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Saņemiet
labākos piedāvājumus
tagad
Tikai uz īsu laiku!

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

X

mēs raŽoJam
ieKārtas Jums !
Cienījamie kokapstrādātāji,
Felder 2019 pavasara akcijā kā piedāvājam neparasti atraktīvu iekārtu, instrumentu un papildierīču klāstu. Apskatiet mūsu piedāvājumus nākamajās lapās vai apmeklējot mūsu mājaslapu
internetā vai mūsu pārstāvju SIA Markuss&Co izstāžu zāli Rigā,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

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.
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Mainiet veco
pret jaunu.
Silent POWER® SILVER
par lielisku cenu!
Instrumenta cena: -35% atlaide

pērkot jaunu Silent-Power® Silver zāģripu
Ø 315, Z 48........................................................................ €69.00 € neiekļ. PVN

Cena ar atlaidi..... €45.00

Psst...

€ neiekļ. PVN

Silent-POWER®

TC tērauda kvalitāte

„SILVER” hroma
pārklājums

Augstākā kvalitāte

... klus

... nekādas sveķu atliekas

... labākā zāģēšanas kvalitāte

... ilgs kalpošanas laiks

Bez vibrācijām
... augsta precizitāte
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kappa 590 | kappa 550 | kappa 400

Pārsteidzošs formātzāģis ar
divpusēju sagāzumu zāģripai,
leņķa zāģējumiem jebkurā pozīcijā
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.

kappa 590 e-motion
▪▪ Max iezāģējuma augstums 202 mm
▪▪ Divpusēja sagāšana +/- 46°
▪▪ Alumīnija kariete ar precīzo “X-Roll” vadotņu sistēmu
▪▪ Augšējais zāģripas aizsargs viegli pārvietojams un regulējams
▪▪ Zāģēšanas garums 2200–3700 mm
▪▪ Nodalījums griezējinstrumentiem – vieta priekš 5 zāģripam
▪▪ ➔ Smartouch skārienjūtīgs ekrāns ar intuitīvu mašīnas vadības sistēmu
▪▪ Bezlimita zāģēšanas programmu atmiņa
▪▪ Bezlimita saglabājamo instrumentu datu bāze vadības panelī
▪▪ Automātiski regulējams paralēlais lineāls

36.182,00

Ietaupiet € 5.192,00

30.990,00
€ neiesk. PVN

Iekārta, kas
pārliecina
kappa 550
▪▪ Max iezāģējuma augstums 202 mm
▪▪ Zāģēšanas platums 1000 mm
▪▪ Zāģripas diametrs 250-550 mm;
▪▪ X-Roll sistēma padeves ratiņiem ar 10 gadu garantiju
▪▪ Augstuma, leņķa un rotācijas ātruma regulēšana no
LED displeju uz iekārtas korpusa
Papildaprīkojums
++Motora jauda 10 kW ar iespēju regulēt rotācijas
ātrumu no 2000-6000 apgr./min.
++“X-Roll” Padeves ratiņu garums 3200 mm
++“Easy-Lock” - zāģripas ātrās nomaiņas sistēma
priekš galvenās zāģripas un šķēlējnaža stirpināšanas.
Flaņča tapas pret zāģripas “izgriešanos”
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Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.

Jautājiet
piedāvājumu

LAV|EUR.2

kappa 590 | kappa 550 | kappa 400

Jauns

Zāģripas nomaiņa sistēma bez
palīginstrumenta.

Aizzāģēšanas mezgls ar parkošanās
pozīciju

EASY-GLIDE - 6 gadu garantija!

10 gadi
GARANTIJA
“X-Roll” padeves ratiņi

17.753,00
kappa 400 x-motion
▪▪ Max iezāģējuma augstums 133 mm
▪▪ Zāģēšanas platums 1250 mm
▪▪ Zāģripas diametrs 250-400 mm;
▪▪ X-Roll sistēma padeves ratiņiem ar 10
gadu garantiju
▪▪ Vadības panelis ar skārienjutīgu monitoru
5.7” TFT

LAV|EUR.2

Ietaupiet € 2.963,00

14.790,00
€ neiesk. PVN
Papildaprīkojums
++Motora jauda 7.35 kW
++“Classic” aksiāli un augstumā regulējams aizzāģēšanas mezgls
++“X-Roll” Padeves ratiņu garums 2800 mm
++Elektrisks paralēlais lineāls regulējams 1250 mm platumā,
kontrolējams no vadības paneļa

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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dual 51 | profil 45 M

Maksimāla efektivitāte,
elektroniska
vadība

Jautājiet
piedāvājumu
dual 51
Taisnošanas - biezumapstrādes čuguna galds
balstās uz 4 vadotnēm
▪▪ Apstrādes platums 510 mm
▪▪ Taisnošanas galda garums 2250 mm
▪▪ Bezpakāpju padeves ātruma regulēšana no 4
līdz 16 m/min.
▪▪ Nažu vārpstas diametrs 120 mm
▪▪ Apstrādes biezums 3-254 mm
▪▪ 4 nažu Felder-sistēmas nažu bloks
▪▪ Elektriksa galda augstuma regulēšana
Papildaprīkojums
++Motora jauda 7.35 kW
++EURO-comfort aizsargs taisnošanas ēvelei
Ēvelgalva
++Silent POWER spirālnažu galva

profil 45 M x-motion
Čuguna galds stabilitātei
▪▪ Atvērums galdā 320 mm
▪▪ Frēzēšanas vārpsta sagāžama +90° to -45°
▪▪ Elektriska vārpstas augstuma regulēšana
▪▪ Ātrā vārpstas nomaiņas sistēma
▪▪ Frēzēšanas vārpstas diamters 30 mm, darba zonas
augstums 140 mm
▪▪ Frēzēšanas vārpstas aizsargs ar vadlineāliem max.
instrumenta diametrs 250 mm
▪▪ Vadības panelis acu līmenī ērtai parametru ievadīšanai
Papildaprīkojums
++Motora jauda 7.35 kW
++550 mm anodēti alumīnija vadlineāli ar drošības tiltiņiem
++670 mm galda pagarinājumi abās pusēs ar izvelkamu
atbalsta siju 2200 mm

Taisnošanas galda pacelšana ērta un ātra

6

LAV|EUR.2

exact 63 | plan 51 L

Tandēms, kas sader kopā!

14.134,00

Kombinācija exact 63 biezumapstrādes
iekārta un plan 51L taisnošanas iekārta
ar kompakto taisnošanas vadlineālu ir
efektīvs risinājums katrai situācijai.

Ietaupiet € 1.544,00

12.590,00
€ neiesk. PVN

exact 63
Format-4 biezumēvelmašīnas - paredzētas
maksimālām prasībām.

plan 51L
Taisnošanas - garenfrēzmašīna ar 3m čuguna
galdu

▪▪ Apstrādes platums 630 mm
▪▪ Biezumapstŗades bāzēšanas galda garums
1050 mm
▪▪ Max ēvelēšanas dziļums 10 mm
▪▪ Apstrādes biezums 3-300 mm
▪▪ Padeves ātruma variators 5-20 m/min
▪▪ 4 nažu Felder-sistēmas nažu bloks
▪▪ Elektriksa galda augstuma regulēšana

▪▪ Apstrādes platums 510 mm
▪▪ Taisnošanas galda garums 3000 mm
▪▪ Priekšējā galda garums 1650 mm
▪▪ Maksimālais griezuma dziļums 8 mm
▪▪ Ieliektu un izliektu detaļu izgatavošana
▪▪ 4 nažu Felder-sistēmas nažu bloks
▪▪ Power-Drive - elektriksa galda augstuma
regulēšana un digitāls displejs

Papildaprīkojums
++Motors 10 kW
++Programmējama galda augstuma iestatīšanas
sistēma

Papildaprīkojums
++Motora jauda 7.35 kW
++Ērti sagāžams un kompakts lieneāls 1300 mm
++EURO-comfort aizsargs taisnošanas ēvelei
++Silent POWER spirālnažu galva

Iestatīšans opcija
++Silent POWER spirālnažu galva

LAV|EUR.2

Silent-Power spirālēvelgalva
samazina trokšna līmeni
vairāk par pusi kad ēvelē.

Ieliektu un izliektu detaļu
izgatavošana ar plan 51 L

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

online iepirkšanās
kur un kad vēlies

Ieejeit FELDER pasaulē un atklājiet vairāk
nekā 2500 griezējinstrumentus un
papildaprīkojumus.
8

OPEN

24

feldershop.com
LAV|EUR.2

04.4.005

/04.A.00

Frēzēšana

5

04.4.031

/04.A.03

04.4.018
/04.A.01
8
/04.A.00
8
04.4.009

1

04.4.008

/04.A.00

Komplekts mazā kastē

Savienojuma frēze RB-HW
++ Profilēšanas instrumenta korpuss no tērauda, bronzas pārklājums
++ 1 instruments - 5 iespējamie profili
++ Bronzas apdare
++ Instrumenta Ø 143–158 mm
++ Frēzēšanas platums 6-20 mm
Papildaprīkojums:
04.3.131 “Softline” Paplatinājuma frēzgalva
04.3.132 Savienojums un fāzējums frēzgalva slēgtiem savienojumiem
04.3.133 Savienojums un fāzējums frēzgalva atvērtiem savienojumiem

275,00
215,00
215,00

04.4.028

/04.A.02

++ Rokas padevei, noņemamā
biezuma ierobežotājs, zems
atsišanas spēks
++ Vienkārša nažu nomaiņa
pateicoties
pozicionējošām tapiņām
instrumenta korpusā
++ Profilēšanas instrumenta korpuss
no tērauda, bronzas pārklājums
++ Piemērots visiem profilnažiem
līdz 40 mm platumā

–16%

208,00

174,00

Apjoms un piegāde
Universāla frēzgalva,
2 pcs. 6 pāri ar dažādiem profilnažiem
un pretnažiem
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Profila naži, pretnaži
04.4.005, -008, -009,
-018, -028, -031

04.0.070 | € neiesk. PVN

WPL-HW Slīpā frēzgalva

++ Priekš savienojumu un leņķu
iestrādes Ideāli pimērots
nesagāžamai frēzēšanas vārpstai .
++ Profilēšanas instrumenta korpuss no
tērauda, bronzas pārklājums
++ Instrumenta Ø 160 mm
++ Apstrādes platums 50 mm

–20% 812,00

–13% 497,00

648,00 432,00
04.3.130 | € neiesk. PVN

Sprilāfrēzgalva WPL-HM

WPL-HW Falces frēzgalva

++ Saveinošanai ,gropēšanai un
frēzēšanai
++ Profilēšanas instrumenta korpuss
no tērauda, bronzas pārklājums
++ Instrumenta Ø 80 mm
++ Apstrādes platums 100 mm
++ 18 - galvenie griežņi

