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PLANO MASKIN AB

Lärlingsgatan 40
904 22 UMEÅ
Tel. 090 137157

www.felder-group-sweden.com
www.planomaskin.se

Vårkampanj Fantastiska maskinpriser 
och många verktyg- och 
tillbehörserbjudanden
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VI tAr 
ALLt KrING 
träBeArBetNING 
dIreKt tILL dIG!

 © 1/2019 FELDER KG  |  KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA  |  www.felder-group.com 
Ändringar av priser och tekniska data förbehålls alltid utan att det meddelas i förväg, liksom post- och tryckfel. Erbjudanden gäller till och med den 2019-05-31 och så länge lagret räcker. 
Alla priser är i SEK exkl moms. Mellanförsäljning förbehålles. Maskinerna visas delvis med tillvalsutrustning. Bilderna kan skilja sig från originalet.

Varje dag beslutar sig snickare för en träbearbetningsmaskin 
från Felder. Med detta beslut blir de inte bara en kund utan 
en ambassadör för perfekt träbearbetning.

kära kunder, kära snickare!
För vårkampanjen 2019 har vi sammanställt en färgstark blandning av
maskin-, verktygs- och tillbehörserbjudanden. Låt dig övertygas på sidorna
som följer och besök oss på vår hemsida eller i en av våra utställningslokal nära dig.
Testa våra maskiner, upplev flertal innovativa utvecklingar på plats och
dra nytta av fantastiska specialerbjudanden!

Våra kompetenta och kunniga medarbetare guidar gärna er genom Felder-världen
och tillsammans finner ni den perfekta lösningen för era individuella krav
på perfekt träbearbetning. Vi ser fram emot ditt besök!

Hansjörg Felder, verkställande direktör för Felder gruppen
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Silent-Power® Silver med utbyteS 
rabatt till bäSta PriS!
*Ta med ditt gamla sågblad till oss på husmässan

Erbjudandet gäller endast under husmässan

ALt mot Ny

Silent-pOWEr®
..... ljuddämpad

Förkromad ”Silver”
..ingen igenhartsning

anti-Vibration
..högsta precision

HW-härdad
..bästa snittkvalitet

Toppkvalitet
..lång brukstid

Prisexempel: 35% i utbytes rabatt
vid köp av ett Silent-power® Silver sågblad

Ø 315, Z 48 ............................................................................918,00 SeK exkl. moms.

Utbytes rabatt för ditt gamla sågblad .................................–401,00 SeK exkl. moms.

utbytes rabatt ........517,00
  SeK exkl. moms.
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 kappa 590  |  kappa 550  |  kappa 400  kappa 590  |  kappa 550  |  kappa 400 kappa 590 | kappa 550 | kappa 400

SWE | SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

Kampanjpris på 
förfrågan

vinstgivande multitalang 
för alla tillfällen

den fantastiska justersågen med dubbel 
vridning för vinkelsnitt i alla lägen
Den nya kappa 590 blir en ny måttstock för premiumjustersågar med innovativa detaljer. 
Det nya aggregatet med dubbel vridning erbjuder ett lutningsområde på totalt 92° och 
uppnår upp till 202 mm snitthöjd med sågblad med en diameter på 550 mm. Det sparar 
värdefull arbetstid och underlättar sågning av inre geringssnitt och enkla geringssnitt.

kappa 590 ”e-motion”
 ▪ Såghöjd 202 mm
 ▪ Cirkelsågsaggregat med dubbel lutning +/- 46°
 ▪ Justerbord i aluminium – ”X-Roll” med precisionslagring
 ▪ Sågskydd för lutningen i båda riktningar som snabbt och enkelt kan justeras
 ▪ Skärlängd 2200–3700 mm
 ▪ Verktygsfack för 5 klingor
 ▪ Intuitiv ”smartouch”-kontroll med 15” pekskärm
 ▪ Obegränsat antal sågprogram i minnet
 ▪ Obegränsat utrymme för klingstorlekar i minnet
 ▪ Styrt klyvanhåll

kappa 550
 ▪ Såghöjd 202 mm
 ▪ Kapbredd 1000 mm
 ▪  Sågbladsdiameter 250–550 mm
 ▪ Justerbord i aluminium ”X-Roll” med precisionslagring, 
10 års garanti

