Vienkārši,
izcilas iekārtas
kokapstrādei!

Izdevums 2018
tempora F400 45.03/L
kappa 590

LAV

Laipni gaidīti Felder grupā!
Felder Group uzņēmuma galvenā mītne un
ražotne atrodas netālu no Insbrukas , pilsētā
Hall in Tirol un ir viens no vadošajiem pasaules
kokapstrādes iekārtu piegādātājiem hobijam,
biznesam un ražošanai.
Ar kaislību, pārliecību un drosmi ieviest
jauninājumus, Felder ģimene kopš 1956.
gada pilda savu misiju - nodrošināt klientu ar
iekārtām, kuras tie pieprasa.

Prof. h.c. Ing. Hansjörg Felder

Mums ir darbinieki 84 valstīs un vairāk nekā
250 tirdzniecības un pakalpojuma centri visā
pasaulē, kas pilda mūsu vīziju "Viss no viena
piegādātāja". Neskatoties uz augošo konkurenci
Felder Group paliek uzticīga kvalitātei un
precizitātei no Austrijas.
Felder kokapstrādes mašīnas garantē izcilu
kvalitāti desmitiem gadu garumā turklāt, tās ir ļoti
ērtas lietošanā. Plašais modeļu klāsts piedāvā
perfekti piemērotu mašīnu katram pircējam.
Optimālas mašīnu opcijas un novatoriski līdz
sīkumam izstrādāti risinājumi ir tas, ar ko izceļas
Felder iekārtas, tāpēc tās ir piemērotas arī
profesionālai lietošanai. Felder iekārtas garantē
perfektu apstrādes rezultātu un bez šaubām ir
pareizs lēmums izvēloties kokapstrādes iekārtas.

Rudens piedāvājumi
uzzini vairāk:
www.markuss.lv
www.felder-group-latvia.com
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Katru dienu kokapstrādātāji visā pasaulē izlemj
iegādāties iekārtu no Felder Group. Ar šo
lēmumu viņi kļūst ne tikai par labu klientu, bet arī
par sava veida vēstniekiem nākošajiem klientiem.

LAV

Formātzāģi

Inovācija
2018

Pārsteidzošs formātzāģis ar
divpusēju sagāzumu zāģripai,
leņķa zāģējumiem jebkurā pozīcijā
kappa 590 e-motion/ x-motion
Pateicoties novatoriskām detaļām, jaunā kappa 590 kļūs par jaunu
standartu premium klases formātzāģiem. Jaunajam divpusējā sagāzuma
mehānismam kopējais pagrieziena diapazons ir 92° un izmantojot 550 mm
diametra zāģripu griešanas augstums sasniedz 202 mm. Tas ietaupa vērtīgo
darba laiku un vienkāršo griezšanu dažādos leņķos.

➔	Divpusēja sagāšana +/- 46°
➔	Max iezāģējuma augstums 202 mm
➔	Zāģēšanas gājiena garums 2 200–3 700 mm
➔ Alumīnija kariete ar precīzo “X-Roll“ vadotņu sistēmu
➔ Augstas efektivitātes motors ar bezpakāpju rotācijas

ātruma regulēšanu

➔ Smartouch skārienjūtīgs ekrāns ar intuitīvu mašīnas

vadības sistēmu

➔	Sagatavošana automātiskai piegriezšanas

optimizācijai un savienojums ar globālo tīklu

VIDEO

fg.am/news2018

➔ Bezlimita zāģēšanas programmu atmiņa
➔ Bezlimita saglabājamo instrumentu datu bāze
➔ Automātiski regulējams paralēlais lineāls
➔	Nodalījums griezējinstrumentiem, vieta priekš 5

zāģripām (opcija)

➔ Papildus funkcijas: rievas, gropes, pakāpieni, leņķa

griezumi, slīpi griezumi un slīpi šķērsgriezumi
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Pārliecinošs it visā
kappa 550 e-motion

kappa 550 x-motion

kappa 400 x-motion

➔ Zāģripas sagāzums 0°–46°
➔	Max iezāģējuma augstums 202 mm
➔	Zāģēšanas gājiena garums 2 200–3 700 mm
➔ Alumīnija padeves ratiņi "X-Roll" ar augstas
precizitātes vadotnēm
➔ Vadības panelis acu līmenī ar 10.4" (264 mm)
TFT skārienjutīgu ekrānu.
➔	Elektroniska regulēšana augstumā, LED displejs;
pozīcijas vadība
➔	Elektroniska leņķa iestatīšana, LED displejs
(0°–46°) pozīcijas vadība
➔ Bezlimita zāģēšanas programmu atmiņa
➔ Bezlimita saglabājamo instrumentu datu bāze
➔ Automātiski regulējams paralēlais lineāls
➔	Nodalījums griezējinstrumentiem, vieta priekš 5
zāģripām (opcija)

➔	Zāģripas sagāzums 0°–46°
➔	Max iezāģējuma augstums 202 mm
➔	Zāģēšanas gājiena garums 2 200–3

➔ Zāģripas sagāzums 0°–46°
➔	Max iezāģējuma augstums 133 mm
➔	Zāģēšanas gājiena garums 2 050–3 700 mm
➔ Alumīnija kariete ar precīzo “X-Roll“ vadotņu

augstas precizitātes vadotnēm
➔ Vadības panelis acu līmenī ar 5,7"
(145 mm) skārienjūtīgu ekrānu
➔	Elektroniska regulēšana augstumā, LED
displejs; Pozicionēšana pa vadotnēm
➔ Elektroniska leņķa iestatīšana, LED
displejs (0°–46°) Pozicionēšana pa
vadotnēm
➔	Nodalījums griezējinstrumentiem, vieta
priekš 5 zāģripām (opcija)

➔ CNC vadības panelis

“digi-kompensācija plus”

“X-Roll” atbalsta galds

Atbalsta galda
“aizvākšana”

LAV

Zāģripas nomaiņa
sistēma bez
palīginstrumenta.