–14% 334,00

287,00

++ Savienošanai, gropēšanai
un frēzēšanai ar kopēšanas
gredzeniem
++ Korpuss no alumīnija, anodēta un
rūdīta virsma
++ Instrumenta Ø 125 mm
++ Apstrādes platums 50 mm
++ 2 galvenie griezējasmeņi, 4
papildus asmeņi

–21% 145,00

04.2.084 | € neiesk. PVN

Savienojuma frēze WP-HW

++ līmēta masīvkoka frēzēšanai
++ Korpuss no alumīnija, anodēta un
rūdīta virsma
++ Instrumenta Ø 100 mm
++ Apstrādes platums 50 mm
++ 2. Galvenie griežņi
++ 1 Trapecveida tapas savienojums

–22% 175,00

136,00
501-04-007 | € neiesk. PVN

LAV|EUR.2

115,00
500-04-002 | € neiesk. PVN

04.0.165 | € neiesk. PVN

–20% 79,80

63,50

500-04-040 | € neiesk. PVN

–25% 153,00

115,00

04.1.015 | € neiesk. PVN

45° Savienojuma frēze WP-HW

146,00

++ Kopēšanas gredzenu diametri
95, 100, 105, 110, 115, 120,
125 mm
++ Lodīšu gultnis kopēšanai
Ø 30 mm
++ Drošības gredzens kopēšanai
Ø 30 mm

++ Kopēšanas gredzeni Ø 85, 100,
110, 125 mm
++ Lodīšu gultnis kopēšanai Ø 30 mm
++ Drošības gredzens kopēšanai
Ø 30 mm

++ Tapu savienojuma veidošanai masīvkokam
++ Korpuss no alumīnija, anodēta un rūdīta virsma
++ Instrumenta Ø 140 mm
++ Apstrādes platums 29 mm
++ 2. Galvenie griežņi
++ 1 mini v-tapas savienojums

–28% 204,00

Vidējs kopēšanas
gredzenu komplekts

Kopēšanas gredzenu
komplekts

04.1.016 | € neiesk. PVN

WP-HW Mini V-Veida zoba
frēzgalva ar 5 rievām

++ Paredzēta masīvkokam, mīksto un cieto koku
apstrādei
++ Profilēšanas instrumenta korpuss no tērauda,
bronzas pārklājums
++ Instrumenta Ø 135 mm
++ Apstrādes platums 80 mm
++ 2. Galvenie griežņi
++ 5 v-veida savienojošie zobi

–18% 365,00

299,00
04.3.123 | € neiesk. PVN
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Frēzēšana
Komplekta
piedāvājums

Regulējama gorpju frēzē 1

Komplekta
piedāvājums

Regulējama gorpju frēzē 2

++ Gropēšanas darbiem
++ Instrumenta Ø 160 mm
++ Frēzēšanas platums 4,0-13,5 mm
++ Gropēšanas dziļums
++ Iekšējais diametrs ø = 30 mm
++ 6 galvenie griezējasmeņi,
6 aizgriezējasmeņi

++ gropēšanas darbiem
++ Instrumenta Ø 160 mm
++ Apstrādes platums 7,5-24,0 mm
++ Gropēšanas dziļums
++ iekšējais diametrs ø = 30 mm
++ 6 galvenie griezējasmeņi,
6 aizgriezējasmeņi

–27% 286,00

04.2.099 +
04.2.190

209,00

–28% 289,00

04.2.100 +
04.2.191

209,00

.set-ha12-4 | € neiesk. PVN

.set-ha12-5 | € neiesk. PVN

Ekscentra piespiedējs

Pildiņfrēzgalva , WP-HW

++ Stiprināšanas augstums max. 140 mm
++ Stiprināšanas dziļums max. 300 mm
++ M20 Ekscentra piespiedējs
fiksators uz ratiņiem nav komplektā

++ Materiāla galu profilēšanai
++ Profilēšanas instrumenta korpuss no tērauda,
bronzas pārklājums
++ Instrumenta Ø 220 mm
++ Apstrādes platums 31 mm

01.0.036 Piespiedēju komplekts priekš X-Roll
35,90
		 Padeves ratiņi FE/F4
410-190		 Hammer piespiedēju komplekts 35,90

Ø 220
R 40

R 60

A
C
70
Ø 30

Ø 220
R 40

- 20 %

143,00

-24%

Ø 30

Ø 220

R 60

8 5 14 5 8

A
12

8 5 14 5 8

Ø

A

C

10

A
70

Ø

B

501-04-034 | € neiesk. PVN

R 60

70

12

352,00

R 40

ED

R 40

Profilfrēzgalva
++ Instrumenta Ø 120 mm
++ Apstrādes platums 22-25 mm
++ 2. Galvenie griežņi

425,00

Ø 30

Ø 220

++ Alumīnija slīpēšanas cilindrs garantē precīzu detaļu malu,
slīpumu un līkumu noslīpēšanu.
++ Iespēja izmantot garo slīppapīra rulli paaugstina slīpēšanas
cilindra efektivitāti.
++ Atvērums vārpstām ø 30 mm

++ Korpuss no alumīnija, anodēta un
rūdīta virsma
++ Pretprofilam jebkura veida masīva
koka rāmjiem

-17%

70

FELDER “Schleiffix”

Komplekts: Pildiņfrēzgalva+
standarta pretprofila frēzgalva
WP-HW

Ir pieejami jauni
griezējasmeņi

D

04.1.230 | € neiesk. PVN

400-108 | € neiesk. PVN

Ppildiņfrēzgalva
++ Instrumenta Ø 183 mm
++ Apstrādes platums 22-25 mm
++ 4 - galvenie naži
++ Apstrādes dziļums 60 mm

A

432,00

329,00

115,00

R 60

D

B

318,00

C

299,00

D

Komplekts sastāv no:
423-028: Ø 45 mm/ ø 30 mm/ H 110 mm
423-029: Ø 60 mm/ ø 30 mm/ H 110 mm
423-030: Ø 80 mm/ ø 30 mm/ H 110 mm

09.0.027 | € neiesk. PVN

Slīppapīrs

++ 1 Slīppapīra rullis
++ Pielietot ar Schleiffix
++ (P x A) 110 x 20,000 mm,

Min. 403,86

25,40

09.1.041
09.1.042
09.1.043

K 80
K 100
K 120

25,40
24,90
24,90

€ neiesk. PVN
LAV|EUR.2

Piederumi

F-48 Padeves mehānisms

++ 3 x 400 V, 50 Hz, 0.75 kW
++ 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

05.3.006

1x 230 V, 50 Hz

989,00

949,00
05.0.006 | € neiesk. PVN

HC32 Padeves mehānisms
++ Vienkāršota galvas pagriezšana
++ 0.18 kW motors
++ 3 piedzītie ruļļi : Ø 80 mm, platums 30 mm
++ 4 padeves ātrumi 5/6.5/8/11 m/min.
++ Svars 32 kg

8

F-38 Profesionāls padeves mehānisms
++ 3 x 400 V, 50 Hz, 0.75 kW
++ Vienkāršota galvas pagriezšana
++ 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

1x 230 V, 50 Hz

469,00

749,00

502-05-009 | € neiesk. PVN

05.0.010 | € neiesk. PVN

05.3.010

1x 230 V, 50 Hz

789,00

Ar Felder aplikāciju
vienmēr ērtāk !

Tagad pieejams bezmaksas
Google Play un App Store!

LAV|EUR.2
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B3 winner | K4 perform

Perfekta kombinēta iekārta
B3winner
▪▪ 2 motori 3 kW (4 kW)
▪▪ Zāģripas sagāzšana 90°–45°
▪▪ Frēzēšanas vārpstas sagāzums 90°–45°
▪▪ 4 ātrumi 3000/6000/8000/10,000
apgr./min.
▪▪ Apaļstieņa vadotne paralēlajam lineālam
▪▪ Zāģēšanas platums labajā pusē 800 mm
▪▪ Čuguna galdi un mezgli
▪▪ Rotācijas virziena reverss

5.024,00

Ietaupiet € 1.134,00

4.890,00
€ neiesk. PVN

HAMMER K4 ir labākais
zāģis no HAMMER sērijas.
K4 perform Formātripzāģmašīna
▪▪ Motora jauda 4 kW
▪▪ Zāģēšanas garums 3200 mm
▪▪ Zāģēšanas platums 1250 mm
▪▪ Max iezāģējuma augstums 102 mm
▪▪ Padeves ratiņi sastāv no 6 kambariem

Papildaprīkojums
▪▪ Paralēlais lineāls ar precīzo regulēšanu

6.908,00

Ietaupiet € 1.318,00

5.590,00
€ neiesk. PVN
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FD 21 | FD 250 | structura 60.02

Izcila
strukturēšanas
iekārta
Padeves galds 900 mm augstumā ar padeves lentu
ar regulējamu padeves ātrumu 2.5–10 m/min.
structura 60.02
▪▪ Apstrādes augstums 3-200mm
▪▪ Apstrādes platums 650 mm
▪▪ Tērauda birste un Tynex birste
▪▪ Apgriezienu skaits  1.000 apgr./min.
▪▪ Konstants darba galda augstums , 900 mm
▪▪ 1 motors ar  4 kW jaudu
▪▪ Gumijots sagataves piespiedējrullis
▪▪ Reversa rotācija

FD 250
▪▪ Paredzēts precīziem urbumiem
▪▪ Urbšanas dziļums 160 mm
▪▪ Urbšanas augstums 130 mm
▪▪ Garums 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

2.932,00 Ietaupiet € 392,00

2.540,00
€ neiesk. PVN
Dobšanas papildierīce iespējai
veidot kantainas tapu vietas

FD 21 professional
Daudzvārpstu urbjmašīna precīziem darbiem!
▪▪ 21 urbšanas vārpsta, urbšanas solis 32 mm
▪▪ Urbju galva sagāžama (0°–90°)
▪▪ Automātiska urbšanas dziļuma kompensācija
▪▪ Aizmugurējā atbalstlineāls regulējams līdz 300 mm
▪▪ Max. urbšanas dziļums 70 mm
▪▪ Ātra, precīza iestatījumu atkārtošana sānu lineāliem

5.545,00 Ietaupiet € 1.705,00

3.840,00
€ neiesk. PVN
LAV|EUR.2

VIDEO
fg.am/fd21

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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C3 41 Comfort | C3 31 Comfort