 ▪  kappa styrning med 3-raders LED-visning för höjd, 
vinkel och varvtal på kontrollpanelen på maskinstativet

Tillvalsutrustning
 ▪ Motoreffekt 13,5 hk (10 kw) med steglöst varvtal 2000–6000 v/min
 ▪  Justerbord ”X-roll”, snittlängd 3200 mm, kantsko
 ▪ Verktygslöst system för snabbt byte av huvudklinga ”Easy-Lock” och 

 klyvknivinställning, rotationshämning med medbringarstift i flänsen

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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 kappa 590  |  kappa 550  |  kappa 400  kappa 590  |  kappa 550  |  kappa 400 kappa 590 | kappa 550 | kappa 400

SWE | SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

Ny

Övertygande i alla 
områden

”Easy-Glide” - 6 års garanti!

justerbordet ”X-roll”

Verktygslöst system för 
sågbladsbyte

ritsaggregat med parkeringsfunktion

kappa 400 x-motion
 ▪ Såghöjd 133 mm
 ▪ Kapbredd 1250 mm
 ▪ Sågbladsdiameter 250–400 mm
 ▪ Justerbord i aluminium ”X-Roll” med 
precisionslagring, 10 års garanti

 ▪ CNC-styrning med TFT skärm 5,7” med 
pekfunktion

Tillvalsutrustning
 ▪ Motor 10 hk (7,35 kW)
 ▪  Ritsaggregat ”Classic”, justerbart i höjd- och sidled
 ▪  Justerbord ”X-roll”, snittlängd 2800 mm, kantsko
 ▪ Positionsstyrt parallell anhåll med digitalvisning på kontrollpanelen i 
ögonhöjd, snittbredd 1250 mm

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

10 år 
Garanti
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dual 51 | profil 45 m

SWE | SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

maximal vinst med 
en knapptryckning

dual 51
Rikt- och planhyvel med räfflade hyvelbord och 
planhyvelstyrning med 4 pelare

 ▪ Rikthyvelbredd 510 mm
 ▪ Rikthyvelbord längd 2250 mm
 ▪ Steglös matningshastighet 4–16 m/min
 ▪ Hyvelkutterdiameter 120 mm
 ▪ Hyvelhöjd 3-254 mm
 ▪ 4 knivs Felder system
 ▪ Elektrisk inställning av hyvelhöjd

Tillvalsutrustning
 ▪  Motor 10 hk (7,35 kW)
 ▪ Comfort EURO hyvelskydd

Tillvalsmöjligheter
 ▪ Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter

profil 45 m x-motion
Massivt bord i gjutjärn för vibrationsfri stabilitet

 ▪  Bordsöppning 320 mm
 ▪ Styrd frässpindellutning +5° till -45°
 ▪ Styrd höjdinställning frässpindel
 ▪ Frässpindel med snabbutbytessystem standard
 ▪  Frässpindel-Ø 30 mm, 140 mm användbar höjd över bord
 ▪  Fräsanhåll 250 för verktyg-Ø max.: 250 mm
 ▪  Kontrollpanel i ögonhöjd med ”x-motion” styrning för höjd-, 
vinkel- och anhållsposition

Tillvalsutrustning
 ▪  Motor 10 hk (7,35 kW)
 ▪  Anhållslinjaler 550 mm ALU eloxerade med säkerhetslinjaler
 ▪  Bordsförlängning på båda sidor 670 mm med utdragningsram 
2200 mm

Tillvalsmöjligheter
 ▪ Professionellt matningspaket för seriearbeten

Stabilitet, pålitlighet och användarkomfort på högsta nivå. 
Det intuitiva Format-4 användarkonceptet erbjuder hög 
komfort och maximal effektivitet.

Upplåsning och uppfällning av rikthyvelbordet 
med ett handgrepp
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exact 63 | plan 51 l

SWE | SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

För samman det som 
hör samman!

