m²
• Lzvada diametrs 160 mm
• Lzmēri mm (L x W x H) 1775 x 898 x 2005

laV|EUr.2

-15%

daļā fotogrāfiju iekārtas redzamas ar papildierīcēm.
papildierīču cenu vaicājiet reģionālajam dīlerim 9



4321

augstas kvalitātes  
CnC-tehnoloģiJa
SpECiāliSTS liElO dUrVjU,  
lOgU UN mēBEļU ražOšaNā

TīrS gaiSS jūSU  
darBNīCā 

SkaidU NOSūkšaNaS 
iEkārTa

profit h200
precīzs, daudzpusīgs un izdevīgs CNC  
apstrādes centrs peļņa no pirmās dienas.

• Kompakts izpildījums, aizņem maz vietas !
• Zīmēšana = programmēšana, Intuitīva programmēšana
• “Woodflash” programmatūra iekļaujot 3D mēbeļu programmatūru  

“F4-Design” prezentācijai, detaļu sarakstam un iekārtas pieslēgumam
• Ērts izpildījums, masīva konstrukcija maksimālai veiktspējai
• Augstas kvalitātes vakuuma sistēma ar piesūcekņu augstumu 100 mm
• Urbšanas galva aptver visu darba zonu

rl 250 rl 300 rl 350

Nosūkšanas izvada Ø mm 250 300 350

Max. gaisa plūsma (m³/h) 5000 6000 8000

laV|EUr.2

63,990.00

57,390.-
 € neiesk. PVN

daļā fotogrāfiju iekārtas redzamas ar papildierīcēm.
papildierīču cenu vaicājiet reģionālajam dīlerim

10



4321

profit h350 
rentabilitāte un peļņa. Ultra modernā 5-asu tehnoloģija  
garantē neirobežotas operācijas ātrākā laikā.

• Kompakts izpildījums, aizņem maz vietas !
• Pamatīga 5-asu frēzēšanas vārpsta 

ar 12 kw motoru un dzesēšanu ar šķidrumu 
• Zīmēšana = programmēšana, Intuitīva programmēšana
• “Woodflash” programmatūra, iekļaujot 3D mēbeļu  

programmu “F4-Design” prezentācijai, detaļu  
sarakstam un pieslēgšanu darba iekārtai

• Ērts izpildījums, sinhronizēta darbība, 
masīva konstrukcija maksimālai veiktspējai

• Urbšanas galva aptver visu darba zonu
• Augstas kvalitātes vakuuma sistēma ar piesūcekņu augstumu 100 mm
• Liels apstrādes garums Y ass virzienā

Neierobežotas apstrādes iespējas 
ar FORMAT 4 urbšanas galvu  
un 5-asu vārpstu

5 asu kustība galvenai vārpstai  
iepējas bez ierobežojumiem
Augstas veiktspējas 5 asu vārpsta ar 12 kw vai opcija 15 kw 
motoru garantē lielisku rezultātu, kad frēzējat, urbjat un griežat 
jebkurā leņķī. Speciālā šķidruma dzesēšanas sistēma un augstas 
kvalitātes keramiskie gultņi nodrošina paredzamu precizitāti un 
gludu apstrādi jebkuram materiālam  Frekveņču pārveidotājs  
regulē ātrumu līdz pat 24,000 apgriez./min.

H350/H200: 1. Automātiska vadība skaidu nosūcošās kapuces pozīcijai | 2. Bez caurulīšu 
divpakāpju vakuuma sistēma | 3. Neierobežotas apstrādes iespējas| 4. Rāmju apstrāde

No

99,990.-
 € neiesk. PVN
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TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

Everything you 

require for 

professional 

woodworking

WOODWORKINGFOR PERFECT

�
Sales and 

ordering support

01908 635000

www.hammer.at

Machines
Tools
Accessories
Dust extraction

Woodworking with

In a class of its own.

 Woodworking machines 

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

WOODWORKING
WOODWORKINGFOR PERFECT

M A C H I N E S
F O R  P E R F E C T 

WOODWORK ING

līMĒšana un stiprināšana

kvalitatīvi  
instruMenti par 
īpašāM CenāM

profesionālas skrūvspīles 8 gab.
Ar plastmasas drošības uzlikām materiāli saudzīgai saspiešanai; 
5500 N; Ergonomisks koka rokturis Galvanizēts rāmis un vītne

ar drošības uzliktņiem; 5500 N 
12.0.031 4 gabali 250 x 100 mm  
12.0.032 4 gabali 400 x 120 mm

ar drošības uzliktņiem; 5500 N 
12.0.034 4 gabali 600 x 120 mm  
12.0.035 4 gabali 1000 x 120 mm

6 mm distanceri spīlēm 10 gabali
Nodrošina vienāda attālumu attālums 6 mm

Terases dēļu stiprināšanai
Neaizvietojams palīgs platu detaļu 
stiprināšanai Standarta garums 700 mm

koka urbju komplekts
SASTĀV NO 4 URBJIEM (Ø 4, 45, 5, 6 mm), dziļuma regulētājs,  
uzgaļa turētājs 4 gabali Torx uzgaļi (15, 20, 25, 30), atslēga;  
tīri un bez izrāvumu urbumi pateicoties pareizai urbšanas ģeometrijai

KomPLEKtA 
PiEdāvājUmS

No

komplekts 1

komplekts 2

laV|EUr.2

29.90
12.0.0736 | € neiesk. PVN

138.00
€ neiesk. PVN

66.40
12.0.073 | € neiesk. PVN

61.00
06.0.002 | € neiesk. PVN

.SET-SoA3 214.00 192.60

.SET-SoA2 153.60 138.00

12
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TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

Everything you 

require for 

professional 

woodworking

WOODWORKINGFOR PERFECT

�
Sales and 

ordering support

01908 635000

www.hammer.at

Machines
Tools
Accessories
Dust extraction

Woodworking with

In a class of its own.

 Woodworking machines 

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

WOODWORKING
WOODWORKINGFOR PERFECT

M A C H I N E S
F O R  P E R F E C T 

WOODWORK ING

rāmjU STipriNāšaNaS kOmplEkTS
 + Līmēšanas laiks samazināts līdz dažām sekundēm
 + 4 dažādi izmēri
 + Maināms fiksēšanas garums no 10 līdz 80 mm

Universālais 
piespiedējs
 + ātra stiprināšana
 + Garums 240 mm
 + Spannbereich 10–48 mm
 + Skavas garums 70 mm
 + 4 gabali

maxifix korpusa spīles
 + Stiprai nostiprināšanai  

 kur spīles nevar tikt
 + Garums 100 mm

Spiediena  
izlīdzinātāju fiksatori
Fiksatori nodrošina līmspīļu 
izvantošanu ātru un vienkāršu.

@maxifix 1000  
   korpusa spīles

 + Rāmju un korpusu līmēšanai
 + Spīlesi ir izgatavotas no augstas  

 kvalitātes materiāla
 + 250–1000 mm regulēšanas diapazons

Stiprināšanas  
papildaprīkojums
Felder bkorpusu līmēšanas palīgierīce
vienkāršo karkasu salīmēšanu! Presēšaans  
spiediens tiek sadalīts vienmērīgi vienā garumā.

 + Stiprinājuma garums 680 mm
 + ar pagarinājumu 1360 mm

Spīles apakšējais stiprinājums ar tirkšķi
Ļoti ātra detaļas nostiprināšana
 + 4 saspiešanas vītnes Ø = 16 mm 
 + 1 tirkšķa atslēga

Spīles sagatavēm 4 
gabali1 koka līste

Visi piedāVājumi ir  
pieejami internetā  
ar tūlītēju reakciju
de.Feldershop.CoM

#pagarinājums 
   korpusa spīlēm
 + Pagarinājums korpusa  

 spīlēm garums 2000 mm
 + Iespējams 1000 mm pagarinājums

!maxifix TOp 1250  
   korpusa spīles
 + Rāmju un korpusu līmēšanai
 + Ar apaļiem un platiem rokturiem
 + 250–1250 mm regulēšanas  

 diapazons

laV|EUr.2

 86.50

74.00
12.1.052 | € neiesk. PVN

76.00

69.00
12.1.051 | € neiesk. PVN

 135.00

99.00
12.1.050 | € neiesk. PVN

 99.00

67.00
12.0.087 | € neiesk. PVN

160.00

156.00
12.0.0834 | € neiesk. PVN

41.90

40.50
12.0.069 | € neiesk. PVN

69.70

64.50
12.0.070 | € neiesk. PVN

31.80

30.50
12.0.071 | € neiesk. PVN

79.50

76.50
12.0.072 | € neiesk. PVN

–32%

–27%

–14%

2 Stück mit  
Verlängerung
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3.

1.