700 mm

➔ Alumīnija padeves ratiņi “X-Roll” ar

Jaunie “X-Roll“
padeves ratiņi

sistēmu

ar 5,7 " (145 mm) LCD ekrānu

➔ Vadība ar papildus

2-5-asu vadību

➔	Nodalījums griezējinstrumentiem, vieta priekš 5

zāģripām (opcija)

Iekārtas ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

Aizzāģēšanas mezgls
ar parkošanās pozīciju
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Ēvelmašīnas

Tandēms, kas sader kopā!
Perfekta kombinācija pat
augstākajām prasībām

plan 51L

exact 63

Kombinācija exact 63 biezumapstrādes
iekārta un plan 51L taisnošanas iekārta ar
kompakto taisnošanas vadlineālu ir efektīvs
risinājums katrai situācijai. Riboti, masīvi
čuguna taisnošanas galdi ar kopējo garumu
3000 mm un virsmas formas regulēšanas
sistēma iekārtai plan 51L, Inovatīvs
vadības panelis, robusts nažu vārpstas
stiprinājums, padeves ātruma variators un
četru trapecveida vītņstieņu atbalsta sistēma
modelim exact 63 - tās visas ir īpašības un
prasības profesionālai koka apstrādei.

➔ Apstrādes platums 510 mm
➔	Taisnošanas galda garums 3 000 mm
➔ Ēvelēšanas dziļums ātri iestatāms,

➔ 630 mm biezumošanas platums
➔ 3–300 mm detaļas biezums

Silent-POWER®
spirālnažu galva

Taisnošanas galdu
garums 3000 mm
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Ātra nažu nomaiņa

nospiežot pogu
➔ Felder 4-ru pašiestatošo nažu ēvelgalva,
opcijas: 4 -ru asināmu nažu ēveļgalva vai
Silent-POWER® spirālnažu ēvelgalva

biezumapstrādei

➔	Padeves ātruma variators 5–20 m/min
➔	Nažu vārpstas diametrs 120 mm
➔ Felder 4-ru pašiestatošos nažu vārpsta,

opcijas: Silent-POWER® spirālnažu
vārpsta, 4 -ru asināmu vai Tersa nažu
vārpsta
➔	Elektriska apstrādes biezuma iestatīšana

Profesionāls taisnošanas “Power-Drive” –
lineāls ar paralellograma elektriksa galda
sistēmu tā regulēšanai
augstuma regulēšana

Ieliektu un izliektu detaļu
virsmu veidošana

LAV

VIDEO

fg.am/sp-eng

Precizitāte un komforts
intensīvā slodzē
exact 51

dual 51

Taisnošanas astrādes platums 510 mm
➔ 3–300 mm detaļas biezums
biezumapstrādei
➔	Padeves ātruma variators 5–20 m/min
➔	Nažu vārpstas diametrs 120 mm
➔ Felder 4-ru pašiestatošos nažu vārpsta,
opcijas: Silent-POWER® spirālnažu
vārpsta, 4 -ru asināmu vai Tersa nažu
vārpsta
➔	Elektriska apstrādes biezuma iestatīšana

Taisnošanas platums 510 mm
➔	Taisnošanas galdu garums 2 250 mm
➔	Padeves ātruma variators 4–16 m/min
➔	Nažu vārpstas diametrs 120 mm
➔ Felder 4-ru pašiestatošos nažu vārpsta,
opcijas: Silent-POWER® spirālnažu
vārpsta, 4 -ru asināmu vai Tersa nažu
vārpsta
➔	Elektriska apstrādes biezuma iestatīšana

Vienlaicīga abu
galdu pacelšana

Padeves ātruma
variators 5–16 m/min

LAV

Elektroniskiprogrammejama
iestatīšana

Rudens piedāvājumi
uzzini vairāk:
www.markuss.lv
www.felder-group-latvia.com

ar “Power-Drive” –
“Digi-Drive“ pilnīgi
elektriska galda regulēšana elektroniska iestatīšana

Iekārtas ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

Segmentēta
piespiedējsija
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Frēzmašīnas

Maksimāla jauda
un komforts

Formāts-4 jaunā, ar augstāko tehnoloģiju
izmantošanu izstrādātā, iekārta nodrošina
ražošanas precizitāti ar elegantu dizainu,
izcilu komfortu un novatoriskus smalki
izstrādātus risinājumus. 7" TFT krāsu monitors
"x-motion" paketē piedāvā augstākās klases
komfortu darba procesā. Skārienjūtīgais
vadības monitors acu līmenī atspoguļo visu
svarīgo informāciju vienā vietā.

“Easy Glide” sagāzuma
vadotņu sistēma
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Vārpstas ātras
nomaiņas sistēma

profil 45 M x-motion

profil 45 Z

	Elektriska vārpstas augstuma regulēšana
	Elektriska vārpstas sagāzuma
regulēšana
	Elektriska vadlineālu pozīcijas iestatīšna
 LED displejs frēzēšanas vadlineāliem
	Dubulta skaidu nosūkšanas sistēma
 Atvērums galdā 320 mm;
 Vārpstas ātras nomaiņas sistēma
 “x-motion”-vadības pakete: 7“
TFT-skārienjūtīgs vadības monitors
acu līmenī – maksimāla produktivitāte
ar darba programmu atmiņu, soļa
regulēšanas funkcija, reālā laika
faktiskās un vēlamās vērtības
atspoguļošana.

➔ Elektriska vārpstas augstuma regulēšana
➔	Elektriska vārpstas sagāzuma regulēšana
➔	Elektriska frēzēšanas vadlineālu regulēšana
➔ LED displejs vadības panelī
➔ LED displejs frēzēšanas vadlineālam
➔	Dubulta skaidu nosūkšanas sistēma
➔ Atvērums galdā 320 mm;
➔ Vārpstas ātras nomaiņas sistēma
➔	Tapošanas galds un daudz kas cits.

Frēzēšanas aizsarga
ātras fiksēšanas sistēma

Elektriska frēzēšanas
vadlineālu regulēšana

Frēzmašīna ar
sagāžamu vārpstu

➔ “x-motion”-vadības pakete: 7“

TFT-skārienjūtīgs vadības monitors acu
līmenī – maksimāla produktivitāte ar darba
programmu atmiņu, soļa regulēšanas
funkcija, reālā laika faktiskās un vēlamās
vērtības atspoguļošana.

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

“Power drive”
aprīkojums

LAV

FELDER
Format-4
Hammer
Tūkstoši apmierinātu
klientu visā pasaulē
ir Felder Grupas
panākumu pamats.