Komforta paketes ar iespaidīgu veiktspēju un precizitāti
C3 41 Comfort
▪▪ Motora jauda 4 kW
▪▪ Taisnošanas platums 410 mm
▪▪ Zāģēšanas garums 2050 mm
▪▪ Maksimālais instrumenta diametrs 220 mm
▪▪ 1100 atbalsta galds
▪▪ Precīza leņķa indikācijas sistēma
Papildaprīkojums
++Padeves ratiņi 2000 mm

Jaunums
Apstrādes platums
410 mm

Iestatīšans opcija
▪▪ Ātrā vārpstas uzgaļa nomaiņas sistēma
▪▪ ar urbšanas mezglu

Jautājiet
piedāvājumu

C3 31 Comfort
C3 31 ar komforta paketi ir kompakta piecu
operāciju iekārta, dažādiem darbiem.
▪▪ Motora jauda 1.5 kW
▪▪ Apstrādes platums 310 mm
▪▪ Zāģēšanas garums 2050 mm
▪▪ Min/Max ēvelēšanas biezums 4-225 mm
▪▪ Maksimālais instrumenta diametrs 220 mm
▪▪ 3 nažu ātrās nomaiņas, pašiestatošo nažu
vārpsta
▪▪ Rotācijas ātrums
3000/6000/8000/10.000 apgr./min.
Papildaprīkojums
++Padeves ratiņi 2000 mm
++1100 atbalsta galds
++Precīza leņķa indikācijas sistēma
++Atbalstlineāls 1300 mm detaļas
bāzēšanas galdam

7.719,00

Ietaupiet € 1.229,00

6.490,00
€ neiesk. PVN

14

4 iekārtas nelie2lā
platībā 1.5 m

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

LAV|EUR.2

A3 31 | A3 41

Pārsteidzoši rezultāti par
nepārspējami zemu cenu!
A3 41
▪▪ Motora jauda 4 kW
▪▪ Taisnošanas platums 410 mm
▪▪ Taisnošanas galda garums 1800 mm
▪▪ Apstrādes biezums 4-225 mm
Iestatīšans opcija
▪▪ Silent POWER spirālnažu galva

Masīvs
čuguna galds

4.497,00

Ietaupiet € 827,00

3.670,00
€ neiesk. PVN

A3 31
▪▪ Motora jauda 3 kW
▪▪ Apstrādes platums 310 mm
▪▪ Taisnošanas galda garums 1400 mm
▪▪ Apstrādes biezums 4-225 mm
▪▪ 3 nažu ātrās nomaiņas, pašiestatošo
nažu vārpsta
Iestatīšans opcija
▪▪ Silent POWER spirālnažu galva

3.380,00 Ietaupiet € 510,00

2.870,00
€ neiesk. PVN

LAV|EUR.2

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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Iekārtas papildierīces
Ļeņķa lineāls ar precīzu leņķa vadotni
galda rievām

s
n

Ļeņķa lineāls ar precīzu leņķa vadotni galda rievām 503-167
der visiem Hammer padeves ratiem (izņemot K4 un Expert
modeļiem) un ir pieejams tagad.

u
Ja

Atbalsta rullis ir 420 mm platumā , viegli montējams uz zāģa.
++ 420 mm plats atbalsta rullis
++ viegli aizgriežams
++ Piemērots Felder un Format-4 iekārtām ar X-Roll padeves ratiņiem
ne mazākiem par 2800 mm
++ Nav paredzēts iekārtām ar automātiski regulējamu paralēlo lineāli

s
n

u
Ja

Atbalsta rullis

++ Regulēšanas diapazons: +/- 75°
++ Tapas: +/- 70°, +/-65°, +/-60°(3-Eck), +/-45°
(4-Eck), +/-40°, +/-35°, +/-30° (6-Eck), +/-22.5°
(8-Eck), +/-11.25° (16-Eck), +/-5,625° (32-Eck), 0°
++ Atlbalsta lineāls nav iekļauts
503-169 900 mm atbalstlineāla garums
91,90
503-170 1300 mm atbalstlineāla garums 112,00
44,10
503-144 Šķērsatdure

67,00
82,00
31,00

VIDEO

399,00

149,00

430-106 | € neiesk. PVN

503-167 | € neiesk. PVN

HAMMER
Galda pagarinājums

FELDER alumīnija galda pagarinājumi

++ Platums 150 mm, garums 400 mm
++ Anodēts alumīnijs
++ ātra un viegla iestatīšana bez
125,00
instrumentiem
- 20 %

++ Ar “F” savienojumu
++ Platums 300 mm garums 500 mm

99,90
500-101 | € neiesk. PVN

-22%

211,00

165,00
01.2.140 | € neiesk. PVN

Felder galda pagarinājumi

++ Ar “F” savienojumu
++ Platums 140 mm garums 500 mm
++ Čuguna tērauda

Hammer galda pagarinājums ar
apakšējo atbalstu

++ Platums 150 mm, garums 800 mm
++ Anodēts alumīnijs
++ ātra un viegla iestatīšana bez instrumentiem
++ Apakšējais atbalsts ir regulējams no 510–930 mm -16%

219,00

-21% 139,00

185,00 110,00
501-129 | € neiesk. PVN
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01.1.001 | € neiesk. PVN

LAV|EUR.2

Iekārtas papildierīces

Stiprināšanas un
zāģēšanas sistēmas kompl.
Droša un efektīva leņķu, īsu, šauru un
ķīļveida sagatavju sagriešana. Pateicoties
iespējai karināt sistēmu uz sienas tā būs
vienmēr pa rokai.

Piegādes komplekts:
1 x leņķa palīglineāls,
2x šaurie palīglineāli,
2x svārsta stiprinājumi,
1x novietošanas plāksne

499,00

Priekš kappa 550
Padeves ratiņiem

01.0.243 | € neiesk. PVN

499,00

Priekš Felder “X-Roll”
padeves ratiņiem
(Ražošanas gads
2003)

01.0.242 | € neiesk. PVN

205,00

- 2 2%

Papildus atbalsts galdam

Ruļļu statne

159,00

Priekš 1300 mm un “X-Roll”
1 gabals, var tikt uzstādīts uz katra Felder
1300 mm atbalsta galda ar atbalsta rulli
un Format-4 “X-Roll” atbalsta galda

++ Atbalsta platums 395 mm
++ Max slodze 80 kg
++ Augstums regulējams: 700–1150 mm

430-214 | € neiesk. PVN

-16%

59,00

49,40
01.2.023 | € neiesk. PVN

Priekš 1500 mm un Format-4
1 gabals, var tikt uzstādīts uz katra Felder
1500 mm atbalsta galda ar atbalsta rulli
un Format-4 “X-Roll” atbalsta galda

- 2 2%

Pastiprināta ruļļu statne

205,00

++ Atbalsta platums 350 mm
++ Max slodze 800 kg
++ Augstums regulējams: 580–970 mm

159,00
430-213 | € neiesk. PVN

Sveķu šķīdinātājs

Notīra sveķu paliekas no
instrumentiem un iekārtām
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.
3 l iepakojums +
500 ml izsmidzināšas pudele

–26%

57,80

42,85
.SET-SO17-2 | € neiesk. PVN

LAV|EUR.2

–26%

57,80

42,85
.SET-HA14-1 | € neiesk. PVN

-10%

84,00

75,20
01.2.020 | € neiesk. PVN

Lodīšu atbalsta sija

++ Atbalsta platums 365 mm
++ Max slodze 80 kg
++ Augstums regulējams: 690–1150 mm

-17%

62,00

51,50

01.2.022 | € neiesk. PVN
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FB 510 | FB 610 | FB 710

Apaļu detaļu
zāģēšanas ierīce

Sagāžams galds 0°–45°

Galda pagarinājumi var tikt nostiprināti
visās 3 pusēs.

Klasiskās FELDER
lentzāģmašīnas

▪▪ Balansēti skriemeļi
▪▪ Augšējās un apakšējās vadotnes
▪▪ Zāģasmeņa nospriegojuma indikators
▪▪ Sagāžams galds līdz 45°
▪▪ Anodēta alumīnija vadlineāls

FB 510
▪▪ Motora jauda 3,0 kW
▪▪ Max iezāģējuma augstums 410 mm
▪▪ Zāģēšanas platums 480 mm
▪▪ Skriemeļu diametrs Ø 500 mm
▪▪ Griešanas ātrums 1.100 m/min.
▪▪ Zāģlentes platums no 6 mm līdz 25 mm
▪▪ Darba augstums 860 mm
▪▪ Galda izmērs 500 x 640 mm

FB 610
▪▪ Motora jauda 3,0 kW
▪▪ Max iezāģējuma augstums 410 mm
▪▪ Zāģēšanas platums 575 mm
▪▪ Skriemeļu diametrs Ø 600 mm
▪▪ Griešanas ātrums 1.200 m/min.
▪▪ Zāģlentes platums no 6 mm līdz 30 mm
▪▪ Darba augstums 840 mm
▪▪ Galda izmērs 560 x 850 mm

FB 710
▪▪ Motora jauda 4 kW
▪▪ Max iezāģējuma augstums 460 mm
▪▪ Zāģēšanas platums 690 mm
▪▪ Skriemeļu diametrs Ø 710 mm
▪▪ Griešanas ātrums 1.278 m/min.
▪▪ Zāģlentes platums no 6 mm līdz 30 mm
▪▪ Darba augstums 925 mm
▪▪ Galda izmērs 700 x 840 mm

Papildaprīkojums
++X-Life® keramiskās vadotnes zāģlentei

Papildaprīkojums
++X-Life® keramiskās vadotnes zāģlentei

Papildaprīkojums
++X-Life® keramiskās vadotnes zāģlentei

Jautājiet
piedāvājumu

18

Jautājiet
piedāvājumu

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

LAV|EUR.2

N3800 | N4400

N3800
▪▪ Motora jauda 1.5 kW
▪▪ Max iezāģējuma augstums 310 mm
▪▪ Zāģēšanas platums 360 mm
▪▪ Galda izmērs 400 x 510 mm
▪▪ Skriemeļu rotācijas ātrums 1000 apgr./min.
▪▪ Čuguna galds
▪▪ Sagāžams galds -5°+45°
▪▪ Skriemeļu diametrs – 380 mm
▪▪ Augšējās un apakšējās vadotnes
▪▪ Zāģasmeņa nospriegojuma indikators
▪▪ Noderīgas papildierīces : leņķa lineāls, pārvietošanas
ratiņi , lāzeris, X- life keramiskās vadotnes