5.

4.

2.

2300 mm

3750 mm

2.

3750 mm

2300 mm

mALiņU APLīmēšAnAS iEKārtAS

MĒs augstu vĒrtĒJaM  
kvalitatīvu Maliņu apstrādi
jūSU iNdiVidUālāS praSīBaS  
ir mūSU priOriTāTE

g 480
maliņu aplīmēšanas iekārta ar stabilu  
noapaļošanas mezglu efektīvam darbam

• Priekšfrēzēšanas mezgls  
ar dimanta frēzēm 

• Maliņas biezums 0.4–3.0 mm
• Detaļas biezums 8–45 mm
• “Quick-Set” komplektā
• 2 vietas papildus  

apstrāde mezgliem

g 360
iespaidīga kvalitāte  
mazā laukumā
• Priekšfrēzēšanas mezgls ar dimanta frēzēm
• Kompakts
• Maliņas biezums 0.4–5 mm
• Detaļas biezums 10–45 mm
• “Quick-Set” komplektā
• 2 vietas papildus apstrāde mezgliem
• Rādiusa ciklēšanas agregāts, mehāniski aktivizējams 

priekš R = 2 mm , komplektā skaidu uztveršanas kaste
• Pulēšanas mezgls ar 2 motoriem, 1400 rpm, 900 W

laV|EUr.2

No

21,249.-
 € neiesk. PVN

Pieprasiet  
cenu

14



3.

1.

5.

4.

2.

2300 mm

3750 mm

2.

3750 mm

2300 mm  G480/G360: 1. “QUICK-SET-SYSTEM” sitēma ērta un ātra | 2. Kompakts priekšfrēzēšanas mezgls optimālai un 
efektīvai apstrādei | 3. KF 700 SP; 3, “Easy-Glide” 6 gadu garantija 4, Frēzmašīna| 4. “X-Roll” 10 gadu garantija

kF 700 s proFessional
divi vienā - ātrā pāriestatīšnās no formātzāģa  
uz frēzmašīnu pateicoties unikālajai felder  
tehnoloģijai!
• Motors 5.5 kW
• Padeves ratiņi 2500 mm, anodēti
• Zāģēšanas platums 800 mm
• Max iezāģējuma augstums 104 mm
• Atvērums galdā 230 mm
• Frēzēšanas aizsargs ar lienāliem 

aksimālais instrumenta diametrs 230 mm;
• Vārpstas ātras nomaiņas sistēma
• Atbalsta galds 1300 mm
• Patentēta “X-Roll” sistēma padeves ratiņiem ar 10 gadu garantiju
• “Easy-Glide” sagāzuma segmentiem 6 gadu garantija 

zāģēšanas un frēzēšanas mezgliem
• Motora saudzīgā palaišana
• Paralēlais lineāls ar precīzo regulēšanu
• Pulksteņindikators rokratam frēzes vārpstas sagāzuma nolasīšanai
• Indikators sagāzuma nolasīšanai

Frēzēšana ar lielu 
atbalsta virsmu

Formātzāģis ar lielu 
atbalsta galdu

F 700 z
Sagāžama frēzmašīna  
izstrādāta un ražota  
jebkuram izaicinājumam.
• Motora jauda 4 kW
• Atvērums galdā 230 mm
• Frēzēšanas aizsargs ar lienāliem 

aksimālais instrumenta diametrs 230 mm
• Vārpstas ātras nomaiņas sistēma
• Anodēti tapošanas ratiņi 1000 mm
• Rotācijas ātrumi 3500/6500/8000/10,000 apgr./min.
• Frēzmašīnas iestatījumu regulēšana: “Power-Drive” (opcija)
• Patentēta “X-Roll” sistēma padeves ratiņiem ar 10 gadu garantiju
• “Easy-Glide” sagāzuma segmentiem 6 gadu garantija
• Rotācijas virziena reversa slēdzis

laV|EUr.2

10,567.00

8,690.-
 € neiesk. PVN

5,060.00

4,190.-
 € neiesk. PVN

daļā fotogrāfiju iekārtas redzamas ar papildierīcēm. papildierīču cenas vaicājiet reģionālajiem dīlerim 15



padeves MehānisMi

f-38 profesionāls padeves mehānisms
 + pagriežama galva
 + 3 piedzīti veltņi
 + 8 padeves ātrumi 3.2/6.3/8.3/ 

 12.5/16.7/ 25.0/32.0/63.0 m/min
 + Svars 59 kg

Variofeed 4 industriāls padeves mehānisms
 + viegli regulējams
 + 4 piedzīti veltņi
 + Bezpakāpju ātruma regulēšana 3–18 m/min
 + Svars 70 kg

f-48 padeves mehānisms
 + viegli regulējams
 + 4 piedzīti veltņi
 + 8 padeves ātrumi 

 3.5/4.0/6.5/8.0/10.0/12.5/ 
 20.0/25.0 m/min
 + Svars 67 kg

drošība un precizitāte katrā darbnīcā
pielietojums: izmanto kopā ar frēzmašīnu vai maliņu slīpmašīnu Priekšrocības: precīzs, drošs un tīrs darbs

1x 230 V, 50 Hz, 
0.75 kW

1x 230 V, 50 Hz, 
0.75 kW

3x 400 V, 50 Hz, 
0.75 kW

3x 400 V, 50 Hz, 
0.75 kW

1x 230 V, 50 Hz, 
0.75 kW

3x 400 V, 50 Hz, 
0.75 kW

laV|EUr.2

225.00
430-017 | € neiesk. PVN

709.00
05.0.010 | € neiesk. PVN

742.00
05.3.010 | € neiesk. PVN

1,243.00
05.0.105 | € neiesk. PVN

1,283.00
05.3.105 | € neiesk. PVN

899.00
05.0.006 | € neiesk. PVN

939.00
05.3.006 | € neiesk. PVN
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NEW

NEW

NEW

NEW

fOX putekļsūcējs
 + Nosūcamā gaisa daudzums 107 m³/h
 + Max. spiediens 18,900 Pa
 + Kabeļa garums 5 m
 + Konteineris priekš skaidām 6 litri
 + Svars 3 kg
 + Ar filtra tīrīšanas sistēmu
 + Pārnēsājams un ir paredzēts darba  

 vietas uzkopšanai, telpas uzkopšanai,  
 mašīnas uzkopšanai

Sausai un slapjai 
uzkopšanai YS 1-20 Wd/TC

 + Domāts grūti pieejamām vietām  
 (pūšanas funkcija)
 + Motora jauda 1400 W
 + Kabeļa garums 5 m
 + Konteineris priekš skaidām 20 litri
 + Divas funkcijas sūkšanas  

 un pūšanas funkcija
 + Automātiska ieslēgšanās rokas  

 elektroinstrumentiem līdz 2000 W

Sausai uzkopšanai fV 33 m
 + Putekļu klase “M”
 + Motora jauda 1300 W
 + Kabeļa garums 8,5 m
 + Konteineris priekš skaidām 33 litri
 + Automātiskā filtra tīrīšana
 + 22 000 Pa spiediens 
 + Pateicoties universālai pārejai, kas ir  

 iekļauta komplektā var izmantot dažāda  
 veida elektroinstrumentus
 + Automātiska ieslēgšanās rokas  

 elektroinstrumentiem līdz 2600 W

piegādes komplekts:
Fox skaidu nosūcējs truba  
1 metrs, spraugu uzgalis, 
nosūkšanas uzgalis 
siksna pārnēsāšanai

piegādes komplekts:
Truba 4m, 2x plastmas uzgaļi, 2x 
izliekti hromēti uzgaļi, platais uzga-
lis, apaļais uzgalis un uzgalis grīdu 
tīrīšanai, universāla pāreja.

piegādes komplekts:
3 nosūkšanas uzgaļi D=32 mm, 
nosūkšanas caurule 1.5 m D=32 mm, 
platais uzgalis, apaļais uzgalis un 
uzgalis grīdu tīrīšanai.

dgl 690
Šķērszāģēšanas lineāla atduri var iestatīt  
līdz 690 mm attālumam izmantojot mērskalu.