LAV

Maliņu aplīmēšanas mašīnas

VIDEO

fg.am/tempora

Katrai darbnīcai būs
perfekta Tempora
Edgebanders

tempora F800 60.08/60.12
tempora F600 60.06/L
tempora F400 45.03/L

PRODUCTIVITY,
FLEXIBILITY AND
USER COMFORT

Jaunā brošūra – skatīt
tiešsaistē vai pieprasiet savu
bezmaksas katalogu tūlīt.
www.format-4.com
tempora F800 60.12
“e-motion" / “x-motion plus“

tempora F800 60.08
“e-motion"/ “x-motion plus“

8–60 mm

8–60 mm

0.4–3 (12) mm

0.4–3 (8) mm

140 mm

140 mm

12/20 m/min.

12 m/min.

Skārienjūtīgs monitors 10,4"

Skārienjūtīgs monitors 10,4"

"x-motion" Vadība caur skārienjūtīgu monitoru

Skārienjūtīgs monitors 21"

Skārienjūtīgs monitors 21"

"e-motion plus" Vadība caur skārienjūtīgu
monitoru

Skārienjūtīgs monitors 21"

Skārienjūtīgs monitors 21"

“m-motion“

x

x

“x-motion plus“

S

S

“e-motion“„e-motion“

O

O

Aprīkojums un tehniskie dati
Detaļas augstums

Maliņas un
plātnes biezums

Maliņas materiāla biezums

Ķēdes transportieris

Padeves ātrums

Min. detaļas garums

Vadība caur skārienjūtīgu monitoru
Vadība

Kontroles moduļi
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Iekārtas ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Lūdzu skatieties Jūsu individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts.

LAV

Manuel Herzog, Vācija

Inovācija
2018

LAV

tempora F800 60.06/L
“m-motion" / “x-motion plus“

tempora F400 45.03/L
“m-motion“ / “x-motion plus“

8–60 mm

10–45 mm

0.4–3 (6) mm

0.4–3 mm

140 mm

140 mm

10/18 m/min.

9 m/min.

Skārienjūtīgs monitors 10,4"

Skārienjūtīgs monitors 10,4"

Skārienjūtīgs monitors 15"

Skārienjūtīgs monitors 15"

x

x

S

S

O

O

x

x

Opcija (O) | Standards (S) | nav iespējams (x)
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Maliņu aplīmēšanas mašīnas

tempora-modeļi
iespējams aprīkot ar
10,4“, 15“ & 21“
izmēra monitoru

Precizitāte skāriena
attālumā
Format-4 vadības sistēmas piedāvā
kompaktu pārskatu par visām
iespējamajām apstrādes darbībām
un nodrošina intuitīvu un jo īpaši ātru
iekārtas vadību.

“m-motion“

“x-motion plus“ / “e-motion“

 Saglabājiet un ielādējiet pielāgotas
darba programmas
 Līmes parametru iestatījumi (EVA vai PUR)
	Pasūtiet specializētu agregātu izvēli
	Precīza attāluma parametru korekcija,
tehniskās apkopes plāns, vienkāršs kļūdas
teksta paziņojums, lineāro metru skaitītājs

 Viegli pārlūkojams mezglu attēlojums un to
funkcijas
 Agregātu izvēlne un precīza regulēšana
motorizētiem agregātiem (iestatīšanas
precizitāte 1/100 mm, izmantojot kontroles
paneli)
 Viegli saprotami simboli un statusa attēlojums
	Inteligenta programma ar vienkāršu kļūdas
teksta paziņojumu
	Neierobežota atmiņa pielāgotām maliņas
aplīmēšanas programmām
 Līmes temperatūras iestatīšana un automātiska
temperatūras samazināšana gaidīšanas režīmā
 Integrēta tehnisko apkopju programma
 Globālā tīkla pieslēgums, lineāro metru
skaitītājs

Rudens piedāvājumi
uzzini vairāk:
www.markuss.lv
www.felder-group-latvia.com
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„x-motion plus“ un „e-motion“ pakotnes mainās nedaudz. Jūsu pārdošanas konsultants labprāt sniegs jums sīkāku informāciju.

LAV

U-motion classic

VIDEO

fg.am/u-motion

U-motion professional

Produktivitātes maksimizēšana, ar
iekārtu strādājot vienam operatoram
U-motion Atgriešanas sistēma
	Maksimāla produktivitāte & samazinātas ražošanas izmaksas ar vienu operatoru
 Veselīgāki darba apstākļi, bez smagas slodzes - mazāk darba kavējumu
	Ideāls darbs ar materiālu – bez virsmas skrāpējumiem!
	Individuali piemērojama pateicoties ievērojamam papildus aprīkojuma daudzumam

VIDEO

fg.am/puready

StorEdge – maliņu materiāla novietne
Art.-No. 202-122/202-123
Uzglabāšanas novietnes un maliņas ruļļa novietošanas galds –
uzglabāšanai, nomaiņai un ātrai maliņu materiāla padošanai
mašīnā.. Dažadiem maliņu materiāla biezumiem un platumiem
LAV

Mobili līmes katla tīrīšanas ratiņi
Art.-Nr. 200-106
Atsevišķi tīrīšanas ratiņi ar pirmsuzsildīšanas funkciju ātrai
līmes nomaiņai un maksimālai ērtībai, tīrot līmes katlu.
iekļauta līmes veltņa piedziņa līmes cirkulācijai vai līmes
veltņa tīrīšanai. Atbalsta roka pirmskausēšanas sistēmai,
komplektā saspiestā gaisa pieslēgumvieta.

puReady
Art.-Nr. 202-129
PuReady slāpekļa kaste nodrošina
fleksibilitāti izmantojot PUR līmi.
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F4®Solutions

par Format-4 cnc programmatūras
risinājumiem īsumā
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CnC apstRādes CentRi
profit H200, profit H300, profit H350,profit H500,
c-express 920 classic, creator 950

F4®risinājumi
mēbeļu un interjera dizains

profit H200, profit H300, profit H350
profit H500, c-express 920 classic, creator 950
profit H08, profit H10, profit H500mt
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F4®risinājumi
logu un durvju ražošanā

profit H200, profit H300, profit H350, profit H500

F4®risinājumi
3d brīvas formas

profit H200, profit H300, profit H350, profit H500,
profit H08, profit H10, creator 950
LAV