1.801,00

1.690,00

Ietaupiet € 111,00

€ neiesk. PVN

N4400
▪▪ Motors 2.5 kW
▪▪ Max iezāģējuma augstums 310 mm
▪▪ Zāģēšanas platums 420 mm
▪▪ Galda izmērs 420 x 575 mm
▪▪ skriemeļu rotācijas ātrums 850 m/min
▪▪ Čuguna galds
▪▪ Sagāžams galds -10°+45°
▪▪ Skriemeļu diametrs - 440 mm
▪▪ Augšējās un apakšējās vadotnes
▪▪ Zāģasmeņa nospriegojuma indikators
▪▪ Noderīgas papildierīces : leņķa
lineāls, pārvietošanas ratiņi , lāzeris,
X- life keramiskās vadotnes

2.087,00

1.890,00

Ietaupiet € 197,00

€ neiesk. PVN
LAV|EUR.2

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

ú

HS 950

j

Maliņu slīpmašīna

Labākais piedāvājums maliņu
slīpēšanas iekārtai par labāko cenu
Hammer HS 950 ir perfekti piemērota maliņu slīpēšanai. Slīpēšanas lentas oscilācija var
būt ieslēgta un izslēgta pilvērtīgai lentas nodilšanai visā tās platumā. HS 950 ar augstumā
regulējamu galdu paildzina slīplentas kalpošanas laiku.
++ Slīpēšanas lentas oscilācija var būt ieslēgta un izslēgta
pilvērtīgai lentas nodilšanai visā tās platumā.
++ lielu izmēru slīpēšanas pateicoties iekārtas konstrukcijai
++ Slīpēšanas galds sagāžams 0°–90°
++ Galda augstums regulējams ar rokratu
++ Papildus galds ieliektu un izliektu detaļu slīpēšanai

Video
3x 400V, 50 Hz

-16%

1.185,00

999,00

500-14-101
HS950 maliņu slīpmašīna 1x 230 V, 50 Hz

1.230,00 1.049,00

500-14-100 | € neiesk. PVN
Slīplentu tīrītājs

Slīplentes

Uzlabo slīpēšanas kvalitāti lietotām
slīplentām

++ izturīgas
++ laba virsma

14.2.0825
14.2.0835
14.2.0845
14.2.0855
14.2.0865
MIN.

5 gab. 2515 x 150 mm K60
5 gab. 2515 x 150 mm K 80
5 gab. 2515 x 150 mm K 100
5 gab. 2515 x 150 mm K120
5 gab. 2515 x 150 mm K150

21,10
€ neiesk. PVN
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25,20
22,20
21,10
21,10
21,10

Video
-19%

18,50

14,90
10.0.100 | € neiesk. PVN
LAV|EUR.2

lentzāģmašīnas

viss Jūsu
lentzāģmašīnai
Universāls līnijlāzers priekš lentzāģiem

Felder universālais lāzers priekš lentzāģmašīnām projicē
griešanas līniju uz detaļas. Montāžas plate atļauj uzstādīt
lāzeri uz jebkuras lentzāģmašīnas.

99,00

91,00
423-042 | € neiesk. PVN

Aizvācama slīpēšanas ierīce

Slīpēšanas mezgls var būt iestatīts uz jebkura Hammer vai Felder
lentzāģa neticami ātri. Ar šo papildierīci Jūs varat apstrādāt detaļu
maliņas, izmantojot plakanu vai cilindrisku atbalsta pēdu

209,00

199,00
423-041 | € neiesk. PVN

Precīzs leņķu lineāls ar vadotni galda rievām
Absolūta precizitāte! Pateicoties tapām, var tikt izgatavoti dažādi
daudzstūri.
+ Piemēroti galda gropēm 15x5 mm
+ ar 420 mm atbalsta vadlineāliem
+ Regulēšanas diapazons: +/- 75°
+ Tapas: +/- 70°, +/-65°, +/-60°(3-Eck), +/-45° (4-Eck), +/-40°,
+/-35°, +/-30° (6-Eck), +/-22.5° (8-Eck), +/-11.25° (16-Eck),
+/-5,625° (32-Eck), 0°
+ Priekš visiem Felder un Hammer sēriju lentzāģiem, kā arī HS 950

Jauni Katalogi 2019
Ienāciet www.felder-group.com,
nolādējiet kā PDF vai pasūtiet kopiju bezmaksas.

pasūtiet
tūlīt!
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LED lampa iekārtai

Ideāli izmantojama uz lentzāģiem, urbjmašīnām,
maliņu slīpmašīnām un daudzām citām.
+ Spuldzes jaudas patēriņš: 5 W (230 V)
+ Lokanā turētāja garums 750 mm
+ Ar magnētisko bāzi

149,00

79,90

423-043 | € neiesk. PVN

13.0.001 | € neiesk. PVN

LAV|EUR.2
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DARBNĪCAS APRĪKOJUMS
Koka un celtniecības mitruma
mērītājs NDI 20

20 mm

++ Precīza mitruma mērīšana dažu sekunžu laikā
++ Ar pogas nospiešanu var pāslēgt mērīšanas režimu
izvēoties starp koka mitrumu vai celtnes mitrumu.
++ Temperatūras mērīšana °C vai °F
++ Automātiska temperatūras kompensēšana, autokalibrēšana un automātiskās izslēgšanas funkcija
++ Mērijuma fiksēšanas funkcija (piem. virsmēram)

Profesionālo instrumentu
komplekts alumīnija koferī

Pilns atslēgu spektrs galdniecībām un
mājamatniekiem. Instrumentu komplekts
alumīnija koferī ar 4 ērti izkārtotiem un
pārskatāmiem nodalījumiem.

de.feldershop.com

187,00

191,00

12.1.041 | € neiesk. PVN

12.1.309 | € neiesk. PVN

120
gabalu
KOMPLEKTS

Japāņu rokas zāģi

“Zāģēšana velkot” ļauj izmantot īpaši plānus zāģa asmeņus Darbs ar plānu zāģi dod iespēju
veikt ļoti precīzus griezumus ar minimālu piepūli - tas arī palielina zāģa kalpošanas laiku
Ryoba
++ Trapecveida un trijstūra
zobiem paredzēts
šķērszāģēšanai un
garenzāģēšanai.
++ Zāģasmeņa garums
240 mm

Douzuki
++ Universāla zobu konfigurācija;
Ideāli piemērots kompensācijas
griezumiem un ārkārtīgi
precīziem koka savienojumiem
++ Zāģasmeņa garums 240 mm

Kataba
++ Universāla zobu konfigurācija;
++ Zāģasmeņa garums 250 mm

Komplekta
piedāvājums

–28% 95,40

69,00
.SET-HA15-3 | € neiesk. PVN

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, izmantojot videi
draudzīgu - ūdenī šķīstošu emalju
++ Griežņa aizsardzība

112,00

102,00

12.1.055 | € neiesk. PVN

Kaltu komplekts

++ Asmeņi izgatavoti no augstas
kvalitātes hroma-mangāna tērauda
++ Rokturis taisīts no augstas kvalitātes
masīvkoka
++ 6.gab ar metāla uzgali kātam, koka
kastē.
++ Platums: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm

–11% 72,00

57,50

63,90

12.0.055 | € neiesk. PVN

12.0.074 | € neiesk. PVN

Plātņu rokturi

NS 250 asinātājs ar mitrināšanu
Ūdens tiek nepārtraukti izplatīts pa slīpēšanas virsmu
rotācijas ietekmē, kas atdzesē to un pārkaršanas risks tiek
novērsts. Mainīgs ātrums 90-150 apgr./min., abrazīvais
akmens 250 x 50 x 12 mm, Graudainība 250 G,
abrazīvais ādas disks 230 x 30 mm

Balsti griestu montāžai

++ Maksimālā slodze 70kg
++ 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

VIDEO

fg.am/ns 250

++ 10–80 mm biezām plātnēm
++ Vienkārša paneļu pārvietošana,kas
nav atkarīga no izmēra.
++ Pašregulējošā stirpinājuma
sistēma garantē pretslīdēšanu visā
saspiešanas diapazonā.
++ 2 gabali

160 W motora jauda
1x 230 V

353,00

339,00
400-12-014 | € neiesk. PVN

22

Durvju pacēlājs
Lai nodrošinātu vienmērīgu pacelšanu, pozicionēšanu un nolaišanu
izmantojot kājas spiedienu

līdz 120 kg

105,00

98,00
12.0.090 | € neiesk. PVN

44,10
–18%

36,00
12.0.091 | € neiesk. PVN
LAV|EUR.2

DARBNĪCAS APRĪKOJUMS

ForKA 200 ECO plus
Tagad ar lielākām iespējām !

ForKa 200 ECO plus rokas aplīmēšanas iekārta paredzēta gan taisnu gan izliektu
detaļas maliņu aplīmēšanai.
++ Iespējams pielīmēt ABS-, PVC- un koka slokšņu maliņas
++ Atkarībā no maliņu materiāla minimālais apstrādes iekšējais rādiuss var būt 25
mm
++ Skala maliņas biezuma iestatīšanai
++ Ātrs uzkaršanas laiks
++ Iekārtā tiek lietota granulēta līme
++ Lieliska līmes uzklāšana
++ Maliņas biezums 0.4-3.0 mm

Jaunums

++ Detaļas biezums līdz 60 mm
++ Digitāla temperatūras regulēšana
++ Padeves ātruma variators ar ērtu regulēšanu
++ Ātrs uzkaršanas laiks

–23%

1.335,00

1.033,00
16.2.009 | € neiesk. PVN

Stiprinājums ruļļu
maliņu materiālam

Vakuuma kollona

Piesūceknis apstrādājamās detaļas
nostiprināšanai Lielisks detaļas
piesūkšanas spēks

For fixing edgebandings and
compression straps – no more
swelling!

–38% 103,00

27,50

25,60

63,90

12.0.005 | € neiesk. PVN

400-095 | € neiesk. PVN

Detaļu piespiedēji ar 20 mm stiprinājumiem

Fiksācijas spēks var būt regulējams no 2- 500 Nm. Iekļauj Ø 20 mm skrūves
stiprināšanai uz gropētas galda virsmas. Kā alternatīva stiprināšanai var tikt
izmantotas skrūves.