ViEgli UN prECīzi zāģējUmi -  
dEr jEBkUram fOrmāTzāģim !

Elektroniskā leņķu zāģēšanas papildierīce Egl 1350
Felder patentēta taisna leņķa atbalstlineāla sistēma nodrošinās precīzu zāģēšanu 
leņķī dažādiem detaļu platumiem. 

Atduru regulēšana ar skalu līdz 1350 mm Ir iestrādāta papildus skala,  
lai kompensētu garuma izmaiņas pie dažadiem leņķiem. Jūs varat  
iestatīt vajadzīgo detaļas garumu noteiktā leņķī.

pasūtiet stiprinājuma komplektu dubulta leņķa atbalstlieneālam
Pēc pieprasījuma iespējams stiprināt arī pie citu ražotāju iekārtām.

401-154 Felder stiprinājumi, sērijas 6, 7, 700 līdz 03/2007
430-154 Felder stiprinājums, “X-Roll” from 03/2007
601-120 Format-4 “Pro-Glide” stiprinājums

laV|EUr.2

539.00

495.00
400-12-029 | € neiesk. PVN

140.00

129.00
400-12-032 | € neiesk. PVN

71.00
400-12-018 | € neiesk. PVN

998.00

938.00
401-152 | € neiesk. PVN

 613.00

497.00
400-155 | € neiesk. PVN

128.00
81.60
279.00

–19%

17
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NEWNEW

savienošana, gropĒšana un FrĒzĒšana

izCila veiktspĒJas  
un Cenas attieCība

Wpl-HW gropju frēze
 + Korpuss no tērauda
 + Saveinošanai ,gropēšanai un frēzēšanai
 + Instrumenta Ø 125 mm
 + Apstrādes platums 50 mm
 + 8 galvenie griezējasmeņi, 4 papildus asmeņi
 + Frēzēšanas dziļums 26 mm
 + profesionālai frēzēšanai

Wp-HW mini V-Veida zoba frēzgalva
 + Korpuss no tērauda
 + Priekš msīvkoka kurš paredzēts līmēšanai
 + Instrumenta Ø 140 mm
 + Frēzēšanas platums 30–96 mm
 + 4 galvenie griezējasmeņi
 + 10 tapas

Savienojuma frēze Wp-HW
 + Apdares dēļu savienošanas frēze
 + 1 instruments- 3 profili
 + Taisnā frēzglava Ø 123 mm, W = 20.2 mm, Z 2, V 4
 + Taisnā frēzgalva Ø 122 mm, W = 36.4 mm, Z 4, V 4
 + Slīpā frēzgalva Ø 122 mm, W = 36.4 mm, Z 4, V 4
 + Gropēšanas frēzgalva Ø 140 mm, W = 4.0–7.5 mm,  

 Z 4, V 4

Wpl-HW gropju frēze 
 + Korpuss no tērauda
 + Saveinošanai ,gropēšanai un frēzēšanai
 + Instrumenta Ø 125 mm
 + Apstrādes platums 50 mm 
 + 2 galvenie griezējasmeņi,  

 4 papildus asmeņi
 + Frēzēšanas dziļums 26 mm
 + Profesionālai frēzēšanai

komplekts kastē: 
pildiņfrēzgalva+profilfrēzgalva Wp-HW

 + Korpuss no tērauda
 + Hebkura profila veidošanai

frēgalva ar kontrprofilu
 + Instrumenta Ø 120 mm
 + Frēzēšanas platums 22–25 mm
 + 2 galvenie griezējasmeņi

pildiņfrēzgalva
 + Instrumenta Ø 183 mm
 + Frēzēšanas platums 22–25 mm
 + 4 galvenie griezējasmeņi
 + Profila dziļums 60 mm

Ir pieejami jauni  
griezējasmeņi 

Jauni griezējasmeņi:
Augšējais (A) 04.0.1731,
Apakšējais (B) 04.0.1741

HW = cietsakausējuma kvalitāte WPL = pagriežami griezēasmeņi WP = vienreiz lietojami asmeņi ø 30 mm iekšējais

Jauni griezējasmeņi: 
04.0.003

Jauni griezējasmeņi: 4.0.119
Cietsakausējuma plāksnītes 04.0.003

Ir pieejami jauni  
griezējasmeņi 

laV|EUr.2

 823.00

625.00
04.0.172 | € neiesk. PVN

599.00

512.00
500-04-086 | € neiesk. PVN

 153.00

133.00
500-04-003 | € neiesk. PVN

 413.00

345.00
501-04-034 | € neiesk. PVN

–24%–13%

–16%

 141.00

114.00
500-04-002 | € neiesk. PVN

–19%
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NEWNEW

Savienojuma frēze Wp-HW
 + Korpuss no tērauda
 + līmēta masīvkoka frēzēšanai
 + Instrumenta Ø 100 mm
 + Apstrādes platums 50 mm
 + 2 galvenie griezējasmeņi
 + 1 grope

Wpl-HW regulējama gropju frēze
 + Korpuss no tērauda
 + gropēšanas darbiem
 + Instrumenta Ø 180 mm
 + Frēzēšanas platums 4,0–7,5 mm
 + 8 galvenie griezējasmeņi, 4 papildus asmeņi
 + Frēzēšanas dziļums 32 mm

Taisnā frēzgalva Wpl-HW
 + Korpuss no tērauda
 + Saveinošanai, gropēšanai un frēzēšanai
 + Instrumenta Ø 150 mm
 + Zāģēšanas platums 50 mm
 + 4 galvenie griezējasmeņi,  

 4 papildus asmeņi
 + Frēzēšanas dziļums 39 mm
 + profesionālai frēzēšanai

rB-HW regulējama gropju frēze
 + Korpuss no tērauda
 + Gropēšanas darbiem
 + Instrumenta Ø 140 mm
 + Frēzēšanas platums 4,0–7,5 mm
 + 4 galvenie griezējasmeņi, 4 papildus asmeņi
 + Frēzēšanas dziļums 25 mm 

 45° Savienojuma frēze Wp-HW
 + Korpuss no tērauda
 + Slīpu sagatavju savienošana
 + Instrumenta Ø 140 mm
 + Zāģēšanas platums 29 mm
 + 2 galvenie griezējasmeņi
 + 1 grope

Jauni griezējasmeņi: 
4.0.192

Cietsakausējuma 
plāksnītes 4.1.003

Piegādes komplektācija: Universālā frēzgalva, 
6 pāri ar profilnažiem un 6 pāri ar pretnažiem 
(04.4.005, -008, -009, -018, -028, -031)

SET: 500-04-009 + 500-04-010 
Jauni griezējamseņi: 04.0.192 / 04.0.190  
Cietsakausējuma plāksnītes 4.1.003

komplekts koka kastē
 + Korpuss no tērauda
 + Masīvkoka detaļu malu profilēšanai ar minimālām izmaksām
 + Ø Instrumentam 93 mm/100 mm
 + Zāģēšanas platums 40 mm

KomPLEKtA 
PiEdāvājUmS

Jauni griezējasmeņi: 
4.0.119
Cietsakausējuma plāksnītes 
04.0.003

Jauni griezējasmeņi: 
500.04.0401

Jauni griezējasmeņi: 
501.04.0071

HW = cietsakausējuma kvalitāte WPL = pagriežami griezēasmeņi WP = vienreiz lietojami asmeņi ø 30 mm iekšējais

papildus griežņi
 + Papildus grieznis 15 mm gropēšanai
 + 2 galvenie griezējasmeņi

laV|EUr.2

 198.00

154.00
500-04-040 | € neiesk. PVN

 170.00

139.00
501-04-007 | € neiesk. PVN

 519.00

414.00
04.0.199 | € neiesk. PVN

 234.00

149.00
04.2.098 | € neiesk. PVN

321.00

267.00
.SET-WA12-5 | € neiesk. PVN

–22%

–18%

–20%–36%

 170.00

116.00
04.0.070 | € neiesk. PVN

–32%
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TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

Everything you 

require for 

professional 

woodworking

WOODWORKINGFOR PERFECT

�
Sales and 

ordering support

01908 635000

www.hammer.at

Machines
Tools
Accessories
Dust extraction

Woodworking with

In a class of its own.