F4®Risinājumi – Integrēti
programmatūras risinājumi korpusa mēbeļu ražotājiem
Projektē, prezentē un ražo
Der Jūsu biznesam un iekārtām kā roka ar cimdu
Tradicionāla galdniecība ar klasiskajām iekārtām vai moderna ražotne ar programmejamām CNC iekārtām
F4 risinājumi - vienmēr labākā izvēle! Pilnīgi neatkarīgi no esošām iekārtām un aprīkojuma
360° risinājums visiem darbiem
F4 risinājumi nav izolēta sistēma tā integrējama esošā ražošanas procesā un sasaista visas ražošanas
operācijas vienotā procesā
Investē šodien - pelni vienmēr. Risinājums, kas aug kopā ar Jums.
Nav nozīmes kāds būs Jūsu bizness pēc diviem, pieciem vai piecdspadsmit gadiem F4 Risinājums būs
pieejams un pielāgojams iegādājoties jaunas iekārtas vai paplašinot ražotni līdz pat rūpnieciskiem apmēriem.
Industry 4.0 standartu var izmantot arī galdniecības.
Nav nepieciešams investēt jaunās dārgās iekārtās. F4 Risinājums ļauj ieviest ražotnē modernus risinājumus arī
galdniecībās ar klasiskajām iekārtām.

Projektē, prezentē, pārdod un ražo.
Vienkārša individuālo mēbeļu projektēšana ar F4 risinājumu pazīstamajā CAD vidē, fotorealistiska 3D
vizualizācija atvieglo pārdošanu un detalizācija tūlītējai ražošanas procesa uzsākšanai - tas ir versijas 4.0
standrts.
Visi dati vienmēr pieejami no izmēriem līdz furnitūars uzstādīšanai.
F4 risinājums rada visus datus, lai darbinātu iekārtas un līdz pat montāžai ar detalizētiem rasējumiem un 3D
datiem. Nekādu papildu jautājumu, nekādu lieku darbību un papīru kalnu.

VIDEO

fg.am/f4-craft

VIDEO

fg.am/f4-indu

LAV
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5-asu CNC apstrādes centrs

5 asu CNC iekārta tās
ir neierobežotas iespējas
profit H350

Profit H500

Ir kā universāla galdniecība, kurā dažādu materiālu
individuāla apstrāde kļūst arvien svarīgāka Jaunākā 5-asu
CNC tehnoloģija garantē neierobežotu radošumu un
vienlaikus samazina sākotnējo ieguldījumu un turpmākās
izmaksas par agregātiem un instrumentiem. Individuāla
griezējinstrumentu konfigurācija un pilnīgi automātiska
ražošana ar minimālu nākotnes ieguldījumu līmeni ļauj
Format-4 profit H350 nest Jums peļņu.

Ar Profit H500 MT ražošana klūst fleksibla, efektīva un maksimāli
vienkārša . Šī iekārta paceļ izgatavošanas procesu jaunā līmenī.
34 instrumentu vietas standarta komplektācijā piedāvā plašu iespēju
klāstu. H500 S-motion versijā ir iespējama arī ar automātiski kustīgu
galdu. Liela izmēra fenola sveķu gropju galds modeļa “MT” versijā
garantē optimālu vakuuma sadalījumu un dažādu materiālu un
izmēra sagatavju precīzu apstrādi.

Divpakāpju vakuuma
sistēma – bez caurulēm

Neierobežotas
apstrādes iespējas
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Vizuāla procesa
statusa noteikšana
izmanotojot mainīgās
krāsainās lampiņas

Automātiska vadība
skaidu nosūkšanas
kapuces pozīcijai

5-asu kustība-iepējas
bez ierobežojumiem

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

safeSpace

LAV

Rudens piedāvājumi
uzzini vairāk
www.markuss.lv
www.felder-group-latvia.com

Durvju izgatavošana

Sasverams uz augšu līdz 10°

Durvju rāmju ražošana

Kontrolēta saspiesta gaisa izmantošana agregātiem – standartā

Stūru apstrāde

Slēdzeņu ligzdu izgatavošana

Kāpņu izgatavošana

Korpusa u.c. mēbeļu izgatavošana

CNC apstrāde jebkurā formātā

Sinhronizēta 5-asu apstrāde

LAV

Lamello Clamex-P
frēzējumu iestrāde
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CNC apstrādes centri

Rudens piedāvājumi
uzzini vairāk
www.markuss.lv
www.felder-group-latvia.com

Iekārtas, kas
pārliecina

profit H200
profit H300

Kāpņu izgatavošana

Korpusa mēbeļu izgatavošana

Rāmju apstrāde

Masīvkoka izstrādājumi

Finierētu detaļu apstrāde

Šablona tehnoloģija

Pieejama CNC tehnoloģija kļūst arvien
svarīgāka, it īpaši plaša profila darbnīcās.
Neatkarīgi no tā vai izgatavojat standarta
vai individuāla dizaina produktus ar Format-4
CNC apstrādes centriem profit H200 un
profit H300 Jūs varat ražot vienu detaļu
vai lielas sērijas ar maksimālu efektivitāti un
peļņu jau no pirmās izmantošanas dienas.
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Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

LAV

CNC precizitāte tikai 5 m²

VIDEO

fg.am/creator-eng

creator 950
Efektīva CNC apstrāde par godīgu cenu, tas ir galvenais Creataor
mašīnu sērijas pluss. Visi modeļi ir aprīkoti ar vismodernāko CNC
tehnoloģiju, un tos var pielāgot konkrētām vajadzībām ar papildu
individuālām konfigurācijas iespējām.
Creators ir ne tikai vienkāršs un drošs ievads CNC pasaulē, bet
var tikt izmantots arī kā papildu mašīna, lai atvieglotu citu CNC
apstrādes centru darba slodzi Aizmirstiet par iestatīšanas laiku –
šī modeļa priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajām CNC
mašīnām: nav jāpozicionē vakuuma pēdu un konsoļu stāvoklis ,
nav jāizvēlas darba lauks – vienkārši sāciet strādāt.

