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Cenas un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma. Piedāvājums spēkā līdz akcijas termiņa beigām 08.01.2020. Cenas 

norādītas bez PVN kā arī piegādes un uzstādīšanas izmaksām. Daļā fotogrāfiju iekārtām ir papildierīces, kas nav iekļautas piedāvājumā.

Vaicājiet akcijas cenas arī citiem modeļiem

K 700 S

K 540 S

FORMATRIPZĀĢMAŠĪNA

FORMATRIPZĀĢMAŠĪNA

Motors 5.5 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | Max zāgēšanas augstums 104 mm ar zāģripu Ø 315 mm | 
Motora palaišana ar zvaigznes-trīsstura slēgumu | Pulksteņindikātors precīzai sagāzuma  nolasīšanai | 
Aizzāģēšanas mezgls ar atsevišķu motoru 0.75 kW, aizzāģa Ø 120 mm | Zāģēšanas platums labajā 
pusē līdz 1250 mm | Precīzā iestatīšana parallēlajam lineālam ar mikrometrisko vītni | „X-roll“ 
padeves ratiņi ar zāģēšanas garumu  3200 mm | Masīvs detaļas atbalsta galds 1500 mm 
ar rullīti un teleskopisku atbalstu | Masīvs atbalstlineāls šķērszaģēšanai 3200 mm ar 2 atdurēm   

Motors 5.5 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | Max zāgēšanas augstums 137 mm ar zāģripu Ø 400 mm | Pulksteņindikātors 
precīzai sagāzuma  nolasīšanai | Aizzāģēšanas mezgls ar atsevišķu motoru 0.75 kW, aizzāģa Ø 100 mm | Zāģēšanas 
platums labajā pusē līdz 1250 mm | „X-roll“ padeves ratiņi ar zāģēšanas garumu  3200 mm | 500 sērijas detaļas 
atbalsta galds 1300 mm  ar teleskopisku atbalstu | Masīvs 700 sērijas atbalstlineāls šķērszaģēšanai 2600 mm

€ neiesk. PVN

€ neiesk. PVN

7.092,-

6.770,-

-21%

-22%

8.945,-

8.635,-



Motors 12 kW | 3 x 400 V, 50 
Hz | Apstrādes laukums X=3300, 
Y=1280, Z=125 mm | Konsoļu 
galds ar vakuumpēdām | C-ass 
ar 0 – 360° rotāciju 

Motors 10 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | 
Apstrādes laukums X=2500, Y=1250, 
Z=85 mm | Wood Flash iekārtas vadības 
programma | Automātiska instrumenta 
garuma mērīšana | Teleservisa atbalsta 
pakete caur internetu | Vakuuma sisitēma 
250 m3/h | F4 Nest programma

3x400 V, 50 Hz | Kopējā jauda 7 kW 
| Priekšfrēzēšanas mezgls | Rādiusa 
cikliņš | Pulēšanas mezgls | Padeves 
atrums 8 m/min | „Quick set“ – ātra, ērta 
iestatīšana un regulēšana

Motors 7.5 kW | 3x400 V, 50 Hz | Motora palaišana ar zvaigznes-
trīsstura slēgumu | Elektro-pneimatiskā pēda (EP) – smalkai kā arī 
fi nierētu detaļu slīpēšanai | Padeves ātruma regulēšana  2,5–10  
m/min no vadības paneļa | Elektriska padeves galda augstuma 
regulēšana ar digitālu displeju | Papildgalds 200 mm ar diviem 
veltņiem , stiprināms gan priekšā, gan aizmugurē

profi t H200

profi t H08 13.95

G 380FW 950 classic

CNC PROGRAMMVADĪBAS APSTRĀDES CENTRS

CNC APSTRĀDES CENTRS, NESTINGA TEHNOLOĢIJAI

MALIŅU APLIMĒŠANAS IEKĀRTAKALIBRĒŠANAS-SLĪPĒŠANAS IEKĀRTA

€ neiesk. PVN

€ neiesk. PVN

€ neiesk. PVN€ neiesk. PVN

Cenas un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma. Piedāvājums spēkā līdz akcijas termiņa beigām 08.01.2020. Cenas 
norādītas bez PVN kā arī piegādes un uzstādīšanas izmaksām. Daļā fotogrāfiju iekārtām ir papildierīces, kas nav iekļautas piedāvājumā.