Kombinationen av planhyveln exact 
63 med rikthyveln plan 51L och det 

platsbesparande hyvelanhållet resulterar 
i en perfekt maskinkombination.

exact 63
Det kompletta paketet med planhyvlar från 
Format-4 ger absolut högsta prestanda och 
precision och är optimerat för höga krav

 ▪ Hyvelbredd 630 mm
 ▪ Planhyvelbordslängd 1050 mm
 ▪ Max. spånavverkning 10 mm
 ▪ Hyvelhöjd 3–300 mm
 ▪ Matningshastighet steglös 5–20 m/min
 ▪ 4 knivs Felder system
 ▪ Elektrisk inställning av hyvelhöjd

Tillvalsutrustning
 ▪  Motor 13,5 hk (10 kW)
 ▪ Positionering av planhyvelhöjd ”Digi-Drive” 
D1, med förval av mått

Tillvalsmöjligheter
 ▪ Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter

plan 51 L
Rikt- och planhyvel med räfflade hyvelbord och 
planhyvelstyrning med 4 pelare

 ▪ Rikthyvelbredd 510 mm
 ▪ Rikthyvelbord längd 3000 mm
 ▪  Bordslängd inmatande hyvelbord 1650 mm
 ▪ Spånavverkning max. 8 mm
 ▪ Konkav och konvex fog: snabbinställning
 ▪ 4 knivs Felder system
 ▪ Elektrisk höjdinställning av matande hyvelbord 
med digitalvisning Power-Drive

Tillvalsutrustning
 ▪  Motor 10 hk (7,35 kW)
 ▪  Aigner kombi-rikthyvelanhåll med hjälplinjal och 
parallellogramjustering, linjal 1300 mm

 ▪  Comfort EURO hyvelskydd
 ▪ Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter

konkava och konvexa hyvlingar 
med plan 51L lutningsinställning

Silent-pOWEr® spiral-hyvelkutter 
minskar bullret vid hyvling med 
mer än hälften.

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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feldershop.com
OPEN 24

8
SWE|SEk.3

klicka dig fram till Felders värld och upptäck 
mer än 2500 verktygs- och tillbehörs artiklar 
för perfekt träbearbetning.

Lugn
Finns var du vill, när du vill

online ShoPPen
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–16%

–13%

–15%

–18% –18%

–16% –26%

–19%

9 119.00

7 279.00
04.3.130 | SEK exkl. moms

5 589.00

4 849.00
04.0.165 | SEK exkl. moms

2 257.00

1 956.00
04.0.070 | SEK exkl. moms

3 853.00

3 229.00
04.2.084 | SEK exkl. moms

1 880.00

1 528.00
501-04-007 | SEK exkl. moms

1 995.00

1 638.00
500-04-040 | SEK exkl. moms

4 108.00

3 356.00
04.3.123 | SEK exkl. moms

1 539.00

1 296.00
500-04-002 | SEK exkl. moms

842.00

712.00
04.1.015 | SEK exkl. moms

1 891.00

1 396.00
04.1.016 | SEK exkl. moms

3 032.00
2 453.00
2 453.00

–20% –13%

FräSA

Spiralhyvelhuvud för hela 
klyvsnitt WpL-Hm
 + För fogning, renfräsning och 
mallfräsning

 + Fräsverktyg av stål, borstad yta
 + Ø Verktyg 80 mm
 + Snittbredd verktyg 100 mm
 + 18 Huvudskär

Faskutter, WpL-HW
 + För fogning och smygar. Idealisk för bordsfräs 
med ej lutbar spindel

 + Fräsverktyg av stål, borstad yta
 + Ø Verktyg 160 mm
 + Snittbredd verktyg 50 mm

Falsfräsudd med dragande 
snitt WpL-HW 
 + För fogning, falsning och 
jämnfräsning med mallring

 + Fräsverktyg av aluminium, 
hårdeloxerad yta

 + Ø Verktyg 125 mm
 + Snittbredd verktyg 50 mm 
 + 2 Huvudskär, 4 förskär

kassett sats-set, liten
 + Vid handmatning. Är 
spånbegränsare och 
återkastsäker

