
Formātripzāģmašīna

K 700 S

Fantastiskas atlaides izstāžu zāles modeļiem.

 IZPĀRDOŠANA  RUDENS 

Motors 5.5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz | Saudzīgā motora palaišana ar zvaigznes-trīsstūra slēgumu | 
Pulksteņindikātors precīzai sagāzuma  nolasīšanai | Aizzāģēšanas mezgls ar atsevišķu motoru 0.75 
kW, aizzāģa Ø 100 mm | Zāģēšanas platums ar parallēlo lineālu 1250 mm | Precīzā iestatīšana 
parallēlajam lineālam ar mikrometrisko vītni | "X-Roll" padeves ratiņu  un zāģēšanas garums  3200 
mm | Masīvs detaļas atbalsta galds 1500 mm ar veltni un teleskopisku atbalstu | Atbalstlineāls 
šķērszaģēšanai 3200 mm ar 2 atdurēm

MS · © 10/2018 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. Piedāvājumi spēkā līdz akcijas termiņa beigām.

8.740,00

6.990,-
bez PVN

-1.750,-



 
F 700 Z
Frēzmašīnas

N4400
Lentzāģmašīna

FB 510
Lentzāģmašīna

 Cenas un tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.   Iztāžu zāles modeļi dabūnami uzreiz. 
 Iespējama pasūtījuma rezervācija.   Cenas noliktavā. Piegāde un uzstādīšana nav iekļauta. 

G 330
 Maliņu aplīmēšanas iekārta

Motors 5.5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz | Saudzīgā motora palaišana ar 
zvaigznes-trīsstūra slēgumu | Reversa rotācija frēzēšanas vārpstai | Frēzēšanas 
vārpsta D=30 mm, darba zonas garums 115 mm | Vadlineāli ar drošības 
tiltiņiem | Atbalsta lineāls 1100 mm

Motors 2.5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz  | 
Zāģēšanas augstums 310 mm | 
Zāģēšanas platums max 420 mm | 
Masīvs čuguna galds 575 x 420 mm, 
sagāžams +45–10� | Zāģlenta 
L=3980 mm, p=19 mm

Motors 3.0 kW, 3 x 400 V, 50 Hz | 
Zāģēšanas augstums 410 mm | 
Zāģēšanas platums max 480 mm | 
Masīvs čuguna galds 640 x 500 mm, 
sagāžams +45–10 | 
Zāģlenta L=4318 mm, p=16 mm | 
"X-Life" keramiskās vadotnes

3x400 V, 50 Hz | Kopējā jauda 5.5 kW | 
Padeves ātrums 8 m/min | "Qiuck set" – ātra, ērta 
iestatīšana un regulēšana | Līmes cikliņš

 PIRMAJIEM APMEKLĒTĀJIEM  
 VISLIELĀKĀ IZVĒLE. 

2.451,00

2.301,-
bez PVN

12.040,00

9.990,-
bez PVN

-2.050,-

6.174,400

5.304,-
bez PVN

-870,-

-150,-
1.893,00

1.760,-
bez PVN

-133,-



A3 41
Taisnošanasbiezumapstrādes ēvelmašīna

 K 940 S  
Formātripzāģmašīna

D 951
Biezumēvelmašīna

 Cenas un tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.   Iztāžu zāles modeļi dabūnami uzreiz. 
 Iespējama pasūtījuma rezervācija.   Cenas noliktavā. Piegāde un uzstādīšana nav iekļauta. 