33,90
12.1.039 | € neiesk. PVN

LAV|EUR.2

Vertikālās
skavas garums 40 mm
Stiprināšanas augstums
0-35 mm

35,50

12.1.040 | € neiesk. PVN

Horizontālās skavas
garums 40 mm, stiprināšanas augstums
13 mm

Ātrās stiprināšanas spīles
160/60

BESSEY® spīles 120/60

41,30

15,80

Dzelzs spīle
++ Stiprināšanas diapazons 160 mm
++ Skavas garums 60 mm
++ Fiksācijas spēks līdz 2400 Nm
++ Priekš 20 mm caurumiem;
++ Galda gropēm 12x8 mm

12.1.038 | € neiesk. PVN

Dzelzs spīle
++ Stiprināšanas diapazons 120 mm
++ Skavas garums 60 mm
++ Fiksācijas spēks līdz 1800 Nm
++ Priekš 20 mm caurumiem;
++ Galda gropēm 12x8 mm

12.1.037 | € neiesk. PVN
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DARBNĪCAS APRĪKOJUMS
FAT 300

Mobila, ergonomiska darba vieta
katrā darbnīcā
Iekārtas papildgalds, iekraušanas atbalsts vai vienkārši
kā papildu darba vieta- FAT 300 paceļamais galds ir ļoti
universāls un piedāvā stabilitāti un mobilitāti. Ar masīvu
karkasu, kas nostirpināts uz izturīgiem riteņiem, viegli
lietojamu kājas hidrosūknis un ļoti izturīgu darba virsma
stabilitāte, manevrētspēja un darba komforts vienmēr
garantēts.

420-243 Multiplex darba virsma
			 (L x W) 1,200 x 739 mm

128,00

112,00

420-244 Multiplex perforēta darba virsma 255,00

205,00

		 plātne (G x P) 1200 x 739 mm;
		 Caurums 20 mm

++ Max slodze 300 kg
++ Darba galds sagatavots darba virsmai
1200x739 mm
++ Darba augstumu var iestatīt jebkurā
augstumā no 405-1000 mm
++ Hidrauliska pacelšana izmantojot kājas
hidraulisko pumpi (595 mm)
++ 4 gumijoti veltņi ar fiksatoru
Felder
Kvalitāte un precizitāte
par labu cenu

VIDEO
fg.am/fat300ger

1.025,00

919,00

Cena bez
darba virsmas

LAV|EUR.2

420-241 | € neiesk. PVN

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, ērti un vienkārši
lietojami.

FAT 300 S

++ Max slodze 300 kg
++ Darba augstumu var iestatīt jebkurā
augstumā no 445-1040 mm
++ Hidrauliska pacelšana izmantojot kājas
hidraulisko pumpi (595 mm)
++ 4 gumijoti veltņi ar fiksatoru

1.335,00
420-239 | € neiesk. PVN
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Cena bez
darba virsmas

FAT 500 S

++ Max slodze 500 kg
++ Darba augstumu var iestatīt jebkurā
augstumā no 470-1075 mm
++ Hidrauliska pacelšana izmantojot kājas
hidraulisko pumpi (605 mm)
++ 4 gumijoti veltņi ar fiksatoru

2.470,00
420-238 | € neiesk. PVN

Cena bez
darba virsmas

420-245 Multiplex darba virsma
			 (L x W) 1650 x 940 mm

365,00

420-246 Multiplex darba virsma
			 (L x W) 2070 x 1170 mm
			 Caurums 20 mm

499,00

DARBNĪCAS APRĪKOJUMS
Atbalsta sija ar
pretizslīdēšanas virsmu

++ Paredzēts gropētiem paneļiem ar
Ø 20 mm caurumiem
++ 2 fiksējošās sviras iekļautas

109,00

420-236

30,90

Stiprinājuma skrūve ar Ø 20 mm paplāksni

420-234 | € neiesk. PVN

s

n

Ar jaunu pagriežamu galdua virsmu. FAT 300 ir palicis vēl
daudzfunkcionālāks pateicoties jaunajai galda virsmai

u
Ja

FELDER® FAT 300 Multiplex
Daudzfunkcionāla virsma
++ Priekš FAT 300
++ (L x W) 1200 x 800 mm
++ (L x W) 1600 x 1200 mm
++ 96 mm urbumu solis
++ Caurums 20 mm

Plātņu sagāzšanas ierīce Felder darba galdiem
FAT 300 S un| FAT 500 S modeļi ir
aprīkojami ar plātņu sagāzšanas
ierīci., lai viegli rīkotos ar liela
izmēra plātnēm (kopā ar virsmu 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° grādiem (var nofiksēt)
++ Rāmja izmērs 1930 x 1500 mm
++ Šķērssijas (opcija)
Daudzvirzienu rotācijas veltņi

Šķērssijas

949,00

Nofiksējams
pie
0–80

420-249 | € neiesk. PVN

Bremzes svira

12.1.024		
12.1.025		
12.2.023		
12.2.026		

ekscentrisks stiprinājums ar daudzfunkcionālo virsmu
Pagriežamais gultnis ar vītņotu skrūvi;

Stiprinājuma skrūve ar Ø 20 mm paplāksni
Plātne180 x 40 mm ar skrūvi

s

Pretsvars

n

Viegla un ērta detaļu stiprināšana!
++ Paredzēts gropētiem paneļiem ar Ø 20 mm
caurumiem
++ sastāv no:

u
Ja

Ekscentra stiprinājumu komplekts

9,00
4,90
4,90
10,90

Lentes ruļļi

1.130,00
420-247 | € neiesk. PVN
LAV|EUR.2

420-248 Papildus šķērssijas 			
199,00
plātņu sagāšanas ierīcei

29,70
.set-exklem | € neiesk. PVN
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URBŠANA

–22% 53,00

Kreisās rotācijas (L)

+ Ideāls ligzdu dobšanai masīvkokā, slēdzeņu
ligzdu dobšanai un gludai dobšanai.
+ Ø Instrumenta 6, 8, 10, 12, 14 mm
+ Ø kāts 13 mm
+ Labās un kreisās rotācijas

–22% 53,00

41,50

Kreisās rotācijas (L)
Komplekts koka kastē,
5 gabali

06.3.101 | € neiesk. PVN

41,50

Labās rotācijas urbis
Komplekts koka kastē,
5 gabali

06.1.100 | € neiesk. PVN

Spirālurbju komplekts kokam

++ Stacionārām un rokas urbjmašīnām, piemērots
mīkstajam kokam un Eiropas cietajam kokam,
++ Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 and 15 mm
++ Leteicamais rotācijas ātrums 800–3500 apgr./min.
++ Kāta diametrs 10 mm
++ Labais

Komplekts+
koka kastē,
11 gabali

Kombinēts spirālurbis, SP

++ Rokas urbjmašīnām, piemērots mīkstajam kokam
un Eiropas cietajam kokam,
++ Ø 10, 12, 14, 16, 18 and 20 mm
++ Garums 460 mm
++ Rotācijas ātrums 300-1000 apgr./min.

Komplekts
koka kastē,
6-gab.

Komplekts+
auduma iepakojumā.,
6-gab.

87,00

34,00

06.0.063 | € neiesk. PVN

06.0.090 | € neiesk. PVN

122,00

HW
cietsakausējuma
caurumu iestrādes
kompl.

++ Ø 22, 29, 35, 44, 51,
64 un 68 mm
++ Griezšanas dziļums 51 mm
Komplekts+
alumīnija kastē,
13 gabali

–20%

89,60

72,00

Urbumu iestrādes kompl.

++ Bi-metāla urbji Ø 19, 22,
29, 35, 38, 44, 51, 57,
68 mm
++ 2 gab. apgriežami kāti
++ centrēšanas urbji - 3 gabali

06.0.084 | € neiesk. PVN

Kombinētie spirālurbji GL 460

++ Savienojuma urbumiem kāpņu
rāmjiem, cauri līmes savienojumiem
un urbumiem biezās koka sienās.
++ Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
++ Garums 460 mm
++ Instruments no speciāla tērauda (SP)

–28% 47,30

–29%

Labās rotācijas urbis (R)

Ligzdu dobšanas instrumenti SP

++ Max kāta diametrs 13 mm

–15% 98,90

84,00
06.0.091 | € neiesk. PVN

Ligzdu urbji HS

++ Augstas precizitātes 2 ligzdu urbji
++ 4,850 mm Ø 8, 10, 12, 14, 16 mm
++ Rotācijas ātrums 2800-6000 apgr./min.;

Komplekts+
koka kastē,
5-gab.

Komplekts+
plastmasas kastē
7 gabali

–15%

157,00

134,00
06.0.086 | € neiesk. PVN

Leņķa uzgalis urbjmašīnām

++ Pārvērš jūsu skrūvgriezni par leņķa
skrūvgriezni.
++ Perfekti pielietojums vietās, kur ir
ierobežota pieeja

–14%

75,10

64,90
12.0.344 | € neiesk. PVN
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–38% 141,00

88,00
06.2.102 | € neiesk. PVN

LAV|EUR.2

URBŠANA
Regulējamu asmeņu urbis

++ Dažāda izmēra caurumu izveidei
++ Piemērots koka, polisterola, plastmasas paneļiem,
skaidu plākšņu un ģipša plāksnēm.
++ Regulēšanas diapazons 30–120 mm
++ Centrēšanas punkts 8 x 50 mm
++ Garums 150 mm
++ Kāts Ø 10 mm

–18%

DS 80 Vertikālā vienvārpstas
urbjmašīna

++ Motora jauda 0.40 kW 1x 230 V
++ Darba galds 254 x 254 mm
++ Augstums 1630 mm
++ Attālums no statnes 165 mm
++ Patrona 3–16 mm
++ urbšanas dziļums 80 mm;
++ Rotācijas ātrums 180–2,740 apgr/min

55,10

45,30

06.0.083 | € neiesk. PVN

Saspiedējs

Ātras fiksācijas patrona

++ Priekš vertikālām vienvārpstas
++ Priekš vertikālām vienvārpstas
urbjmašīnām.
urbjmašīnām.
++ Stiprināšanas diapazons 127 mm ++ Stiprināšanas diapazons 3–16 mm

–23%

19,60

48,40

15,00

44,00

500-15-010 | € neiesk. PVN

500-15-011 | € neiesk. PVN

Spīles dēļu stiprināšanai

++ Neaizvietojams palīgs platu
detaļu stiprināšanai ; standarta
garums 700 mm

339,00

314,00
500-15-003 | € neiesk. PVN

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

68,80

66,50

30,90

12.0.073 | € neiesk. PVN

12.0.0736 | € neiesk. PVN

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

62,80

60,50
06.0.002 | € neiesk. PVN
LAV|EUR.2
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AD 941 | AD 741

Izvēlaties ideāli piemērotu iekārtu pāri
Taisnošanas - biezumapstrādes un zāģēšanas- frēzēšanas iekārtas – tā
ir ideāla kombinācija. Individuālās iekārtu opcijas, ātrs pārejas laiks
un precīzi atkārtojami iestatījumi – ietaupa laiku un ir ideāli piemērotas
darbnīcās , uzņēmumos un rūpnīcās.