Vienkārša pašsaprotama
vadība ar 24" monitoru

LAV

Augsta veiktspēja
ar 12 kW galveno
vārstu un urbju galvu

Dībeļu iešaušanas
agregāts X ass virzienā

Mobīla tapu stacija

4 pozīciju Instrumentu
mainītājs

Apstrāde no augšas
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CNC apstrādes centri nestingam

CNC Nestings:
Efektivitāte arī
nelielā platībā
profit H10

profit H08

profit H10 plātņu formatēšanas, urbšanas un frēzēšanas centrs
nodrošina jaunu, augstāku efektivitāti ar vienu operatoru. Vienā
darba procesā CNC apstrādes centrs veic formatēšanu, urbšanu
un nestingu, garantējot maksimālu izejmateriāla izlietojumu un
minimālus atgriezumus. Augstas precizitātes malas apstrāde
nodrošina to, ka sagataves var apstrādāt nākamajā ražošanas
posmā, neprasot nekādu papildus apstrādi.

profit H08 no Format-4 ir kompakts CNC apstrādes
centrs paredzēts nestinga tehnoloģijai. Īpaši izstrādāts
universālai pielietošanai, kompaktais apstrādes
centrs, apstrādājot dažādus materiālus, pārliecina ar
visaugstāko precizitāti un iespaidīgu produktivitāti.

Piegriešana, izlāde un
marķēšana ar uzlīmēm
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Automātiska instrumenta
garuma mērīšanas
sistēma

Ātra pozicionēšana
detaļu fiksējošām
vakuma pēdām

Papildus atbalstlineāli
papildus fleksibilitātei

Līdz pat 750 m3/h
vakuma jauda

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

Papildu blīvējums
ekstremāliem
ekspluatācijas
apstākļiem
LAV

Gravēšana

Lamello Clamex-P frēzējumu iestrāde
LAV

Skaidu deflektors

Malas apstrāde

Putu materiāla griezšana

Durvju vērtne

21

Ripzāģi ar piespiedējsiju

VIDEO

fg.am/kac-eng

Precizitāte, daudzpusība,
produktivitāte viss vienā

Plātņu ripzāģmašīna ir primārā iekārta
ražošanas procesā. Format 4 kappa
automatic plātņu ripzāģmašīnas garantē
īsāko zāģēšanas ciklu kombinācijā ar
kvalitatīvu zāģēšanas rezultātu.
Modulāra griešanas optimizācijas
programma ar svītrkodu marķēšanu tālākai
apstrādei, garantē maksimālu procesa
uzticamību. Atjaunināšanas iespējas
klientam piedāvā specifisku pielāgošanos
individuāliem darba procesiem.

Zāģēšanas mezgls
ar pamatzāģripu
un aizzāģi
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Perfekti apstrādes
rezultāti – jauns
zāģēšanas virziens

kappa automatic classic

kappa automatic 80

➔	Zāģēšanas gājiena garums

➔	Zāģripas diametrs 320 mm;
➔	Zāģripas projekcija 80 mm
➔	Padeves ātruma variators 5-100 m/min
➔ Vadība: 24“ TFT monitors
➔	Motora jauda: 12 HP (9 kW), 18 HP

3 200–4 300 mm
➔	Zāģripas diametrs 320 mm;
➔	Zāģripas projekcija 68 mm
➔	Padeves ātruma variators 1-40 m/min
➔ Vadības panelis ar skārienjūtīgu
monitoru 15“ TFT
➔	Motors 10 HP (7.5 kW)

Dubulta mērīšanas
sistēma materiāla
stūmējam

Augstas precizitātes
zāģa mezgla padeve

(13,5 kW) opcija

Vienkārša vadība

Iekārtas ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Lūdzu skatieties Jūsu individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts.

Detaļu padeve

LAV

L-motion Ielādes sistēma
➔ Maksimāla produktivitāte & samazinātas

ražošanas izmaksas ar vienu operatoru

➔ Veselīgāki darba apstākļi: bez smagas slodzes,

mazāķ darba kavējumu

➔ Virsmas neitrāla vakuma sistēma – bez virsmas

skrāpējumiem!

➔	Maksimāls elastīgums – brīva pozīcijas izvēle un

materiāla paku skaitam

LAV

L-motion Zona Plātņu uzglabāšanai
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Ripzāģi ar siju

Vertikālais ripzāģis
kappa V60 – Jaudīgs,
precīzs & kompakts

kappa V60

Precīzi griezumi
zāģa agregātam

Aizvelkams
centra atbalsts

24

Pārvietojami
alumīnija ratiņi

Integrēta jaudīga
TRC skaidu nosūkšana.

Format 4 vertikālā ripzāģmašīna nodrošinās
produktivitātes kāpumu. Masīva, viengabala
rāmja konstrukcija un zāģēšanas mezgla
kustība pa metāla vadotnēm, garantē griešanas
precizitāti līdz vienai milimetra desmitdaļai.
Plašs papildaprīkojuma klāsts, kas palīdz
lietotājam veinkāršot vadību un darbu un jau ir
iekļauts mašīnas standarta aprīkojumā.

Standarta :
papildus atdure

Iekārtas ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Lūdzu skatieties Jūsu individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts.

Kustīga aizmugurējā
siena, starplikas

LAV

Rudens piedāvājumi
uzzini vairāk
www.markuss.lv
www.felder-group-latvia.com

V-motion classic plātņu pacelājs ar vakumu
➔	Maksimāla produktivitāte & samazinātas

ražošanas izmaksas ar vienu operatoru

➔ Veselīgāki darba apstākļi: bez smagas slodzes, mazāk darba kavējumu
➔	Ideāls darbs ar materiālu – novērsta virsmas saskarāpēšana!

VIDEO

fg.am/v-motion-eng

kappa V60

kappa V60
16.25 classic

kappa V60
19.32 classic

kappa V60
22.42 classic

Zāģēšanas garums

4 200 mm

2 500 mm

126" (3,200 mm)

4 200 mm

Zāģēšanas augstums

2,200 mm

1,600 mm

1,900 mm

2,200 mm

Zāģripas diametrs

2.50 mm

250 mm

250 mm

250 mm

Zāģēšanas dziļums

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

LAV
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Platlentes slīpmašīnas

Rudens piedāvājumi
uzzini vairāk
www.markuss.lv
www.felder-group-latvia.com

Vairāk kā pārliecinoša
virsmas apstrāde
finish 1353 modular

finish 1350 classic

Jaunā finish 1352 modular un 1353 modular
platlentas slīpmašīna pārsteidz ar savu unikālo
fleksibilitāti.