 + Enkelt byte av skär – ställskruvar 
i fräskroppen

 + Fräsverktyg av stål, borstad yta
 + Bearbetar för alla profilskär 
med 40 mm bredd

profilskär, avvisare
04.4.005, -008, -009, 
-018, -028, -031

Leveransomfattning:
Universal-säkerhetsskärhuvud, 2 
st. falsskär och avvisare, 6 olika 
profilskär och avvisare

mallrings set Compact
 + Ø Mallringar 85, 100, 110, 
125 mm

 + Ø Kullagerring 30 mm
 + Ø Säkerhetsring 30 mm

mallrings set, medel
 + Diameter mallringar 95, 100, 
105, 110, 115, 120, 125 mm

 + Ø Kullagerring 30 mm
 + Ø Säkerhetsring 30 mm

Limfogfräs Wp-HW
 + För limfogsfräsning i massivträ
 + Fräsverktyg av aluminium, hårdeloxerad yta
 + Ø Verktyg 100 mm
 + Snittbredd verktyg 50 mm
 + 2 Huvudskär
 + 1 Limfogsfinger

Limfogfräs för geringar 45° Wp-
HW

 + För limfogsfräsning i massivträ
 + Fräsverktyg av aluminium, hårdeloxerad yta
 + Ø Verktyg 140 mm
 + Skärbredd verktyg 29 mm
 + 2 Huvudskär
 + 1 Softlinetapp

Softline limfogfräs Wp-HW med 5 
Softlinesinkor 
 + för arbeten i både mjukt och hårt trä
 + Fräsverktyg av stål, borstad yta
 + Ø Verktyg 135 mm
 + Snittbredd verktyg 80 mm
 + 2 Huvudskär
 + 5 Softlinesinkor

 + Fräsverktyg av stål, borstad yta
 + 1 Verktyg – 5 möjliga profiler!
 + Mörk yta
 + Ø Verktyg 143–158 mm
 + Snittbredd verktyg 6-20 mm

VS-HW not- och spontverktygs sats

Ytterligare tillval
04.3.131  Utbyggnadsfräs ”Softline” 
04.3.132  Tillsatsfräs ”Fog- och fasfräs för sluten fog”
04.3.133  Tillsatsfräs ”Fog- och fasfräs för öppen fog”
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-19%

FRÅN

280.00
SEK exkl. moms

–26% –27%

-24%

-12%

3 205.00

2 360.00
.set-ha12-4 | SEK exkl. moms

3 251.00

2 360.00
.set-ha12-5 | SEK exkl. moms

1 608.00

1 296.00
400-108 | SEK exkl. moms

4 872.00

3 691.00
04.1.230 | SEK exkl. moms

4 495.00

3 958.00
501-04-034 | SEK exkl. moms

3 576.00

3 356.00
09.0.027 | SEK exkl. moms

403.00

378.00

286.00

280.00
280.00

FräSA

Excenter klämma
 + Spännhöjd max. 140 mm
 + Spänndjup max. 300 mm
 + Excenter klämma M20 utan klämset

01.0.036  Monteringsbeslag för   
  X-Roll skjutbord, FE/F4
410-190  Hammer monteringsbe  
  slag

Set i väska: frisfräs +  
standard-kontraprofilfräs Wp-
HW

 + Fräsverktyg av aluminium, 
hårdeloxerad yta

 + kontraprofilering av alla typer av 
massiva träramar

kontraprofilfräs
 + Ø Verktyg 120 mm
 + Snittbredd verktyg 22-25 mm
 + 2 Huvudskär

Frisfräs
 + Ø Verktyg 183 mm
 + Snittbredd verktyg 22-25 mm
 + 4 Huvudskär
 + Frisdjup 60 mm

Ersättningsskär 
finns tillgängliga 
i vår webshop 

proffs-slipcylinder i aluminium
 + Den fasta slipkroppen i aluminium garanterar exakt 
slipning av kanter, plana ytor och bågar.

 + Tack vare möjligheten att använda slippapper på 
metervara ökas slipcylinderns lönsamhet. 

 + För spindeldiameter ø 30 mm

Handslippapper
 + 1 Rulle slippapper
 + Användning i Schleiffix
 + (H x L) 110 x 20.000 mm

SET bESTår aV:
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

04.2.100 + 
04.2.191

04.2.099 + 
04.2.190

 + För frisfräsning samt profilering av arbetsstycket
 + Fräsverktyg av stål, borstad yta
 + Ø Verktyg 220 mm
 + Snittbredd verktyg 31 mm
 + 2 Huvudskär, 2 ersättningsskär

proffs-kontraprofil- och frisfräs, Wp-HW

09.1.041 K 80
09.1.042 K 100
09.1.043 K 120

Ställbar notfrässet 1
 + För fräsning av notspår och fjäder,skåpsryggar 
och hörnförbindningar