 Woodworking machines 

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

WOODWORKING
WOODWORKINGFOR PERFECT

�
Sales and 
Sales and 

ordering support

01908 635000

M A C H I N E S
F O R  P E R F E C T 

WOODWORK ING

NEW

svarīgi un noderīgi

padariet ikdienas 
darbu vieglāku 
strādāJot ar 
proFesionālieM  
instruMentieM!

kaltu komplekts ar korķa rokturi
 + Grieznis-pulēts  veidots no augstas stiprības tērauda
 + 2/3 no griežņa garuma rūdīti līdz 62 Rokveliem
 + Zāģēšanas platums: 6, 10, 13, 16, 20, 26 mm
 + Korozijas aizsardzība ar videi saudzīgu - ūdens šķīstošu emalju
 + Pulēta virsma
 + Zāģēšanas aizsargaprīkojums  

 iekļauts

kaltu komplekts 
 + Asmens izgatavots no augstas  

 kvalitātes hroma tērauda
 + Rokturis taisīts no augstas  

 klases masīvkoka
 + Koka kaste ar 6 kaltiem
 + Zāģēšanas platums:  

 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm

rokturi plātnēm
 + 10–80 mm biezām plātnēm
 + Vienkārša paneļu pārvietošana,  

 kas nav atkarīga no izmēra
 + Liela izmēra paneļus un pat stiklotus paneļus  

 var pārvietot ērti un ar minimālu piepūli
 + Pašregulējošā stirpinājuma sistēma garantē  

 pretslīdēšanu visā saspiešanas diapazonā
 + 2 gabali

durvju pacēlājs
Lai nodrošinātu vienmērīgu 
pacelšanu un nolaišanu  
izmantojot kājas spiedienu

līdz 120 kg

profesionāls griestu atbalsts
 + Maksimālā slodze 70 kg
 + Regulējams augstums 1550–3100 mm
 + Augstums var tikt noregulēts  

 ar vienu rokas kustību
 + Augšējais un apakšējais lodīšu  

 savienojums gumijas pārklājums  
 (80 x 130 mm) ļauj strādāt ar  
 smagiem paneļiem

bezMaksas katalogs
ienāciet www.felder-group.com, 
nolādējiet kā pdf vai  
pasūtiet kopiju bezmaksas.

PASūtiEt 
tAGAd!

laV|EUr.2

 62.80

52.90
12.0.055 | € neiesk. PVN

109.00

99.00
12.1.055 | € neiesk. PVN

102.00

94.00
12.0.090 | € neiesk. PVN

 42.70

35.00
12.0.091 | € neiesk. PVN

–16%

–18%

55.90
12.0.074 | € neiesk. PVN
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TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

Everything you 

require for 

professional 

woodworking

WOODWORKINGFOR PERFECT

�
Sales and 

ordering support

01908 635000

www.hammer.at

Machines
Tools
Accessories
Dust extraction

Woodworking with

In a class of its own.

 Woodworking machines 

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

TOOLING -  ACCESSORIES  - DUST EXTRACTION SYSTEMS

WOODWORKING
WOODWORKINGFOR PERFECT

�
Sales and 
Sales and 

ordering support

01908 635000

M A C H I N E S
F O R  P E R F E C T 

WOODWORK ING

NEW

Wiha uzgaļa komplekts
 + Augstas kvalitātes skrūvgriezis no hromēta tērauda 

 ergonomisks rokturis uzgaļu komplekts
 + Kompakta 12 uzgaļu uzglabāšana uz roktura
 + Uzgaļu izmēri: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10,  

 T15, T20, T25, T30, T40

Wiha uzgaļu komplekts BitBuddy maxxTor
 + 8 uzgaļu komplekts
 + Uzgaļu komplekts: 1 x T10 / 1 x T15 /  

 1x T25 / 1 x T30 / 1x T40
 + Magnētisks uzgaļu turētājs
 + Triecienapsorbējošā zona jauna  

 dizaina kastītē nodrošina uzgaļu ilgmūžību

Wiha tipa muciņa
 + Tērauda muciņa ar 54 rūdīta tēradua tapām.
 + Var tikt izmantota jebkura veida  

 skrūvēm, āķiem (7–19 mm)

leņķa galva skrūvgrieznim
 + Pārvērš jūsu skrūvgriezni  

 par leņķa skrūvgriezni
 + Perfekti pielietojums vietās,  

 kur ir ierobežota pieeja

WiHa 31 uzgaļu turētājs
 + Ietilpst magnētiskais turētājs un uzgaļi
 + Slotted: 1x 4.5 / 1x 5.5 / 1x 6.0
 + Phillips: 2x PH1 / 3x PH2 / 1x PH3
 + Pozidriv: 2x PZ1 / 3x PZ2 / 1x PZ3
 + TX-Drive: 2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 2x T25 / 1x T30 / 1x T40
 + Hexagonal: 1x 3.0 / 1x 4.0 / 1x 5.0 / 1x 6.0 

Wiha ⅜“ adapteris skrūvgriežņiem
 + Priekš muciņām
 + No ⅜ pēdas uz ¼ pēdas pāreju
 + Ideāls pielietojums skrūvgireznim

Wiha Quickfix multigrip knaibles
 + Multigrip automātiski regulējamas knaibles
 + Lai ātri un optimāli satvert un noturēt caurules
 + universāls instruments jūsu darbnīcā
 + atvērums 40 mm
 + Bronzas pārklājums

komplektā kompakta 
uzglabāšanas kastīte

Iepakots plastmasas 
kastē

laV|EUr.2

 33.30

23.00
12.0.370 | € neiesk. PVN

–31%

 33.90

22.20
12.0.372 | € neiesk. PVN

 43.60

30.60
12.0.373 | € neiesk. PVN

 72.90

62.90
12.0.344 | € neiesk. PVN

28.90

26.30
12.0.375 | € neiesk. PVN

8.90
12.0.374 | € neiesk. PVN

–35%

–30%

–14%

 16.90

12.70
12.0.371 | € neiesk. PVN

–25%
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Maliņu apstrāde tik ātra, 
viegla, akurāta un eFektīva 
Cik vien tas ir iespĒJaMs.
prOdUkTiViTāTE ElaSTīgUmS,  
 UN liETOTāja kOmfOrTS!

tempora F800 60.12
maliņu apstrāde tik ātra,viegla,  
akurāta un efektīva cik vien tas  
ir iespējams.
• Nomaināms līmes katls bez instrumentiem
• Lekārtas garums 3940 mm
• Maliņas biezums 0.4–12mm
• Sagataves biezums 8–60 mm
• e-motion vai x-motion plus
• Pilna maliņu apstrāde

Viegli pārlūkot mezglus un to funkcijas

Attīstīta programmatūra, kas padara  
strādāšanu ar iekārtu vienkāršu

Neierobežota vieta darba programmām

Tekošo metru skaitītājs

Automātiska līmes temperatūras regulēšana

Precīza mezglu noregulēšana līdz 1/100 mm  
izmantojot kontroles paneli

smartouch
Vadība no paneļa visiem tempora 
modeļiem - nepārspējama precizitāte.

laV|EUr.2

54,980.00

49,480.-
 € neiesk. PVN

daļā fotogrāfiju iekārtas redzamas ar papildierīcēm.
papildierīču cenas vaicājiet reģionālajiem dīlerim22
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tempora F600 60.06 l
malīņu aplīmēšanas iekārta - padara  
maliņu apstrādi ātru, vieglu un efektīvu.