Slīpēsanas platums 1350 mm
Slīpēšanas augstums 3–170 mm

➔
➔
➔
➔
➔

Kalibrēšanas ēvelgalva

Galda pagarinājums

Individuāla konfigurācija
Neatkarīgi no tā vai ir 2 vai 3 lentu mašīna – ➔ Ierīces ir modulāri konfigurējamas ar
kontaktruļļiem, ēvelgalvu, slīpēšanas
Jūs varat individuāli izvēlēties apstrādes mezglu
pēdas agregātu vai kombinētu slīpēšanas
konfigurāciju. Brīva konfigurācijas izvēle ļauj
bloku.
iekārtu pielāgot Jūsu vajadzībām, tādējādi
➔ Padeves ātruma variators 2,8–20 m/min
nodrošinot maksimālu efektivitāti un ietaupa
laiku.
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Slīpēšanas mezgls

Vienkārša agregātu
iestatīšana

Slīpēsanas platums 1350 mm
Slīpēšanas augstums 3–170 mm
Kontaktruļļa mezgls
Kombinētais beigu apstrādes mezgls
Konstants darba galda augstums 7 ''
skārienjutīgs vadības panelis
➔ Segmentēta slīpēšanas pēda ar 25 mm
segmenta platumu
➔ Padeves ātruma variators 2,8–20 m/min

Šķērsslīpēšanas
agregāts super gludai
virsmai

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties Jūsu individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

Slīplentas centrēšana ar
gaismas sensoru

LAV

Virsmas apstrāde
kā galvenais fokuss!

FW 1102 perform
➔ Slīpēšanas platums 1100 mm
➔ Slīpēšanas augstums 3–170 mm
➔ Segmentēta slīpēšanas pēda ar

elektro-pneimatiskiem segmentiem
ar platumu 25 mm
➔ Padeves ātrums: regulējams
2,5–18 m/min

FW 1102 classic
➔
➔
➔
➔
➔

Slīpēšanas platums 1100 mm
Slīpēšanas augstums 3–170 mm
Kontaktveltņa mezgls slīpēšanas pēdas mezgls
Smalkai un finierētu virsmu slīpēšanai
Padeves ātrums regulējams 2,5–10 m/min

FW 950 classic
➔
➔
➔
➔

Slīpēšanas platums 950 mm
Slīpēšanas augstums 3–170 mm
Kombinētais mezgls ar slīpēšanas pēdu
Padeves ātrums: regulējams 2,5–10 m/min

€ 34.685,00

€ 21.345,00

€ 13.345,00

īpašā cena

īpašā cena

īpašā cena

neiesk. PVN

neiesk. PVN

neiesk. PVN

€ 27.890,00

Vienkāršība un
inovatīva vadība

LAV

€ 17.290,00

Precīzi slīpēšanas mezgli

Slīpēšanas pēda
smalkai apstrādei
ar ātro nomaiņu

€ 11.290,00

Slīplentas centrēšana
ar gaismas sensoru

Ātra un ērta slīplentes
nomaiņa
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Skaidu nosūkšanas un gaisa attīrīšanas ierīces

Tīrs un veselīgs gaiss
jūsu darbnīcā
RL 125

RL 140

RL 160

RL 200

RL 250

RL 300

RL 350

Skaidu nosūkšanas un gaisa attīrīšanas sistēmas FELDER piedāvā dažādos
cenu un veiktspējas diapazonos. Šādas iekārtas ir nepieciešama ikvienam
kokapstrādes uzņēmumam, jo tās nodrošian tīru gaisu ražošanas telpās un
turklāt tām ir BG sertifikāts atbilstoši augstajiem Vācu standartiem (DGVU).
Visi modeļi nodrošina putekļu emisiju mazāku par 0,1 mg/m3, kas atbilst
putekļu emisijas klasei H3.

Nosūkšanas izvada Ø mm

125

140

160

200

250

300

350

Skaidu tvertņu tilpums (l)

200

200

2x200

2x200

2x250

2x250

2x250

Max. gaisa plūsma (m³/h)

1900

2500

3200

4000

5000

6000

8000

Putekļu emisijas kvalitāte (mg/m³)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1

74

74

70

70

75

75

75

Trokšņa līmenis
Automātiska filtra tīrīšana

Jā

Kārtridža filtrs

-

-

-

-

Jā

JET (sprauslu) filtra tīrīšanas sistēma

-

-

-

-

Jā

Filtra virsmas laukums (m²)

5

10

10

20

50

50

71

Nepieciešamā vieta mm
(G x P x H mm)

1040 x
898 x
1940

1040 x
898 x
1940

1775 x
898 x
2005

1775 x
898 x
2005

2640 x
1140 x
2260

2640 x
1140 x
2260

2640 x
1140 x
2260
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Iekārtas ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

LAV

NO

€ 2.195,00
neiesk. PVN

Felder- briketēšanas preses
Felder briketēšanas preses samazina atkritumu apjomu par 90%, kā
arī novērš nepieciešamību ieguldīt skaidu uzglabāšanas sistēmās
vai tvertnēs. Augstas kvalitātes briketes var izmantot, lai samazinātu
darbnīcas apkures izmaksas, vai arī briketes var pārdot, radot jaunu
ienākumu avotu.

Kārtridža filtrs
✓✓ Kompakts ar lielu filtrēšanas
laukumu
✓✓ Samazināta filtra noslodze
✓✓ Maksimāla filtru izturība
LAV

JET (sprauslu) filtra tīrīšanas sistēma
Saspiestā gaisa sprauslas automātiski
attīra filtru kas garantē ilgstoši
nemainīgu nosūkšanas jaudu
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Formātzāģi

VIDEO

fg.am/k940s-eng

Garantēta FELDER kvalitāte
katram zāģējumam
K 940 S
Augstākās klases Felder modelis iespaido
ar modernu izskatu, inovatīviem vadības
elementiem, ilglaicīgu precizitāti un
maksimālu komfortu. Lielā izmēra zāģēšanas
agregāts nodrošina liela diametra zāģripu
izmantošanu un maksimālu jaudas pārnesi
strādājot ar jebkuru no trim ātrumiem. Felder
sistēmas risinājumi, piemēram, sagāzšanas
segmenti "Easy-Glide" un "X-Roll" padeves
ratiņi ar 10 gadu garantiju, nodrošina
uzticamību uz daudziem gadiem.