9.020,00

7.832,00

Ietaupiet € 1.188,00

€ neiesk. PVN

AD 941
▪▪ Apstrādes platums 410 mm
▪▪ Taisnošanas galda garums 2,200 mm
▪▪ Maksimālais griezuma dziļums 5 mm
▪▪ Vienlaicīga abu galdu pacelšana
▪▪ ➔Taisnošanas galdiem prizmatiskās vadotnes
▪▪ Apstrādes platums 404 mm
▪▪ Apstrādes biezums 3-254 mm
▪▪ 4-ru vītņstieņu atbalsts galdam
▪▪ 2 padeves ātrumi 6 un 12 m/min
Papildaprīkojums
++Motora jauda 4 kW
++Power-Drive - elektriksa galda augstuma
regulēšana un digitāls displejs
++4 nažu Felder-sistēmas nažu bloks
Iestatīšans opcija
++Silent POWER spirālnažu galva
++Pārvietošanas rullīši

28

AD 741
▪▪ Apstrādes platums 410 mm
▪▪ Taisnošanas galda garums 2000 mm
▪▪ Max ēvelēšanas dziļums 4 mm
▪▪ 2-u nažu Felder sistēmas nažu vārpsta
▪▪ Vienlaicīga abu galdu pacelšana
▪▪ Apstrādes platums 404 mm
▪▪ Apstrādājamās detaļas biezums 3-254 mm
▪▪ 2 padeves ātrumi 6 un 12 m/min
Papildaprīkojums
++Motora jauda 4 kW
++Power-Drive - elektriksa galda augstuma
regulēšana un digitāls displejs
Iestatīšans opcija
++Silent POWER spirālnažu galva
++Pārvietošanas rullīši

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

7.617,00

Ietaupiet € 1.070,00

6.547,00
€ neiesk. PVN

Taisnošanas galda pacelšana ērta un ātra

LAV|EUR.2

KF 700 SP | AD 951

KF 700 S Professional
▪▪ Zāģēšanas garums 2500 mm
▪▪ Zāģēšanas platums labajā pusē 800 mm
▪▪ Max iezāģējuma augstums 104 mm
▪▪ Atvērums galdā 230 mm
▪▪ Frēzēšanas aizsargs ar lienāliem max. 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

11.200,00

Papildaprīkojums
++Motors 5.5 kW
++Motora saudzīgā palaišana
+++ Paralēlais lineāls ar precīzo regulēšanu
++Indikators sagāzuma nolasīšanai
++Indikators frēzēšanas mezgla sagāšanai ar
rokratu

Ietaupiet € 1.070,00

9.190,00
€ neiesk. PVN

Iestatīšans opcija
++Pārvietošanas rullīši

AD 951
▪▪ Motora jauda 4 kW
▪▪ Apstrādes platums 510 mm
▪▪ Taisnošanas galda garums 2250 mm
▪▪ Maksimālais griezuma dziļums 5 mm
▪▪ 4 nažu Felder-sistēmas nažu bloks
▪▪ Vienlaicīga abu galdu pacelšana
▪▪ Taisnošanas galdiem prizmatiskās vadotnes
▪▪ Detaļas biezums 504 mm
▪▪ Apstrādes biezums 3-254 mm
▪▪ 4-ru vītņstieņu atbalsts galdam
▪▪ Bezpakāpju padeves ātruma regulēšana no
4 līdz 16 m/min.
Papildaprīkojums
++Power-Drive - elektriksa galda augstuma
regulēšana
++LED-displejs iestatītā biezuma nolasīšanai

11.200,00

Ietaupiet € 1.658,00

9.890,00

Iestatīšans opcija
▪▪ Silent POWER spirālnažu galva

€ neiesk. PVN
LAV|EUR.2

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

Maksimāls komforts ar skaidu maisu ātro
nomaiņas sistēmu un pāreju iespējām. Mobili,
stacionāri vai uz sienas montējami -mums ir
labākais piedāvājums tieši Jums.

339,00

Ātra maisu apmaiņas sistēma
AF 16/22

AF 16

++ 0.4 mm sieniņu biezums
++ Ugunsizturība atbilstoši DIN
4102 B1
++ Noturīgas pret eļļu un petroleju
++ Noturīgas pret temperatūru diapazonā –40 °C līdz +100 °C
02.0.305
02.0.308
02.0.310
02.0.312

Ø
Ø
Ø
Ø

50 mm
80 mm
100 mm
120 mm

12,80
14,70
16,30
18,90

9,30
10,60
11,80
13,70

AF 14

AF 12

S01

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

1x 230 V

Motora jauda

2,2 kW

1.1 kW

1.1 kW

0.75 kW

Kolektora izvads Ø mm

160 (140/80)
ar pāreju

140 (120/80)
ar pāreju

120

100

Skaidu maisu tilpums (l)

200

200

110

100

Max. gaisa plūsma (m³/h)

3000

2350

1350

950

Max. negatīvais spiediens  Pa

2150

2140

1800

–

982 x 570

965 x 570

784 x 415

720 x 380

.SET-AF16-1

.SET-AF14-3

401-242

1 x 230 V, 50/60 Hz

1 x 230 V, 50/60 Hz

1x 230 V, 50 Hz

753,00 713,00

++ No 1 līdz 8 iekārtām
++ Palaišanas kavējums 10 sek.
++ Bez atveramā vārsta kontroles

Der jebkurai iekārtai sākot līdz 4 kW

!

"

-15%

144,00

123,00
500-01-005 | € neiesk. PVN
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508,00 469,00

Automātiskais palaidējs

Automātiskais palaidējs vienai iekārtai

-15%

501-180 | € neiesk. PVN

AF 16

€ neiesk. PVN

400 V,pieslēgums iekārtai
3x 400 V
230 V, vienmēr pieejams
230 V ieslēdzas pēc 4 sekundēm

401-240 | € neiesk. PVN

Motora spriegums

9,30

1.
2.
3.
4.

.SET-AF14-2 | € neiesk. PVN

Tehniskie parametri

Nepieciešamā vieta mm (G x P)

no

S01

AF 12

AF 14

690,00 449,00 375,00 221,00
.SET-AF16-2 | € neiesk. PVN

Industriālās nosūkšanas caurules I/SE

13,70

$
#

88,50

75,20
02.0.340 | € neiesk. PVN

395,00

Transformātora spole
++ Pieslēgums iekārtas
automātiskai ieslēgšanai
++ Katrai iekārtai nepieciešama
viena spole
++ Voltāža 3x 400 V / 3x 230 V

-21% 17,00

13,50
02.0.346 | € neiesk. PVN

LAV|EUR.2

SKAIDU NOSŪKŠANA

AF 22 stacionārais

3x 400 V (50/60 Hz)
motora jauda 2.2 kW

919,00

401-258 | € neiesk. PVN

AF 22 pie sienas
stiprināms
Motors 2,2 kW

819,00

401-257 | € neiesk. PVN

999,00

AF22-200
ar D200
pieslēgumu
Motora jauda
2,2 kW

AF 22 Mobile
Nosūcēja savienojums
Ø 120/80 mm
Motors 2,2 kW

1.030,00
401-260 | € neiesk. PVN

401-256 | € neiesk. PVN

Af 22
3 x 400 V
2,2 kW
AF
AF
AF
AF

22 mobilais Ø 120/80 mm
22 stacionārais Ø 120/80 mm
22 sienas Ø 160 mm
22-200 Ø 200 mm (3.0 kW)

2x 200
3100
2510
1300 x 580

Polietilēna skaidu savākšanas maisi
Maisi paredzēti vairākkārtējai izmantošanai.
S01, AF 10, AF 12
++ (P x A) 650 x 1150 mm,

AF 14, AF 16, AF 22
++ (P x A) 850 x 1150 mm,

02.2.013

02.1.015

10 gab.

10,60 9,00

10 gab.

16,20 14,00

RL 125 / RL 140 / RL 160 / RL 200
++ (G x P x A) 740 x 630 x 1300

RL 250, RL 300, RL 350
++ (G x P x A) 1200 x 500 x 1300

02.0.036

02.0.037

No

10 gab.

26,90 21,60

10 gab.

30,90 25,30

9,00
€ neiesk. PVN

Komplekta
piedāvājums

Poliestera filtrs ar tīrīšanas
sistēmu
++ Priekš Felder AF 14/16/22.
++ Maksimāla skaidu savākšanas
efektivitāte (tīrības klase M)
++ 13.1 m² filtra laukums

355,00

339,00

.set-HA16-6 | € neiesk. PVN

LAV|EUR.2

Industriālās nosūkšanas caurules - H/SE, augsta efektivitāte
++ 0.7 mm sieniņas biezums
++ Ugunsizturība atbilstoši DIN 4102 B1
++ Noturīgas pret eļļu un petroleju
++ Noturīgas pret temperatūru diapazonā –40 °C līdz +100 °C

02.0.405
02.0.408
02.0.410
02.0.412
02.0.414
02.0.416
no

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

50 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm

16,50
17,30
21,40
23,80
29,10
32,80

40% lielāks
sniegums

13,30
13,80
17,50
19,00
23,20
26,50

13,30
€ neiesk. PVN

31

Drošība
Tīra darba vieta,
tīras sagataves

FST 160
Darba galds

++Putekļi tiek ātri savākti un nosūkti
++Liela atbalsta virsma ar iebūvētu nosūkšanu
++Nosūkšanas izvads kreisajā vai labajā pusē
++Robustas galda kājas
Izmēri (G x P) 1,660 x 1,020 mm
++Darba virsmas laukums no kuras tiek nosūktas
skaidas (G x P) 1,530 x 800 mm
++Regulējams darba augstums 726–1,026 mm
++Nosūkšanas izvads 140 mm
++Gaisa plūsmas apjoms 1,500 m³/h
++Svars 120 kg

-30%

1.490,00

1.039,00

Kokapstrādes rūpniecībā putekļu savākšana ir obligāta
nepieciešamība. Slīpēšanas galda izmantošana manuālai
slīpēšanai Austrijā un Vācijā jau ir iestrādāta tiesību aktos
(GKV2011 § 16a 3. un BGI 739) . 3 un BGI 739).

Lietojot FST 160 ar FAT 300 paceļamo darba
galdu iegūstat viegli pārvietojamu, katram lietotājam
individuāli parocīgu darba vietu.

420-250 | € neiesk. PVN

FOX putekļsūcējs

++ Nosūcamā gaisa daudzums 107 m³/h
++ Max. negatīvais spiediens 18,900 Pa
++ Kabeļa garums 5 m
++ Konteiners 6 litri
++ Svars 3 kg
++ Ar filtra tīrīšanas funkciju
++ Pārnēsājams un ir paredzēts darba
vietas uzkopšanai, telpas uzkopšanai,
mašīnas uzkopšanai.