• Nē laika ietilpīgai detaļu apstrādei!
• Priekšfrēzēšanas mezgls ar dimanta frēzēm
• Smartouch skārienjūtīgs ekrāns padara iekārtas vadību vieglu
• Maliņas biezums 0.4–6 mm / Sagataves augstums 8–60 mm
• Līmes maiņa minūšu laikā,un viegla tīrīšana pateicoties 

ātrās nomaiņas sistēmai
• Ātrā ruļļu maliņu nomaiņa uz taisno maliņu 
• Pārvietošanas rullīši
• Ērta izmantošana ierobežotās platībās

1. Līmes katls - īss uzsilšanas laiks, ātras-nomaiņas sistēma | 2. Divu motoru priekšfrēzēšanas mezgls ar dimanta frēzēm | 3. Gala pārkaru 
nogriešanas mezgls -  Precīzai gala pārkaru nogriezšanai | 4. Divu motoru stūru noapaļošanas mezgls | 5. Format-4 advantEdge nulles 

šuves agregāts garantē vizuāli viendabīgu rezultātu detaļai | 6. Augsta kvalitāte apstrādei, kas apmierīnās prasīgu klientu. 
laV|EUr.2

No

31,990.-
 € neiesk. PVN
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kappa automatic 100

kappa automatic 100/80/60

kappa automatic 80 kappa automatic 60

NEWNEW

Jaudīgs un eFektīvs
fOrmaT-4 zāģēšaNaS CENTrS - laBākaiS 
SaVā klaSē priEkš iESpaidīgiEm rEzUlTāTiEm

kappa automatic classic
kompakta plātņu ripzāģmašīna  
priekš efektīvas griešanas
• Motors 7.5 kW 
• Ergonomisks vadības panelis ar 15 collu ekrānu
• 15“ TFT skārienjūtīgs ekrāns (opcija)
• Zāģēšanas mezgls ar pamatzāģripu un aizzāģi
• Masīva konstrukcija
• Zāģēšanas garums 3200, 4300 mm
• Zāģripas diametrs 320 mm
• Zāģripas projekcija 68 mm
• Padeves ātruma variators 1–40 m/min

laV|EUr.2

No

42,500.-
 € neiesk. PVN

fg.am/kac-eng
VidEO

24

http://fg.am/kac-eng
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kappa automatic 100

kappa automatic 100/80/60

kappa automatic 80 kappa automatic 60

NEWNEW

kappa automatic classic : 1. Augstas precizitātes piedziņa zāģēšanas karietei | 2. Materiāla transportēšana ar 
pneimatiskivadāmiem satvērējiem | 3. Precīzas veltņu sliedes | 4. Perfekti rezultāti - jauns zāģēšanas virziens |  

v60 classic: 5. Zāģēšanas mezgls, precīza griešana | 6. Papildus aizsargs ir kompletā priekš šķērszāģēšanas  

kappa v60 classic
Vertikālā plātņu ripzāģmašīna  
priekš efektīvas griešanas.

• Motora jauda 4 kW 
• Precīzi griezumi
• Aizvelkams centra atbalsts
• Papildus lineāls - komplektā
• Aizzāģēšanas mezgls (opcija)
• Jaunais kappa V60 classic savā klasē piedāvā trīs modeļus:  

kappa V60 16.25 classic | kappa V60 19.32 classic |  
kappa V60 22.42 classic

sīkāku informāciju varat atrast mūsu mājas  
lapā markuss.lv vai www.felder-group.com 

laV|EUr.2

No

12,185.-
 € neiesk. PVN

daļā fotogrāfiju iekārtas redzamas ar papildierīcēm. papildierīču cenas vaicājiet reģionālajiem dīlerim 25



NEW

�
09.1.041 K 80
09.1.042 K 100
09.1.043 K 120

darbnīCas aprīkoJuMs

slīpĒšana,  
urbšana un  
ĒvelĒšana!

Slīplentu tīrītājs
 + Palielina smilšpapīra darbspēju līdz 400%
 + Uzlabo slīpēšanas kvalitāti

fEldEr “Schleiffix”
 + Alumīnija slīpēšanas cilindrs garantē precīzu  

 detaļu malu, slīpumu un līkumu noslīpēšanu
 + Lespēja izmantot garo slīppapīra rulli paaugstina  

 slīpēšanas cilindra efektivitāti 
 + Uzliekams uz vārpstas ø 30 mm

Slīppapīrs
 + 1 Slīppapīra rullis
 + pielietot ar “Schleiffix”
 + (P x A) 110 x 20 000 mm

felder sistēmas ēvelnaži 6 gabali
Divpusēji ātras iestatīšanas ēvelnaži ar kalibrētiem  
urbumiem ātrai un precīzai naža iestatīšanai  
ēvelgalvā. Piemērots visām Felder  
ēvelgalvām sākot no  
BF 5 (no 1988) un  
visām Format-4  
ēvelgalvām

Hammer sistēmas ēvelnaži 3 gabali
Divpusēji ātras iestatīšanas ēvelnaži ar kalibrētiem  
urbumiem ātrai un precīzai naža iestatīšanai ēvelgalvā.  
Piemērots Hammer ēvelgalvām sākot no  
3 sērijas (no 1997)  

koferis Silent-power® 
spirālēvelgalvu apkopei
10 maināmie naži 10 nažu  
stiprināšanas skrūves 250 ml  
sveķu tīrītājs; 5 Nm Skrūvgriezis  
Tīrīšanas kastīte ar birsti  
Iepakots koferī

komplekts sastāv no:
09.0.028: Ø 45 mm/ ø 30 mm/ H 110 mm
09.0.029: Ø 60 mm/ ø 30 mm/ H 110 mm
09.0.030: Ø 80 mm/ ø 30 mm/ H 110 mm

500-07-011 260 mm, Cobalt-HS
500-07-002 310 mm, Cobalt-HS
500-07-005 410 mm, Cobalt-HS

07.1.231 310 mm, HS-M42
07.1.241  410 mm, HS-M42
07.1.251  510 mm, HS-M42
07.1.263 635 mm, HS-M42

laV|EUr.2

 18.00

14.70
10.0.100 | € neiesk. PVN

285.00

264.00
09.0.027 | € neiesk. PVN

24.20
€ neiesk. PVN

142.00

132.00
400-106 | € neiesk. PVN

73.00
€ neiesk. PVN

31.50
€ neiesk. PVN

–18%

no

no

no24.70
24.20
24.20

36.95    31.50
43.95    37.50
50.95    43.50

85.95    73.00
98.95    84.00
122.00    104.00
148.00    126.00

fg.am/sb-reiniger
VidEO
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09.1.041 K 80
09.1.042 K 100
09.1.043 K 120

Sp koka urbju komplekts
 + Priekš stacionārām  

 urbjmašīnām un rokas  
 urbjmašīnām Ideāli piemērots  
 mīkstam kokam un Eiropas cietam kokam
 + Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 un 15 mm
 + Ieteicamais rotācijas ātrums 800–3500 apgr./min.
 + Kāta diametrs 10 mm

ligzdu urbji HS
 + Augstas precizitātes ligzdu urbji
 + Ø 8, 10, 12, 14, 16 mm
 + Rotācijas ātrums  

 2800–6000 apgr./min.

Spirālurbju komplekts HS
 + Ideāli piemērots kokam,  

 plastmasai un mīkstiem metāliem
 + Ø 1, 15, 2, 25, 

 3, 35, 4, 45, 5, 55, 
 6, 65, 7, 75, 8, 85,  
 9, 95, 10 mm

 + Urbis (labais  
 griešanas urbis)

Komplekts metāla 
kastē
19-gabali

Komplekts koka 
kastē
11-gabali

Komplekts koka 
kastē
5-gabali

roku mazgāšanas pasta
 + Rūpējas par jūsu rokām un neaizver poras
 + Īpaši piemērots stipriem netīrumiem  

 un piedāvā roku aizsardzību

Vinila tīrītājs
 + Augsti tīrīšanas rezultāti
 + Multifunkcionāls tīrīšanas līdzeklis  

 skaidu plātnēm, laminētām plātnēm,  
 automašīnu interjeram un eksterjeram,  
 kā arī plastmasai mājās un birojā

Satur 2 kg 
Ar citrona smaržu

kOmplEkTS: 10.0.106 + 
10.0.107; 3 l iepakojums +  
500 ml izsmidzināšas pudele

Super-gleit
Samazina berzes pretestību apstrādes 
procesā un tā sastāvā nav ūdens  
vai silikons, kas var atstāt pleķus  
uz koksnes virsmas. 