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

K 700 S

Max iezāģējuma augstums 133 mm
Zāģripas sagāzšana 90°–45°
Max zāģripas izmērs 400 mm
zāģēšanas platums 800 mm (1 250 mm)
Zāģēšanas gājiena garums 2 050–3 700 mm
Aizzāģēšanas mezgls
Atbalsta galds 1300 / 1500 mm
Šķērszāģēšanas lineāls atbalsta galdam 2600 mm
Augšējais zāģripas aizsargs
3 rotācijas ātrumi: 3,500/4,500/5,500 apgr./min

Max iezāģējuma augstums 104 mm
Zāģripas sagāzšana 90°–45°
Max zāģripas izmērs 315 mm
Zāģēšanas platums 800 mm (1 250 mm)
Zāģēšanas gājiena garums 2 500–3 700 mm
Aizzāģēšanas mezgls
Atbalsta galds 1300 / 1500 mm
➔ Šķērszāģēšanas lineāls atbalsta galdam 2600 mm
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

€ 12.075,00

€ 7.996,00

īpašā cena

īpašā cena

neiesk. PVN

neiesk. PVN

€ 8.790,00

€ 6.290,00

Jaunums

“X-Roll” Precīzo
vadotņu sistēma
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Ieslēgšanas un
izslēgšanas pogas
uz padeves ratiņiem

“Easy Glide”
sagāzuma segmentiem
6 gadu garantija

Automātiski regulējams
paralēlais lineāls

”Power-Drive” K2 Pilna
elektroniskā regulēšana

Iekārtas ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

”Easy-Lock”
zāģripas maiņa bez
papildinstrumentiem
LAV

Felder K 540S ar inovatīvu
aizzāģēšanas mezgla
regulēšanas sistēmu

K 540 S
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

K 500 S

Max iezāģējuma augstums 137 mm
Zāģripas sagāzšana 90°–45°
Max zāģripas izmērs 400 mm
Zāģēšanas platums 800 mm (1 250 mm)
Zāģēšanas gājiena garums 2 500–3 200 mm
Aizzāģēšanas mezgls
Atbalsta galds 1 300 mm
Šķērszāģēšanas lineāls atbalsta galdam 2600 mm
Augšējais zāģripas aizsargs

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Max iezāģējuma augstums 104 mm
Zāģripas sagāzšana 90°–45°
Max zāģripas izmērs 315 mm
Zāģēšanas platums 800 mm (1 250 mm)
Zāģēšanas gājiena garums 2 500–3 200 mm
Aizzāģēšanas mezgls
Atbalsta galds 1 300
Šķērszāģēšanas lineāls atbalsta galdam 2 600 mm

K 500 professional
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Max, zāģējuma augstums 102 mm
Zāģripas sagāzšana 90°–45°
Max zāģripas izmērs 315 mm
Zāģēšanas platums 800 mm (1 250 mm)
Zāģēšanas gājiena garums 2 050–2500 mm
Aizzāģēšanas mezgls
Atbalsta galds 1 100 mm
Šķērszāģēšanas lineāls atbalsta galdam 2600 mm

€ 7.619,00

īpašā cena

€ 5.475,00
neiesk. PVN

€ 6.005,00

īpašā cena

€ 4.890,00
neiesk. PVN

“X-Roll” Precīzo
vadotņu sistēma

LAV

Gropēšana
izmantojot zāģripu
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Zāģēšanas-frēzēšanas iekārtas

Izcila precizitāte un
veiktspēja bez kompromisiem

Kombinētā zāģēšanas un frēzēšanas iekārta
KF 700 apvieno divas Felder Top kvalitātes
iekārtas vienā korpusā, izveidojot unikālu
iekārtu. Novatoriski detalizēti risinājumi,
izmēģinātas un pārbaudītas Felder
tehnoloģijas un perfektas detaļas ideālai
koka apstrādei.

KF 700 S professional

KF 700 Professional

➔
➔
➔
➔
➔
➔

Max iezāģējuma augstums 104 mm
Zāģripas sagāzšana 90°–45°
Zāģēšanas platums 800 mm (1250 mm)
Frēzēšanas vārpstas sagāzums 90°–45°
Rotācijas virziena reverss
“230” frēzēšanas aizsargs max.
instruments Ø 230 mm
➔ Atbalsta galds 1300 / 1500 mm

➔
➔
➔
➔
➔
➔

€ 10.567,00

€ 8.959,00

īpašā cena

īpašā cena

neiesk. PVN

neiesk. PVN

€ 8.690,00

Max iezāģējuma augstums 104 mm
Zāģripas sagāzšana 90°–45°
Zāģēšanas platums 800 mm (1250 mm)
Frēzēšanas vārpstas sagāzums 90°–45°
Rotācijas virziena reverss
“230” frēzēšanas aizsargs max. instruments
Ø 230 mm
➔ Šķērszāģēšanas lineāls atbalsta galdam
2600 mm
➔ Padeves ratiņu garums 2050 mm
➔ Atbalsta galds 1 100 mm

€ 7.490,00

Jaunums
“Easy Glide“ vadotnes
“X-Roll” Precīzo vadotņu
sistēma padeves ratiņiem sagāzumam
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Ieslēgšanas un
izslēgšanas pogas
uz padeves ratiņiem

Frēzmašīna ar
sagāžamu vārpstu

Vārpstas ātras
nomaiņas sistēma

Iekārtas ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

Precīza iestatīšana
frēzēšanas vadlineāliem

LAV

Masīvākā Felder
frēzmašīna

Rudens piedāvājumi
uzzini vairāk
www.markuss.lv
www.felder-group-latvia.com

F 900 M

F 900 Z

F 700 Z

➔ Frēzēšanas vārpstas sagāzums 90°–45°
➔ Vārpstas ātras nomaiņas sistēma
➔ “230” frēzēšanas aizsargs max.