Sausai un slapjai uzkopšanai
YS 1-20 WD/TC

++ Pūšanas funkcija - grūti pieejamām vietām
++ Jauda 1400 W
++ Kabeļa garums 5 m
++ Nerūsējoša tērauda konteiners 20 litri
++ Pārslēdzamas sūkšanas un pūšanas
funkcijas
++ Automātiska ieslēgšanās rokas
elektroinstrumentiem līdz 2000 W

150,00

74,70
400-12-018 | € neiesk. PVN
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Komplektā:
Fox skaidu nosūcējs truba 1 metrs,
spraugu uzgalis, nosūkšanas uzgalis

139,00
400-12-032 | € neiesk. PVN

Komplektā:
3 gabali nosūkšanas uzgaļi = 32mm,
caurules dia. 1.5m D=32 mm, platais
uzgalis, apaļais uzgalis un uzgalis
grīdu tīrīšanai.

Sasais putekļusūcējs FV 33 M

++ Emisijas klase “M”
++ Motora jauda 1300 W
++ Kabeļa garums 8,5 m
++ Nerūsējoša tērauda konteiners 33 litri
++ Automātiskā filtra tīrīšana ar vibrāciju
++ 22,000 Pa negatīvais spiediens
++ Pateicoties universālai pārejai, kas ir iekļauta
komplektā var izmantot dažāda veida
elektroinstrumentus no dažādiem ražotājiem
++ Automātiska ieslēgšanās rokas
elektroinstrumentiem līdz 2600 W
567,00

509,00

Komplektā:
Truba 4m, 2x plastmas uzgaļi,
2x izliekti hromēti uzgaļi, platais
uzgalis, apaļais uzgalis un uzgalis
grīdu tīrīšanai , universāla pāreja.

400-12-029 | € neiesk. PVN
LAV|EUR.2

Drošība
Spīļu ratiņi

Rokas palīgierīce detaļas stumšanai

Viss ir savā vietā - līmspīles u.c. līmēšanai
nepieciešamās lietas kompakti glabājās un ir
vienmēr pa rokai veicot līmēšanas darbus!
++ Spīļu ratiņi spīlēm ar garumu līdz 1500 mm
++ Maxifix 1000 plus pagrainājumi
++ Koka spīles un papildus stiprināšanas spīles
++ Līmes šķīdinātājs preses tīrīšanai un līmes
uzglabāšanas tvertne
++ Universālais piespiedējs
++ Max slodze 200 kg

++ Rokas palīgierīce detaļas stumšanai, plastmasas
++ Ar maināmu atbalsta kāju (plakanu profilu un V-profilu)
++ ērta saķere
++ Garums 350 mm Augstums 230 mm

Reālais var atšķirties no bildes

–11% 27,70

–18% 321,00

24,70

263,00

11.0.011 | € neiesk. PVN

400-300 | € neiesk. PVN

Profesionālas līmspīles ar koka rokturi

Ar plastmasas uzlikām saaudzīgai materiāla saspiešanai, spīļu
divpusēja profila stienis izgatavots no augstas kvalitātes kaltā tērauda,
eragonomiskas formas koka rokturis, cinkota profila sliede un skavas
++ Fiksācijas spēks līdz 5500 N

MiN.

17,80

12.0.031
12.0.032
12.0.033
12.0.034
12.0.035
12.0.036
12.0.037

1 pc. 250 x 100 mm
1 pc. 400 x 120 mm
1 pc. 500 x 120 mm
1 pc. 600 x 120 mm
1 pc. 1000 x 120 mm
1 pc. 1250 x 120 mm
1 pc. 1500 x 120 mm

17,80
21,80
23,50
24,20
30,90
37,10
40,10

12.0.03110
12.0.03210
12.0.03310
12.0.03410
12.0.03505
12.0.03605
12.0.03705

10 gab. 250 x 100 mm
10 gab. 400 x 120 mm
10 gab. 500 x 120 mm
10 gab. 600 x 120 mm
5 gab. 1000 x 120 mm
5 gab. 1250 x 120 mm
5 gab. 1500 x 120 mm

169,00
207,00
223,00
230,00
147,00
176,00
190,00

€ neiesk. PVN

Maxifix 1000
korpusa spīles

Pagarinājums kastu spīlēm

++ Rāmju un korpusu līmēšanai.
++ Viegla alumīnija profilstienis nodrošina
stabilu spiedienu
++ 250–1000 mm regulēšanas diapazons

-17%

++ Pagarinājums korpusa spīlēm,
garums 2000 mm
++ Iespējams 1000 mm pagarinājums,
lietojot vienu pagarinājumu

59,60

31,40

12.0.070 | € neiesk. PVN

12.0.071 | € neiesk. PVN

Līmes uzklājējs:

Universālais piespiedējs

++ Izturīgs U-veida rāmis
++ Garums 240 mm
++ Stiprināšanas diapazons
10–48 mm
++ Skavas garums 70 mm
++ 4 gabali

166,00

164,00

159,90

12.0.056 | € neiesk. PVN

12.0.0834 | € neiesk. PVN

LAV|EUR.2

++ Rāmju un korpusu līmēšanai.
++ Ar apaļiem un plakaniem piespiedējiem
++ 250–1250 mm regulēšanas diapazons

33,00

72,10

++ ātrai līmes uzklāšanai
++ Platums 150 mm
++ Tilpums 250 ml

Maxifix TOP 1250
korpusa spīles

82,30

78,30
12.0.072 | € neiesk. PVN

Universālais līmes uzklājējs:

++ 5 dažādi uzgaļi
++ vienkāršs un praktisks
++ 0,25 litri

-33%

14,90

9,95
12.0.058 | € neiesk. PVN
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Stiprinājums

Dari to viegli!
Viegli un precīzi zāģējumi – der
jebkuram formātzāģim !

EGL 1350 ar kalkulatoru

Felder patentēta taisna leņķa atbalstlineāla sistēma nodrošinās
precīzu zāģēšanu leņķī dažādiem detaļu platumiem!

!

Leņķa griezumu
aprēķināšanaup
lietojot Felder Gro
aplikāciju!

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

1.023,00

969,00

- 20 %

430-154

509,00

Felder stiprinājums, derīgs “X-Roll” no 03/2007 83,70

400-155 | € neiesk. PVN

401-152 | € neiesk. PVN

Stiprināšanas papildaprīkojums

Spīles apakšējais stiprinājums ar tirkšķi

Felder jaunā korpusu līmēšanas palīgierīce,
vienkāršo karkasu salīmēšanu!
++ Stiprinājuma garums 680 mm
++ ar pagarinājumu 1360 mm

Spīles stiprinājums ar noņemamu rokturi ir kompakts
un vislabāk piemērots tur, kur nepieciešams
nodrošināt kontrolētu, precīzu spiedienu
++ 4 saspiešanas vītņstieņi  Ø= 16 mm
++ 1 tirkšķa atslēga

- 26 %
2 gab. ar
pagarinājumu

Papildus fiksatori

135,00

99,90
12.1.050 | € neiesk. PVN

Fiksatori nodrošina ātru un
vienkāršu līmspīļu izvietošanu.

-11%

634,00

86,50

76,00

77,00

4 gab. fiksatori +
1 koka līste

12.1.052 | € neiesk. PVN

71,00
12.1.051 | € neiesk. PVN

Aizsargbriles

Vieglas un ērtas aizsargbriles
Izturīgas pret skrāpējumiem un aizsvīšanu

–23% 13,20

FIT

10,20
11.0.027 | € neiesk. PVN
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Darba,
sportam un
atpūtai!

Elpceļu maska

++ 15 gabali
++ P2 maska ar ventilāciju

–13%

11,30

9,80

OTG

11.0.044 | € neiesk. PVN

–28%
acu aizsardzībai

31,40

22,70
11.0.055 | € neiesk. PVN

Dzirdes aizsargaprīkojums
SNR 36 dB(A). Optimāls komfortablas arī lietojot ilgāku laiku.

–10%

31,90

28,80
11.0.019 | € neiesk. PVN

LAV|EUR.2

FW 950 classic | FW 1102 classic

Virsmas apstrāde kā
galvenais fokuss!
FW 950 classic / FW 1102 classic
Ar ultra modernām apstrādes metodēm mēbeļu industrija nosaka tik augstu standartu, ka standarta mēbeļu ražotājiem tas ir gandrīz nesasniedzams. Lai saglabātu konkurētspēju, detaļas
ir jāapstrādā ideāli katrā posmā. FW 950 classic un FW 1102 classic Felder platlentes slīpmašīnās jau standarta versijās ir iekļauti risinājumi , kas ļauj iegūt augstas kvalitātes virsmas.

FW 950 classic
FW 1102 classic
▪▪ Slīpēsanas platums 950 mm
▪▪ Slīpēsanas platums
▪▪ Slīpēšanas augstums 3–170 mm 1100 mm
▪▪ Kombinētais modulis ar slīpēša- ▪▪ Slīpēšanas augstums
nas pēdu
3–170 mm
▪▪ Kontaktveltņa mezgls
▪▪ Slīpēšanas mezgls
▪▪ Smalkai un finierētu
virsmu slīpēšanai

Vienkāršība un inovatīva
vadība

LAV|EUR.2

Precīzi slīpēšanas mezgli

Slīpēšanas pēda smalkai
apstrādei ar ātro nomaiņu

Slīplentas centrēšana
ar gaismas sensoru

Ātra un ērta
slīplentes nomaiņa

Az ábrákon látható gépek részben extrafelszereléseket is tartalmaznak. A gép
pontos, aktuális műszaki felszereltségéhez tekintse meg az ajánlatunkat.
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tempora F800 | F600 | F400

Tempora –
maliņu mašīnas
perfektas
jebkurai
ražotnei.
Format-4 vadības sistēmas piedāvā
kompaktu pārskatu par visām
iespējamajām apstrādes darbībām
un nodrošina intuitīvu un jo īpaši ātru
iekārtas vadību. caur 10.4, 15 un 21
collu skārienjutīgiem monitoriem.

VIDEO

fg.am/tempora

Aprīkojums un tehniskie dati
Detaļas augstums

Maliņas un
plātnes biezums

Maliņas materiāla biezums

Ķēdes transportieris

Padeve

Min. detaļas garums

36

8–60 mm

8–60 mm

0.4–3 (12) mm

0.4–3 (8) mm

140 mm

140 mm
9.84 yd/min (12 m/min)

Skārienjūtīgs monitors 10,4”

Skārienjūtīgs monitors 10,4”

“x-motion” Vadība caur skārienjutīgu monitoru

Skārienjūtīgs monitors 21”

Skārienjūtīgs monitors 21”

“e-motion plus” Vadība caur skārienjutīgu
monitoru

Skārienjūtīgs monitors 21”

Skārienjūtīgs monitors 21”

x

x

“m-motion”
Kontroles sistēma

tempora F800 60.08
“x-motion plus”

12/20 m/min.