Sveķu šķīdinātājs
Sveķu šķidinātājs  
Notīra sveķus no  
instrumentiem  
un iekārtām 

metalglanz  
Augstas izturības korozijas 
aizsardzība.

kOmplEkTS: 10.0.011 +  
10.0.010; 3 l iepakojums +  
500 ml izsmidzināšas pudele

kOmplEkTS: 10.3.003 + 
10.5.003; 3 l iepakojums +  
500 ml izsmidzināšas pudele

kOmplEkTS: 10.0.023 + 
10.0.022; 3 l iepakojums +  
500 ml izsmidzināšas pudele

KomPLEKtA 
PiEdāvājUmS

KomPLEKtA 
PiEdāvājUmS

laV|EUr.2

 14.30

12.50
06.0.141 | € neiesk. PVN

 119.00

84.00
06.0.063 | € neiesk. PVN

 137.00

89.90
06.2.102 | € neiesk. PVN

–13% –29%–34%

 12.90

10.84
10.0.026 | € neiesk. PVN

 56.10

39.95
.SET-FJ18-1 | € neiesk. PVN

–16%–29%

 56.10

39.95
.SET-HA14-1 | € neiesk. PVN

 56.10

39.95
.SET-So17-2 | € neiesk. PVN

 56.10

39.95
.SET-So17-1 | € neiesk. PVN

–29%–29%–29%
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FW 950 classic

slīpĒšana un urbšana

labākā kalibrĒšanas 
iekārta savā klasĒ
prECīzS, UzTiCamS UN 
izTUrīgS Uz gadiEm!

FW 1102 perform
platlente slīpmašīna - perfektai 
virsmas apstrādei.

• Motors 15.0 kW
• Slīpēsanas platums 1100 mm
• Slīpēšanas lentes platums 1100 mm
• Slīpēšanas lentes garums 1900 mm
• Padeves ātruma regulēšana no 1 līdz 10 m/min.
• Kontaktveltņa mezgls
• Slīpēšanas pēda
• Vadības panelis ar 7 collu skārienjutīgu ekrānu
• Birstu mezgls (opcija)

Fd 21 professional
daudzvārpstu urbjmašīna  
precīziem darbiem!
• Paredzēts precīziem urbumiem
• Urbšanas augstums 55 mm
• Urbšanas dziļums 70 mm
• Ērta regulēšana
• Galda izmērs 900 x 380 mm

Iekārta nobildēta ar 
papildaprīkojumu 

FW 1102 perform: 1. Slīpēšanas lentas regulēšana ar modulāru gaismas siju. | 2. Slīpēšanas pēda perfektai 
slīpēšanai iekļauj ātro nomaiņas sistēmu | Fd 21 professional: 3. Urbšanas dziļuma kompensācija | 4. 45° lineāli laV|EUr.2

fg.am/fd21
VidEO

5,195.00

3,450.-
 € neiesk. PVN

34,685.00

27,890.-
 € neiesk. PVN

daļā fotogrāfiju iekārtas redzamas ar papildierīcēm. papildierīču cenas vaicājiet reģionālajiem dīlerim
28
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FW 950 classic

aizvācama slīpēšanas ierīce
Slīpēšanas mezgls var būt iestatīts uz jebkura Hammer vai Felder lentzāģa 
neiespējami ātri. Ar šo papildierīci Jūs varat apstrādāt dažāda veida detaļas 
Slīpēšanas mezglu var aizvirzīt prom un strādāt ar zāģēšnas mezglu.

Universāls lāzers priekš lentzāģa
Felder universāls lāzers priekš lentzāģmašīnām  projicē griešanas līniju uz detaļas.  
Tas padara ikdienas darbus vieglākus un samazina atgriezumu daudzumu.  
Montāžas plate atļauj uzstādīt lāzeri uz jebkuru lentzāģmašīnu.

Fb 510
fEldEr lentzāģi precīzi un izturīgi
• “X-Life” keramiskās vadotnes
• Motora jauda 3 kW  

3x 400 V Motora spriegums
• Galda izmērs 500 x 640 mm
• Galda sagāzšana -10° – +45°
• Max. iezāģējuma augstums 410 mm
• Zāģēšanas platums 480 mm
• Skriemeļa diam. 500 mm 
• “X-Life” keramiskās vadotnes

Fd 250
Neliels, bet izturīgs, spējīgs tikt  
galā ar dažādiem uzdevumiem
• Paredzēts precīziem urbumiem
• urbšanas dziļums 6.29 (160 mm)
• Urbšanas augstuma regulēšana 5.11 (130 mm)
• Urbšanas platums 9.84 (250 mm)
• Vadība ar vienu rokas sviru
• Galda izmērs 550 x 300 mm
• Rotācijas virziena reversa slēdzis
• Papildierīce urbšanai solī 16, 22 ,25 and 32 mm

FB 510: 1. Galds sagāžams 45° | 2. Galda pagarinājmi var tikt uzlikti 3 pusēs
laV|EUr.2

199.00
423-041 | € neiesk. PVN

99.00

89.00
423-042 | € neiesk. PVN

2,625.00

2,290.-
 € neiesk. PVN

No

1,990.-
 € neiesk. PVN
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HIT
8

HIT
8

faT 300 S 
 + Max slodze 300 kg
 + Darba augstumu var iestatīt jebkurā  
augstumā no 445–1040 mm

 + Hidrauliska pacelšana izmantojot kājas pumpi (595 mm)
 + 2 gumijoti pagriežami veltņi ar  
fiksatoru 2 gumijoti fiksēti veltņi

 + iespējami ar plātņu sagāzšanas ierīci

faT 500 S
 + Max slodze 500 kg
 + Darba augstumu var iestatīt jebkurā  
augstumā no 470–1075 mm

 + Hidrauliska pacelšana izmantojot kājas pumpi (605 mm)
 + 2 gumijoti pagriežami veltņi ar  
fiksatoru 2 gumijoti fiksēti veltņi

 + iespējami ar plātņu sagāzšanas ierīci

JAUNUMS! JAUNUMS!

Fat 300 s
Fat 500 s
aUgSTUmā rEgUlējami fEldEr paCEļamiE  
darBa galdi liEliEm izaiCiNājUmiEm!

Liela celtspēja un liela atbalsta virsma. Augstumā regulējami FELDER darba galdi FAT 300 S un  
FAT 500 S ir daudzpusīgi izmantojami, lielu celtspēju un vienkārši lietojami. Ar masīvu karkasu, 
kas nostirpināts uz stingriem riteņiem, viegli lietojamu kājas hidrocilindru un ļoti izturīgu darba  
virsmu- stabilitāte, manevrētspēja un darba komforts vinmēr garantēts. Ja nepieciešams  
FAT 300 S un| FAT 500 S modeļi ir aprīkojami ar plātņu sagāzšanas ierīci.  
FAT 500 S viegli un ātri pacels arī smagas detaļas.

Felder augstuMā regulĒJaMi darba  
galdi un papildaprīkoJuMs

Cena bez darba virsmas Cena bez darba virsmas

laV|EUr.2

1,295.00
420-239 | € neiesk. PVN

2,395.00
420-238 | € neiesk. PVN

fg.am/fat
VidEO
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darba virsma  
multiplex 
 + Priekš FAT 300 S / FAT 500 S
 + (L x W) 1650 x 940 mm
 + Divi rokturi virsmas garajā malā
 + Bērza saplāksnis, 3 lakas kārtas
 + Sagatavots plātņu sagāzšanas  

 ierīces uzstādīšanai 

multiplex caurumota darba virsma
 + Priekš FAT 300 S / FAT 500 S
 + (L x W) 2070 x 1170 mm
 + Attālums starp urbumiem 96 mm,  

 urbuma diametrs 20 mm
 + Divi rokturi virsmas garajā malā
 + Bērza saplāksnis, 3 lakas kārtas

plātņu sagāzšanas ierīce 
felder darba galdiem
FAT 300 S un| FAT 500 S modeļi ir aprīkojami  
ar plātņu sagāzšanas ierīci., lai viegli rī kotos ar  
liela izmēra plātnēm (kombinācijā ar 420-245).