➔ Frēzēšanas vārpstas sagāzums 90°–45°
➔ Vārpstas ātras nomaiņas sistēma
➔ “230” frēzēšanas aizsargs max.

➔ Frēzēšanas vārpstas sagāzums 90°–45°
➔ Vārpstas ātras nomaiņas sistēma
➔ “230” frēzēšanas aizsargs max.

➔ Daudzfunkcionāla precīzā regulēšana

➔ Daudzfunkcionāla precīzā regulēšana

➔ Daudzfunkcionāla precīzā regulēšana

➔ Atvērums galdā 320 mm;

➔ Atvērums galdā 320 mm;

➔ Atvērums galdā 230 mm

€ 7.864,00

€ 5.060,00

īpašā cena

īpašā cena

neiesk. PVN

neiesk. PVN

instrumenta Ø 230 mm

frēzēšanas vadlineāliem

➔ Dubulta skaidu nosūkšanas sistēma
➔ Elektriska regulēšana augstumā

instrumenta Ø 230 mm

frēzēšanas vadlineāliem

➔ Dubulta skaidu nosūkšanas sistēma
➔ Tapošanas galds
➔ Elektriska regulēšana augstumā

€ 6.790,00

“Easy Glide“ vadotnes
sagāzumam

LAV

Frēzēšanas vārpsta
Ātrā vārpstas nomaiņas
sistēma

Atvērums galdā
320 mm / 230 mm

instrumenta Ø 230 mm

frēzēšanas vadlineāliem

➔ Dubulta skaidu nosūkšanas sistēma
➔ Tapošanas galds

€ 4.190,00

Frēzmašīna ar
sagāžamu vārpstu

“Quick-Lock“ – ātra un
droša griezējinstrumentu
maiņa

“Power-Drive“ F2
Pilna elektroniskā
regulēšana
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Ēvelmašīnas & Lentzāģmašīnas

Kvalitāte un precizitāte
līdz sīkumam

Rudens piedāvājumi
uzzini vairāk:
www.markuss.lv
www.felder-group-latvia.com

AD 951

AD 941

Taisnošanas platums 510 mm
➔ Taisnošanas galdu garums 2250 mm
➔ 4 nažu Felder-sistēmas nažu vārpsta
➔ Vienlaicīga abu galdu pacelšana
➔ Taisnošanas galdiem prizmatiskās
vadotnes
➔ Biezumapstrādes platums 504 mm
➔ Detaļas biezums 3–254 mm
biezumapstrādē
➔ 4-ru vītņstieņu atbalsts galdam
➔ Padeves ātruma variators 4–16 m/min

➔
➔
➔
➔

€ 10.814,00

€ 8.433,00

€ 9.999,00

īpašā cena

īpašā cena

īpašā cena

neiesk. PVN

neiesk. PVN

neiesk. PVN
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➔
➔
➔
➔

Apstrādes platums 410 mm
Taisnošanas galdu garums 2200 mm
2 nažu Felder-sistēmas nažu vārpsta
Duāla galdu pacelšanas sistēma
taisnošanas galdiem
Taisnošanas galdiem prizmatiskās
vadotnes
Biezumapstrādes platums 404 mm
Detaļas biezums 3–250 mm
biezumapstrādē
4-ru vītņstieņu atbalsts galdam
2 padeves ātrumi 6 un 12 m/min

€ 7.080,00

€ 9.000,00

Silent POWER®
spirālnažu galva

➔

D 963

Vienlaicīga abu
galdu pacelšana

Gumijoti veltņi
Segmentēta
piespiedējsija

➔ 630 mm biezumošanas platums
➔ Detaļas biezums 3–250 mm
➔
➔
➔
➔

biezumapstrādē
4 nažu Felder-sistēmas nažu vārpsta
Filca aizsargpārklājums uz vāka.
4-ru vītņstieņu atbalsts galdam
Padeves ātruma variators 4–16 m/min

€ 8.490,00

Padeves ātruma
variators 4–16 m/min

"Digi-Drive“ Pilna
elektroniskā regulēšana

Iekārtas ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

4-ru vītņstieņu
atbalsts galdam

LAV

Klasiskās FELDER
lentzāģmašīnas
➔ Balansēti lieta tērauda skriemeļi
➔ Augšējās un apakšējās vadotnes
➔ Zāģlentes spriegojuma indikators
➔ Sagāžams galds līdz 45°
➔ Anodēta alumīnija vadlineāls

FB 710
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

FB 610

Motors 5,5 HP (4,0 kW) S6
Galda izmērs 700 x 840 mm
Skriemeļu diam. 710 mm
Max iezāģējuma augstums 460 mm
Zāģēšanas platums 690 mm
Griezšanas ātrums 25m/s
Galda sagāzšana-10° – +45°

VIDEO

fg.am/fb-eng

Alumīnija vadlineāls

LAV

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

FB 510

Motors 4,0 HP (3,0 kW) S6
Galda izmērs 560 x 850 mm
Skriemeļu diam. 600 mm
Max iezāģējuma augstums 410 mm
Zāģēšanas platums 575 mm
Griezšanas ātrums 25m/s
Galda sagāzšana-5° – +45°

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Motors 4,0 HP (3,0 kW) S6
Galda izmērs 500 x 640 mm
Skriemeļu diam. 500 mm
Max iezāģējuma augstums 410 mm
Zāģēšanas platums 480 mm
Griezšanas ātrums 25m/s
Galda sagāzšana -10° – +45°

NO

NO

NO

neiesk. PVN

neiesk. PVN

neiesk. PVN

€ 3.225,00

Riņķu zāģēšanas ierīce,
galda pagarinājums ar
atbalsta kāju

€ 2.570,00

€ 1.990,00

Universāls līnijas lāzers

X-Life keramiskās
vadotnes

Noņemama
slīpēšanas ierīce
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sAŅemiet LABākos
piedāVāJumus tAGAd
LAiks ir LimitĒts!
speciāli piedāvājumi iekārtām
instrumentiem un papildaprīkojumam.

MaRKUSS & cO, SIa
tirdzniecības un
demonstrāciju zāle
rīga, Jūrkalnes iela 15/25

LAV

www.markuss.lv
Zvaniet tagad 67400667
lv.felder-group.com
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