Vadība caur skārienjutīgu monitoru
Darbība

tempora F800 60.12
“e-motion” / “x-motion plus”

“x-motion plus”

S

S

e-motion

O

O

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

LAV|EUR.2

Manuel Herzog, Vācija

tempora F800 | F600 | F400

tempora F400 45.03

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

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

8–60 mm

8–45 mm

0.4–3 (6) mm

0.4–3 mm

140 mm

LAV|EUR.2

140 mm

10+18 m/min

9 m/min.

Skārienjūtīgs monitors 10,4”

Skārienjūtīgs monitors 10,4”

15” skārienjūtīgs monitors

15” skārienjūtīgs monitors

x

x

S

S

O

O

x

x

Opcija (O) | Standards (S) | nav iespējams (x)

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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kappa automatic classic | 80 | 100 | kappa V60 classic

Kompakta plātņu ripzāģmašīna
priekš efektīvas griešanas
Format 4 vertikālā ripzāģmašīna nodrošinās
produktivitātes kāpumu.

kappa automatic classic
Precizitāte,daudzpusība, produktivitāte viss vienā
▪▪ Motora jauda 7.5 kW
▪▪ Ergonomisks vadības panelis ar 15 collu ekrānu
▪▪ 15” TFT skārienjūtīgs ekrāns pēc opcijas
▪▪ Zāģēšanas mezgls ar pamatzāģripu un aizzāģi
▪▪ Masīva konstrukcija
▪▪ Zāģēšanas garums 3200 mm
▪▪ Zāģripas diametrs 320 mm
▪▪ Zāģripas projekcija 68 mm
▪▪ Padeves ātruma variators 1-40 m/min
Papildaprīkojums
▪▪ Motora jauda 9 kW

Video

Jautājiet
piedāvājumu

kappa V60 classic
Jaunā V60 classic sērija piedāvā visaugstāko
veiktspēju par pievilcīgu cenu

Trīs modeļi: kappa V60 16.25 classic | kappa
V60 19.32 classic | kappa V60 22.42 classic

38

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

▪▪ Motora jauda 4 kW
▪▪ Zāģēšanas garums: 2500 mm, 3200 mm,
4200 mm
▪▪ Zāģēšanas augstums: 1600, 1900, 2200 mm
▪▪ Zāģripas diametrs 250 mm
▪▪ Zāģēšanas augstums horizontāli: 1400, 1700,
2080 mm
▪▪ Precīzi griezumi zāģa agregātam
▪▪ Aizvelkams centra atbalsts
▪▪ Standarta : ekstra aizsargs
▪▪ Aizzāģēšanas mezgls (opcija)

Jautājiet
piedāvājumu

LAV|EUR.2

kappa automatic classic | 80 | 100 | v-motion classic

kappa automatic 100

kappa automatic 80

v-motion classic
V-motion vakuuma pacēlājs atvieglo plātņu materiālu
transportēšanu, paredzēts arī MDF virs 8 mm
biezumā.
▪▪ Ergonomiska sistēma ērtai plātņu transportēšanai
gan horizontāli gan vertikāli
▪▪ Ērta lietošana ar sagāšanas funkciju 0–90°
▪▪ Spēj pārvietot plātnes līdz pat 250kg
▪▪ Vakuuma ģenerators stiprai piesūkšanai

Video
LAV|EUR.2

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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RL 125 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350

Tīrs
gaiss
RL 125

RL 140

RL 160

RL 200*

RL 250

RL 300

RL 350

Šī nosūkšanas - gaisa attīrīšanas sistēma nodrošina, ka putekļu emisija gaisā zem 0.1 mg/m3. Visi modeļi nodrošina putekļu emisiju
mazāku par 0,1 mg/m3, kas atbilst putekļu emisijas klasei H3.

Kolektora izvads 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

Trokšņa līmenis

74

74

70

70

75

75

75

Automātiska filtra tīrīšana

O
-

O
-

O
-

O
-

S

S

S

S

S

JET (sprauslu) filtra tīrīšanas sistēma

-

-

-

-

Filtra virsmas laukums

5

10

10

20

S
50

S
50

S
71

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

Kārtridža filtrs

Nepieciešamā vieta mm (G x P x H)
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Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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RL 125 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350

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|EUR.2

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

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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creator 950 | profit H80

profit H80
H80 apstrādes cents aprīkots ar F4®Solutions
padara ražosans procesu rentablu.

Ielāde...

Darbība

Variants “stand alone”

priekš rentabilitātes priekš mēbeļu ražošanas
priekš industruālā pielietojuma.
Paneļu griešanas , urbšanas un frēzēšanas centrs profit H80 nodrošina ļoti
efektīvu mēbeļu ražošanu . Pilnīgi pēc pasūtījuma izgatavotas mēbeles ar
urbumiem, gropēm un savienojumiem tiek ražotas vienā procesā . Jaunākās
nesting tehnoloģias nodrošina augstākās iespējamās materiāla un laika
ietaupījumus. Pilnīgai automatizēšanai profit H80 var tikt aprīkots ar uzlādes
un nolādes galdiem.

Pateicoties zonu gudrajai vakuuma kontrolēšanai , katra vakuuma zona var tikt ieslēgta
atsevišķi attiecīgi sagataves izmēriem.

C ass ir līdzvērtīga ceturtai
asij, kas ir interpolēta (360°)
ar agregātiem jau standarta
aprīkojumā izvēloties C asi.
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Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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creator 950 | profit H80

Jauns

Izkraušana

CNC precizitāte
tikai 5 m²

VIDEO

fg.am/creator-eng

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|EUR.2

Spēcīga piesūkšana arī
šaurākām detaļām.

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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profit H200 | profit H350

Viena iekārta, piecas asis
Neierobežotas iespējas
Profit H350 | Profit H500
Jauna dizaina CNC iekārtas no Format-4 atspoguļo dinamiku,spēku un augstu
tehnoloģiju no pirmā skatiena. Format-4 CNC iekārtas kvalitatīvas un domātas
dažādiem izaicinājumiem ražošanā. Jaunākā 5-asu CNC tehnoloģija garantē
neierobežotu radošumu un vienlaikus samazina sākotnējo ieguldījumu un
turpmākās izmaksas par agregātiem un instrumentiem.

Iekārta, kas
pārliecina

profit H350

profit H200 | profit H300
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. H300 L
CNC Apstrādes centrs ir paredzēts logu un kāpņu ražošanai.

profit H200

44

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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profit H200 | profit H350

profit H300

LAV|EUR.2

profit H500

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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K 540 S | K 700 S

Augstākai precizitātei un
kvalitātei Jūsu darbnīcā!
K 540 S
▪▪ Motors 5.5 kW
▪▪ Max iezāģējuma augstums 137 mm
▪▪ Zāģripas diametrs 315 mm
▪▪ 4800rpm apgr./min.
▪▪ Zāģēšanas mezgla sagāšana 90°–45°;
▪▪ Zāģēšanas platums labajā pusē 800 mm ar
pilnu galda platumu
▪▪ EURO ll standarta zāģripas aizsargs
▪▪ Anodēti padeves ratiņi
▪▪ Sķērszāģēšanas lineāls atbalsta galdam
2600 mm
Papildaprīkojums
+++ Paralēlais lineāls ar precīzo regulēšanu
++Padeves ratiņu garums 3200 mm
++Aizzāģēšanas mezgls

8.305,00

Ietaupiet € 1.865,00

6.440,00
€ neiesk. PVN

K 700 S
▪▪ Motors 5.5 kW
▪▪ 104 mm zāģēšanas augstums ar zāģripas
diametru 315 mm
▪▪ Zāģēšanas platums labajā pusē 800 mm;
▪▪ Zāģēšanas mezgla sagāšana 90°–45°;
▪▪ EURO ll standarta zāģripas aizsargs

8.693,00

Papildaprīkojums
++Indikators sagāzuma nolasīšanai
+++ Paralēlais lineāls ar precīzo regulēšanu
++AIzzāģēšanas mezgls Ø 100 mm ar galveno
zāģripu Ø 300 mm
++Padeves ratiņi 3200 mm

Ietaupiet € 1.853,00

6.840,00
€ neiesk. PVN
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Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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F 900 Z | K 940 S

F 900 Z
▪▪ Motora jauda 7.35 kW
▪▪ Atvērums galdā 320 mm
▪▪ Frēzēšanas vārpsta D=30 , darba zonas
garums 140 mm
▪▪ Vārpstas ātras
nomaiņas sistēma
▪▪ 230 frēzēšanas vārpstas aizsargs priekš frēzes
230 mm , 550 mm frēzēšanas aizsargi
▪▪ frēzēšanas vārpsta sagāžama 90 –45
▪▪ Rotācijas ātrumi 3500/6500/8000/
10,000 apgr./min.;
▪▪ Anodēti tapošanas ratiņi 1300
▪▪ EURO frēzes vārpstas aizsargs
▪▪ Rotācijas virziena reversa slēdzis
▪▪ Multifunkcionāla regulēšanas sistēma

8.195,00

Papildaprīkojums
++Vārpstas bloķēšana
++Anodēta alumīnija
vadlineāli;

Ietaupiet € 955,00

7.240,00
€ neiesk. PVN

K 940 S
▪▪ Motors 5.5 kW
▪▪ Zāģēšanas garums 2050-3700 mm
▪▪ Zāģēšanas platums 800–1250 mm
▪▪ Max iezāģējuma augstums 133 mm
▪▪ “Power drive” aprīkojums
Papildaprīkojums
++Motora saudzīgā palaišana
++Elektriska zāģēšanas mezgla leņķa iestatīšana
++LED diplejs sagāzumam un augstumam
++Paralēlais lineāls ar precīzo regulēšanu
++Padeves ratiņi 3200 mm

12.340,00 Ietaupiet € 3.100,00

9.240,00
€ neiesk. PVN
LAV|EUR.2

Iekārtu ilustrācija var iekļaut papildaprīkojumu. Skatieties individuālo piedāvājumu, lai noskaidrotu kāds papildaprīkojums ir iekļauts Jūsu iekārtā.
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atomic laBāKā
slēpJu izvēle.
slēpJu raŽošana ar Format-4 cnc-teHnoloģiJu
Austriešu kompānija Atomic izmanto Format-4 CNC tehnoloģiju slēpju ražošanai.
Lasiet pilnu stāstu apakšā www.format-4.com

Profit H350
5 asu CNC apstrādes centrs

Papildus INFO: 67400667 www.format-4.com