 + Vienkārša iekrāušana un izkraušana pateicoties rullīšu vadotnēm
 + Ērti sagāzt liela izmēra plātnes līdz pat 40 mm biezumā
 + Viens var strādāt ar liela izmēra plātnēm
 + Sagāžams no 0–80 grādi (var nofiksēt)
 + Rāmja izmērs 1930 x 1500 mm
 + Krusteniski statņi (opcija)

420-248  Papildus krusteniskie statņi 
  plātņu sagāzšanas ierīcei

viEnS CiLvēKS vAr 
tiKt GALā Ar viSU 

PAtEiCotiES šādAi iErīCEi

krusteniski statņi
(Opcija)

Nofiksējams pie 
0–80°  

Bremzes svira

rullīši

pretsvars

abpusējas  
rotācijas veltņi

laV|EUr.2

1,095.00
420-247 | € neiesk. PVN

495.00
420-246 | € neiesk. PVN

195.00

355.00
420-245 | € neiesk. PVN
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FELDER 
Kvalitāte un precizitāte 
līdz sīkumam

darba virsmu multiplex 
 + priekš FAT 300
 + (L x W) 1200 x 739 mm
 + Bērza saplāksnis, 3 lakas kārtas

multiplex darba virsma
 + priekš FAT 300
 + (L x W) 1200 x 739 mm
 + Attālums starp urbumiem 96 mm,  

 urbuma diametrs 20 mm 
 + Bērza saplāksnis, 3 lakas kārtas

daudzfunkcionāla virsma
 + priekš FAT 300 
 + (L x W) 1200 x 738 mm
 + Stiprināšanas komponentēm un skrūvju spīlēm 

 ar gropēm (8mm) un caurumiem (Ø 20 mm)
 + Bērza saplāksnis,3 lakas kārtas

Fat 300
mOBiliTāTE, ErgONOmika kaTrā darBNīCā

Iekārtas apkopes ratiņi, iekraušanas atbalsts vai vienkārši kā papildu darba stacija-  
FAT 300 paceļamais galds ir ļoti universāls un piedāvā stabilitāti un mobilitāti. Ar 
masīvu karkasu, kas nostirpināts uz stingriem riteņiem, viegli lietojamu kājas hidroci-
lindru un ļoti izturīgu darba virsmu- stabilitāte, manevrētspēja un darba  
komforts vinmēr garantēts.

 + Max slodze 300 kg 
 + Darba virsma 1200 x 739 mm
 + Darba augstumu var iestatīt jebkurā augstumā no 405–1000 mm
 + Hidrauliska pacelšana izmantojot kājas pumpi (595 mm)
 + 4 gumijoti veltņi ar fiksatoru

augstuMā regulĒJaMi darba galdi

Cena bez darba virsmas

laV|EUr.2

265.00
420-233 | € neiesk. PVN

 124.00

109.00
420-243 | € neiesk. PVN

995.00

895.00
420-241 | € neiesk. PVN

–10%

–12%

fg.am/fat300eng
VidEO

 249,00

199,00
420-244 |  € be PVM

–20%

32

http://fg.am/fat300eng
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detaļu piespiedēji ar 20 mm stiprinājumiem
Maksimālais saspiešanas spēks 2500 Nm. Iekļautas Ø 20 mm  
skrūves detaļu piespiedēja stiprināšanai uz caurumotas virsmas.  
Kā alternatīva var tikt izmantotas skrūves.

ātrās stiprināšanas 
spīles 160/60
Izgatavotas no metāla
 + Fiksēšanas garums 160 mm
 + Skavas garums 60 mm
 + Fiksācijas spēks līdz 2400 N
 + Priekš 20 mm caurumiem
 + Galda rievām 12 x 8 mm

Stiprināšans spīles 
120/60
Izgatavotas no metāla

 + Fiksēšanas garums 120 mm
 + Skavas garums 60 mm
 + Fiksācijas spēks līdz 1800 N
 + Priekš 20 mm caurumiem
 + Galda rievām 12 x 8 mm

atbalsta sija ar pretizslīdēšanas virsmu
 + 1200 x 40 x 40 mm izgatavota no alumīnija  

 ar pretizslīdēšanas gumiju
 + Palielina atbalsta laukumu un piemērots līmēšanā
 + 420-233 Paredzēts daudzfunkcionālai virsmai
 + Stiprināšanas sistēma nodrošina ātru nostiprināšanu  

 bez papildinstrumentu izmantošanas
 + Ar regulēšanas uzgriezni, pieskrūvējot un atskrūvējot, var  

 regulēt piespiedēja gājienu atbilstoši atbalsta sijas attālumam

piegādes komplekts:
Atbalsta lineāli: 2 montāžas kronšteini (kas ir vajadzīgi, lai nostiprinātu  
atbalsta lineālu pie 8 mm rievas daudzfunkcionālajam panelim)

Ekscentra piespiedējs 
 + 420-233 Paredzēts daudzfunkcionālai virsmai
 + Ekscentra piespiedēju stiprina pie šarnīra plāksnes,  

 kuru savukārt nostiprina 8mm gropē ar ar vītņoto tapu. 

piegādes komplekts:
Ekscentra piespiedējs qr Ø 30 mm urbumu; Pagriežamais gultnis ar Ø30 mm  
vītņotu skrūvi; Plāksne (180 x 40 mm) ar skrūvi un ātro stiprinājumu 

Horizontālais skavas 
garums 35 mm 
Stiprināšanas 
augstums 13 mm

SET: 12.1.023 + 12.1.024
+ 12.1.025 + 12.1.026

Vertikālās skavas 
garums 40 mm 
Stiprināšanas augstums 
0–35 mm

laV|EUr.2

40.10
12.1.038 | € neiesk. PVN

15.30
12.1.037 | € neiesk. PVN

34.50
12.1.040 | € neiesk. PVN

45.90
.SET-ExSPAN | € neiesk. PVN

32.90
12.1.039 | € neiesk. PVN

99.90
420-232 | € neiesk. PVN

33



! "
NEW

!
NEW

$

###

papildierīCes

uzlaboJiet savu  
kokapstrādes  
iekārtu

papildus atbalsts galdam 1 gabals
Ātri un viegli montējams ar magnētiskiem  
stirpinājumiem uz atbalsta galda Garantē  
labu stiprinājumu stabilu atbalstu strādājot  
ar mazākām detaļām.

Ekscentra piespiedējs
 + Stiprināšanas augstums max. 140 mm
 + Stiprināšanas dziļums max. 300 mm
 + M20 Stiprinājums nav komplektā

“X-roll” paralēlais griešanas lineāls
Domāts paralelitātes nodrošināšanai precizitāte garantēta;  
Atbalsts ir stiprināms pie karietes  Integrēta skala 25–1000 mm

“Quick-lock”  
frēzēšanas vārpstai
Nomainiet griezējinstrumentus  
ātri un droši : “Quick-Lock”  
stiprināšanas sistēma ļauj ērti  
nomainīt frēzglavu uz frēzēšanas  
vārpstas un nodrošina drošu darbu.

Der Ø 30 mm  
vārpstām no  
FE 700 un 900 sērijas kā 
arī F4

1.0.036 Felder sistēmas stiprinājums 
410-190 Hammer sistēmas stiprinājums

Sānu rokturis padeves galdam  
Der visiem “X-Roll” padeves galdiem

Var tikt uzstādīts uz katra  Felder 1300 mm  
atbalsta galda ar atbalsta rulli un Format-4  
“X-Roll” atbalsta galda

Var tikt uzstādīts uz katra Felder  
1500 mm atbalsta galda un Format -4  
bez precīzās leņķa iestatīšanas sistēmas

“Quick-lock” ātrā zāģripas 
nomaiņas sistēma
“Quick-Lock” maksimāli droša un ļoti ērta 
sistēma.Nav peiciešamas atslēgas un 
jāuztraucas par skrūvēm. Tā ir patentēta 
sistēma, kas nodrošina nepieciešamo 
zāģripas fiksāciju. Tagad zāģripu 
nomaiņa iespējama ātri un bez piepūles.