57.390,-

52.190,-

15.990,-13.085,-

-13%

-14%

-12%-12%

65.910,-

60.580,-

18.190,-14.790,-



N4400

€ neiesk. PVN

€ neiesk. PVN

€ neiesk. PVN

€ neiesk. PVN

€ neiesk. PVN

F 700 Z

FD 21

FD 250

N4400

F3
FRĒZMAŠĪNA

DAUDZVĀRPSTU URBMAŠĪNA

URBŠANAS-LIGZDU IESTRĀDES IEKĀRTA

LENTZĀĢMAŠĪNA

FRĒZMAŠĪNA

Motors 5.5 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | Motora palaišana ar zvaigznes-
trīsstura slēgumu | Reversa rotācija frezēšanas vārpstai | Frēzešanas vārpsta 
D=30 mm, darba zonas garums 115 mm | Atbalsta lineāls 1100 mm

Motors 1.5 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | 
21 urbšanas vārpsta; 2 atbalsta lineāli 
(katrs 1500 mm) ar 4 atdurēm | 8 
regulējami pozīciju fi ksatori – ātrai un 
precīzai lineālu iestatīšanai | Kronšteini 
lineālu, urbju un patronu (2 x 21.gab.) 
novietošanai

Motors 2,2 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | 
Gājiena garums škērsvirzienā 250 mm/ 
dziļumā 160 mm/ augstumā 130 mm | 
Reversa slēdzis | Urbšanas papildierīce ar 4 
šabloniem urbšanai solī 16/22/25/32 mm

Motors 2.5 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | Zāģēšanas augstums 310 mm , 
platums max 420 mm | Masīvs čuguna galds 575 x 420 mm, sagāžams 
+45–10°| Zāģlenta L=3980 mm, p=16 mm

Motors 4,0 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | Reversa rotācija 
frezēšanas vārpstai | Ātrā frēzes vārpstas uzgaļa nomaiņas 
sistēma, Ø 30 mm | MULTI-funkcionāla regulēšana ar 450 mm 
vadlineāliem | Atbalsta lineāls 900 mm stiprināms pie „karietes“

Cenas un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma. Piedāvājums spēkā līdz akcijas termiņa beigām 08.01.2020. Cenas 
norādītas bez PVN kā arī piegādes un uzstādīšanas izmaksām. Daļā fotogrāfiju iekārtām ir papildierīces, kas nav iekļautas piedāvājumā.

5.073,-

3.994,-

2.540,-

3.112,-

1.819,-

-17%

-30%

-13%

-14%

-5%

6.095,-

5.699,-

2.932,-

3.606,-

1.919,-



€ neiesk. PVN

€ neiesk. PVN

€ neiesk. PVN

€ neiesk. PVN

€ neiesk. PVN

A3 41

AF 14

AF 16

Forka Eco 200 Plus

D 951
TAISNOŠANAS-BIEZUMAPSTRĀDES ĒVELMAŠĪNA

SKAIDU NOSŪKŠANAS IEKĀRTA

SKAIDU NOSŪKŠANAS IEKĀRTA

ROKAS MALIŅU APSTRĀDES IEKĀRTA

BIEZUMĒVELMAŠĪNA

Motors 4,0 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | Apstrādes platums 410/404 mm | 
Galda garums 1800 mm | Padeves ātrums 6 m/min | „Silent power“ 
spirālēvelgalva ar  4 x pagriežamiem cietkausējuma nažiem

Motors 1.1 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | Max 
nosūcama gaisa daudzums, 2350 m³/h | 
Max. spiediens 2140 Pa |  Skaidu maisa 
ietilpiba 200 litri | Ievada diametrs 140 mm | 
Ātra maisu nomaiņas sistēma

Motors 2,25 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | Max 
nosūcama gaisa daudzums, 3000 m³/h | 
Max. spiediens 2150 Pa | Skaidu maisa 
ietilpiba 200 litri | Ievada diametrs 160 mm | 
Ātra maisu nomaiņas sistēma

1 x 230 V, 50 Hz , 855 W | Maliņas biezums 0.4–3 mm | Maliņas 
platums (augstums) 10–60 mm | Temperatūras regulēšana 120–200° C 
ar digitalu displeju | Regulējams maliņas padeves ātrums 2–6 m/min

Motors 5.5 kW | 3 x 400 V, 50 Hz | Apstrādes platums 504 mm, augstums 
4–254 mm | Padeves ātruma bezpakāpju 4–16 m/min | Motora palaišana 
ar zvaigznes-trīsstura slēgumu | „Silent power“ spirālēvelgalva ar  4 x 
pagriežamiem cietkausējuma nažiem | Elektriska galda augstuma iestatīšana 
(„Power Drive“ aprīkojums) | LED-displejs iestatītā biezuma nolasīšanai

Markuss & CO, SIA | Tirdzniecības un demonstrāciju zāle | Rīga, Jūrkalnes iela 15/25
Zvaniet tagad 67400667 | www.markuss.lv | www.markuss.lv

Zvaniet tel. 
67400667

Cenas un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma. Piedāvājums spēkā līdz akcijas termiņa beigām 08.01.2020. Cenas 
norādītas bez PVN kā arī piegādes un uzstādīšanas izmaksām. Daļā fotogrāfiju iekārtām ir papildierīces, kas nav iekļautas piedāvājumā.

3.670,-

460,-

699,-

7.340,-

1.093,-

-18%

-8%

-6%

-14%

-22%

4.497,-

499,-

740,-

8.578,-

1.395,-