Motors 4.0 kW, 3 x 400 V, 50 Hz | Apstrādes 
platums 410/404 mm | Detaļas bāzēšanas 
galda garums 1800 mm | Apstrādājamās detaļas 
biezums 4–225 mm | Padeves ātrums 6 m/min | 
"Silent-POWER®" spirālēvelgalva ar cietkausējuma 
nažiem

Motors 5.5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz | Saudzīgā motora 
palaišana ar zvaigznes-trīsstūra slēgumu | "Silent-POWER®" 
spirālēvelgalva ar cietkausējuma nažiem | Ēvelgalvas Ø 120 
mm | "Power-Drive" – elektriska galda iestatīšana ar digitālu 
displeju | Apstrādes platums 504 mm, augstums 4–254 mm | 
Padeves ātruma regulēšana ar variatoru 4–16 m/min

Motors 5.5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz | Saudzīgā motora palaišana ar zvaigznes-trīsstūra slēgumu | Elektriska 
zāģripas augstuma un sagāzuma regulēšana ("Power-Drive") | Digitāls displejs augstuma un sagāzuma 
nolasīšanai ("Power-Drive") | Aizzāģēšanas mezgls ar atsevišķu motoru 1,1 kW, aizzāģa Ø 120 mm | 
Zāģēšanas platums ar parallēlo lineālu 1250 mm | Digitāls displejs parallēlajam lineālam ar precīzo 
iestatīšanu | "X-Roll" padeves ratiņu un zāģēšanas garums  3200 mm | Ieslēgšanas pogas uz padeves 
ratiņiem | Masīvs detaļas atbalsta galds 1500 mm ar veltni un teleskopisku atbalstu | Masīvs atbalstlineāls 
šķērszaģēšanai 3200 mm ar digitālu un manuālu atduri

 FANTASTISKAS ATLAIDES IZSTĀŽU 
ZĀLES MODEĻIEM.   NĀCIET TULĪT! 

4.378,-

3.978,-
bez PVN

-400,-

8.394,00

7.190,-
bez PVN

-1.204,-

14.406,00

10.990,-
bez PVN

-3.416,-



IZMANTOJIET 
IESPĒJU !

AF 12
Skaidu nosūkšanas ierīces

AF 14
Skaidu nosūkšanas ierīces

AF 16
Skaidu nosūkšanas ierīces

FD 21
Daudzvārpstu urbjmašīna

Rokas maliņu apstrādes iekārta

 Cenas un tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.   Iztāžu zāles modeļi dabūnami uzreiz. 
 Iespējama pasūtījuma rezervācija.   Cenas noliktavā. Piegāde un uzstādīšana nav iekļauta. 

ZVANIET:
TEL. 67400667

Markuss & Co Izstāžu zāle

Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046
Noliktava Nr. 28
Rīga
t. 67400667

Zvaniet
t. 67400667

www.markuss.lv

Motors 1.1 kW, 3 x 400 V, 50 Hz | Max nosūcamā gaisa daudzums, 1350 m³/h | 
Max. spiediens 1800 Pa | Skaidu maisa kopējā ietilpība 110 litri | Ievada diametrs 
120 mm | Ātrā maisu nomaiņas sistēma

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

Motors 2.25 kW, 3 x 400 V, 50 Hz | Max nosūcamā gaisa daudzums,  3000 m³/h | 
Max. spiediens 2150 Pa | Skaidu maisa kopējā ietilpība 200 litri | Ievada diametrs 
160 mm | Ātrā maisu nomaiņas sistēma

Motors 1.5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz | 21 urbšanas 
vārpsta | 2 atbalsta lineāli (katrs 1500 mm) | 4 
atdures atbalsta lineāliem | 8 regulējami pozīciju 
fiksatori - ātrai un precīzai lineālu iestatīšanai | 
Kronšteini lineālu, urbju un patronu (2 x 21.gab.) 
novietošanai

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 digitālu displeju | 
Regulējams maliņas padeves ātrums 2–6 m/min

ForKa 200 ECO plus

regulēšana 120–200˚ C ar digitālu displeju | 
Regulējams maliņas padeves ātrums 2–6 m/min

ForKa 200 ECO plus

525,00

485,-

-20,-

-40,-

414,00

394,-
bez PVN

bez PVN

758,00

700,-
bez PVN

5.743,00

4.138,-
bez PVN

-1.605,-

1.366,00

1.066,-
ohne Mwst.

-300,-

-58,-