 visiem kappa 550
Priekš visiem kappa 400 un  
K 940 S un 900 S celti pēc 07/2014

laV|EUr.2

 199.00

153.00
430-214 | € neiesk. PVN

 199.00

153.00
430-213 | € neiesk. PVN

 50.50

41.50
430-030 | € neiesk. PVN

149.00
604-108 | € neiesk. PVN

 139.00

113.00
400-108 | € neiesk. PVN

 351.00

310.00
430-149 | € neiesk. PVN

–23% –23%

–18%

–19%–12%

34.80
34.80

113.00
604-106 | € neiesk. PVN

113.00
604-107 | € neiesk. PVN
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Stiprināšanas sistēma zāģēšanai
Droša un efektīva leņķu, īsu, šauru un ķīļveida sagatavju sagriešana. 
Pateicoties iespējai karināt sistēmu uz sienas tā būs vienmēr pa rokai.
piegādes komplekts:
1x leņķveida palīgierīce
2x šauro detaļu palīgierīce
2x skavas
1x uz sienas montējams uzglabāšanas panelis

pneimatisks detaļas piespiedējs
 + Ērta detaļu fiksācijas sistēma, kas var būt  

 izmantota ar formātzāģi vai frēzmašīnu
 + Magnēts nostiprināšanai, viegli nostiprināt
 + Nodrošināta maksimāla drošība
 + Piespiedējsijas funkcija iespējama ar  

 jebkuram padeves ratiņu garumam
 + Stiprināšanas augstums: 3¾ ar (95 mm),  

 Stiprināšanas spēks: apmēram 264 lbs (120 kg) at 6 bar
 + Ir ieteicams lietot zāģējot garas bet šauras sagataves, k 

 uras grūti nostiprināt uz atbalsta galda

vienkārša regulēšana ar roku ar radio vadības sistēmu papildus pneimatiskais 
piespiedējs

Sānu atbalsts ar rullīšiem
Ideāls palīgs precīziem darbiem. Var tikt pielietots uz frēzmašīnas ar 
vienu rulli vai zāģējot augstas detaļas ar lentzāģi izmantojot 2 ruļļus. 
Nospriegotais spiediens novērš sagatavju iespīlēšanu.

! 01.1.287 Der priekš “X-Roll” padeves ratiņiem
" 01.1.288 Priekš F-stiprinājuma
# 01.1.289 Viens rullis piespiešanai
$ 01.1.290 Ruļļu pāris piespiešanai

Priekš kappa 550  
Padeves ratiņiem

Priekš Felder “X-Roll”  
padeves ratiņiem  
(no 2003 gada izlaiduma 
padeves ratiņiem )

laV|EUr.2

499.00

489.00
430-139 | € neiesk. PVN

999.00

959.00
430-140 | € neiesk. PVN

499.00

489.00
430-141 | € neiesk. PVN

29.00
€ neiesk. PVN

no

220.00
206.00
29.00
49.00

485.00
01.0.243 | € neiesk. PVN

485.00
01.0.242 | € neiesk. PVN
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individuāla dizaina 
detaļu pilnīgi autoMātiska 
ražošana pie saMĒriga  
investīCiJu apJoMa 
CNC piEgriEšaNai, UrBšaNai,  
frēzēšaNai - NESTiNg  
TEHNOlOģija ViENā iEkārTā !

profit h10
CNC piegriešanai, urbšanai, frēzēšanai -  
Nesting tehnoloģija vienā iekārtā !

• Kustības ātrums pa X un Y assi līdz pat 140 m/min 
• Kustīgās vakuuma pēdas garantē maksimālu detaļas piespiešanu
• Frēzēšanas galva ar HSK F63 instrumentu turēšanas sistēmu
• Zīmēšana = programmēšana, Intuitīva programmēšana
• “Woodflash” programma
• Ērts izpildījums, sinhronizēta darbība, 

masīva konstrukcija maksimālai veiktspējai
• Automātiska instrumentu uzmērīšanas sistēma
• Perfekts nestings ar Format-4 matrix galdu
• Izkraušanas stacija ar uzlīmju printeri (opcija)

H08: 1. Automātiska instrumentu uzmērīšanas sistēma | 2. Piegriešana, transportēšana un aplīmēšanal | 
H10: 3. Konsoļu un vakuumpēdu pozicionēšanas displejs | 4. Skaidu deflektors

laV|EUr.2

No

86,990.-
€ neiesk. PVN

daļā fotogrāfiju iekārtas redzamas ar papildierīcēm. papildierīču cenas vaicājiet reģionālajiem dīlerim36
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profit h08
CNC-Nestings, dažādu formu  
izgatavošana arī nelielā platībā
• Kompakts izpildījums, aizņem maz vietas!
• Zīmēšana = programmēšana, Intuitīva programmēšana
• “Woodflash” programma
• Ērts izpildījums, sinhronizēta darbība, 

masīva konstrukcija maksimālai veiktspējai
• Automātiska instrumentu uzmērīšanas sistēma
• Perfekts nestings ar Format-4 matrix galdu

laV|EUr.2

57,760.00

52,190.-
€ neiesk. PVN
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A3 41-A

HAmmEr KoKAPStrādES iEKārtAS

haMMer darbnīCa
kaTrS Var aTļaUTiES izCilU  
rEzUlTāTU ar šīm iEkārTām

k4 perform 
lielākā un masīvākā 
Hammer sērijas formātripzāģmašīna
• Motora jauda 4 kW
• Zāģēšanas garums 3200 mm
• Zāģēšanas platums 1250 mm
• Max iezāģējuma augstums 102 mm
• Padeves ratiņi ar daudzkameru profilu
• Paralēlais lineāls ar precīzo regulēšanu

1. Alumīnija padeves ratiņi ir katra formātzāģa mugurkauls
2. Zāģripas sagāzums 90°–45°

laV|EUr.2

6,318.00

4,990.-
€ neiesk. PVN

daļā fotogrāfiju iekārtas redzamas ar papildierīcēm. 
papildierīču cenas vaicājiet reģionālajiem dīlerim
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A3 41-A

a3 41-a 
augstas kvalitātes taisnošanas 
biezumapstrādes ēvelmašīna  
par ekonomisku cenu.
• Motora jauda 4 kW
• Apstrādes platums 410 mm
• Taisnošanas galda garums 1800 mm
• Pašiestatošo nažu vārpsta  

Silent-POWER® spirālnažu ēvelgalva (opcija)
• Apstrādes biezums 4–225 mm
• Padeves ātrums 6 m/min

F3
Sagāžama vārpsta
ilglaicīga precizitāte 
un augsta kvalitāte
• Motora jauda 3 kW
• Atvērums galdā 180 mm
• Frēzēšanas aizsargs ar lienāliem maksimālais instrumenta diametrs 220 mm
• Ātrā vārpstas uzgaļa nomaiņas sistēma( opcija)
• Padeves ratiņi 800 mm (1200 mm/2000 mm)
• Rotācijas ātrumi 3500/6500/8000/10,000 apgr./min.
• 900 mm šķērsgriešanas vadlineāls uz bīdāmgalda

laV|EUr.2

No

2,495.-
€ neiesk. PVN

3,080.00

2,690.-
€ neiesk. PVN

daļā fotogrāfiju iekārtas redzamas ar papildierīcēm. 
papildierīču cenas vaicājiet reģionālajiem dīlerim
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5 m25 m2

inovatīvs un  
eFektīvs CnC!
kOmpakTS CNC apSTrādES  
CENTrS kaS aizņEm Tikai 5 m2

creator 950 classic
pilnvērīga bāzes komplektācija par īpašu cenu 
• Viss iekļauts 4-ru pušu  

formatēšana kā standarts
• Tradicionāla apstrāde no 

augšas - vienkārša iekraušana
• Ātra palaišana; maksimāls ražīgums
• Savienojams ar Lamello Clamex P

1. Dībeļu iešaušanas agregāts X ass virzienā | 2. Augsta veiktspēja ar 12 kW galveno vārstu un urbju galvu | 3. 4 pozīciju lineārais 
instrumentu mainītājs', ātrai instrumenta vai agregāta nomaiņai | 4. Mobīla dībeļu stacija |5. Vienkārša ielāde | 6. Apstrāde no augšas

No

46,990.-
€ neiesk. PVN

fg.am/creator-eng
V i d E O

daļā fotogrāfiju iekārtas redzamas ar papildierīcēm. papildierīču cenas vaicājiet reģionālajiem dīlerim