 + Ø Verktyg 160 mm
 + Snittbredd verktyg 4,0-13,5 mm
 + Notspårdjup: T = 35 mm 
 + Borrhålsdiameter: ø = 30 mm
 + 6 Huvudskär, 6 förskär

Ställbar notfrässet 2
 + För fräsning av notspår och fjäder,skåpsryggar 
och hörnförbindningar

 + Ø Verktyg 160 mm
 + Snittbredd verktyg 7,5-24,0 mm
 + Notspårdjup: T = 35 mm 
 + Borrhålsdiameter: ø = 30 mm
 + 6 Huvudskär, 6 förskär

SET ERBJUD-
ANDE

SET ERBJUD-
ANDE
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10 704.00
05.0.006 | SEK exkl. moms

5 218.00
502-05-009 | SEK exkl. moms

8 447.00
05.0.010 | SEK exkl. moms

11 190.00

8 841.00

tILLBehör

F-38 matarverk
 + 3x 400 V, 50 Hz, 0,75 kW
 + Envägsupphängning
 + 3 matarhjul i mjukt gummi
 + 8 Matningshastigheter 3,2/6,3/8,3/12,5/
16,7/5,0/32,0/63,0 m/min

 + Vikt 59 kg

05.3.010 1 x 230V, 50 Hz

F-48 matarverk
 + 3x 400 V, 50 Hz, 0,75 kW
 + 4 matarhjul i mjukt gummi
 + 8 Matningshastigheter  
3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min

 + Vikt 67 kg 

05.3.006 1 x 230V, 50 Hz

1 x 230V, 50 Hz

 + Envägsupphängning
 + Kapacitet 0,18 kW
 + 3 drivvalsar Ø 80 mm, bredd 30 mm
 + 4 Matningshastigheter 5/6,5/8/11 m/min 
 + Vikt 32 kg

HC32 Standard matarverk

nU tillgänglig i app Store 
och på Google play!

alltid aPP-to-date
Med FeLder GrOuP!
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b3 winner | K4 perform

SWE|SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

Kampanjpris på 
förfrågan

en kombimaskin som 
imponerar

hammer K4 är den starkaste 
hammer justersågen som någonsin 
har byggts.

b3 winner 

 ▪ 2 Motorer 4,0 hk (5,5 hk)
 ▪ Lutbar sågklinga, 90°–45°
 ▪ Lutbar fräs 90° till 45°
 ▪ Fräs 4 varvtal: 
3000/6000/8000/10 000 v/min

 ▪ Klyvanhåll winner med kraftig 
rundstång

 ▪ Kapbredd 800 mm 
 ▪ Massivt gjutjärnsbord och 
konstruktionsdetaljer

 ▪ Fräs med rotationsriktningsomkopplare

k4 perform 

 ▪ Motoreffekt: 5,5 hk (4,0 kW)
 ▪ Snittlängd: 3200 mm
 ▪ (Klyvbredd 1250 mm)
 ▪ Såghöjd: 102 mm 
 ▪ Justerbord med användningsstel 
6-kammarprofil

Tillvalsmöjlighet
 ▪ Fininställning till parallellanhållet Profi
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Fd 21 | Fd 250 | structura 60.02

SWE|SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

Kampanjpris på 
förfrågan

FD 250
 ▪ Användningsområde långhålsborrningar
 ▪ Borrdjup 160 mm
 ▪ Borrhöjdsjustering 130 mm
 ▪ Borrlängd 250 mm
 ▪ Enhandsmanövrering
 ▪ Bordsstorlek 550 x 300 mm
 ▪ Rotationsriktningsomkopplare
 ▪ Tappenhet med användbara skenor 16, 
22, 25 och 32 mm

Inmatningen har en bordshöjd på 900 mm och 
ett inmatningsbälte med webbstruktur och justerbar 
hastighet på 2.5 10 m/min.

structura 60.02
 ▪ Borsthöjd 3–200 mm
 ▪ Borstbredd 650 mm
 ▪ Stålborste borstaggregat,Tynex borste
 ▪ Snitthastighet 1000 v/min
 ▪  Konstant inmatningshöjd - fast bord, 900 mm
 ▪  1 Motor med 4 kW (5,5 hk)
 ▪  Mekaniskt förspända tryckrullar av gummi
 ▪  Omvänd drift

FD 21 professional
Exakt centrumtappborrning!
 ▪ 21 högvärdiga borrspindlar i 32 mm rutnät
 ▪ Steglöst lutbart borraggregat (0°–90°)
 ▪ Automatisk borrdjupskompensation
 ▪ Djup på anhåll upp till 300 mm med en skala
 ▪ Upp till 70 mm borrdjup
 ▪ Absolut repeterbarhet tack vare rastsystem (tillval)

Hoptappning av fyrkantiga och 
rätvinkliga slitsar

Ge ditt 
arbetsstycke 
ett nytt ansikte!

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på 
din  individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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C3 41 Comfort | C3 31 Comfort

SWE|SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

Kampanjpris på 
förfrågan

Kraftpaket som övertygar 
med prestanda och precision

C3 31 Comfort
C3 31 med komfortutrustning är den ultimata 
kombimaskinen för snickarproffs med höga krav.

 ▪ Motoreffekt 4,0 hk (3,0 kW);
 ▪ Hyvelbredd 310 mm
 ▪ Snittlängd: 2050 mm
 ▪ Hyvelhöjd min.– max. 4–225 mm
 ▪ Fräsanhåll för verktyg-Ø max.: 220 mm
 ▪ 3-knivskutter med vändskär
 ▪ Varvtal, 3000/6000/8000/10 000 v/min

Tillvalsutrustning
 ▪ Justerbord 2000 mm
 ▪ Teleskopbord 1100
 ▪ Gradrasterindex för formatbord
 ▪ Kapanhåll 1300 mm, för montering på 
format/teleskopbord

C3 41 Comfort
 ▪ Motor 5,5 hk (4,0 kW)
 ▪ Hyvelbredd 410 mm
 ▪ Snittlängd: 2050 mm
 ▪ Fräsanhåll för verktyg-Ø max.: 220 mm
 ▪ Teleskopbord 1100
 ▪ Gradrasterindex för formatbord

Tillvalsutrustning
 ▪ Justerbord 2000 mm

Tillvalsmöjligheter
 ▪ MF-Frässpindel system
 ▪ Långhålsborrtillsats

Ny 
med 410 mm hyvelbredd

4 maskiner på 
liten yta
1,5m2

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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a3 31 | a3 41
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Kampanjpris på 
förfrågan

Kampanjpris på 
förfrågan

Sensationella resultat till 
ett oslagbart pris!
a3 41
 ▪ Motorstyrka 5,5 hk
 ▪ Hyvelbredd 410 mm
 ▪ Rikthyvelbord längd 1800 mm
 ▪ Hyvelhöjd 4–225 mm

Tillvalsmöjligheter
 ▪ Silent-Power® spiralkniv hyvelkutter

a3 31
 ▪ Motorstyrka 4,0 hk
 ▪ Hyvelbredd 310 mm
 ▪ Rikthyvelbord längd 1400 mm
 ▪ Hyvelhöjd: 4–225 mm
 ▪ 3-knivskutter med vändskär

Tillvalsmöjligheter
 ▪ Silent-Power® spiralkniv hyvelkutter

tunga, massiva 
arbetsbord

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på 
din  individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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-22%

-20%
-17%

-20% 1 324.00

1 064.00
500-101 | SEK exkl. moms

2 343.00

1 956.00
501-129 | SEK exkl. moms

1 539.00

1 238.00
01.1.001 | SEK exkl. moms

2 372.00

1 852.00
01.2.140 | SEK exkl. moms

4 572.00
430-106 | SEK exkl. moms

1 616.00
503-167 | SEK exkl. moms

987.00 696.00
1 215.00  856.00
466.00 324.00

MASKINtILLBehör

Felder bordsförlängning 
 + Med F-koppling
 + Bredd 140 mm, längd 500 mm
 + Massivt gjutjärn

FELDEr bordsförlängning i aluminium 
 + Med F-koppling
 + Bredd 300 mm, längd 500 mm

Geringsanhåll med gradraster för Hammer 
justerbord
Geringsanhållet med gradraster 503-167 passar på alla HAMMER 
justerbord (med undantag för K4 och Expert modeller) och är tillgängligt nu.
 + Justeringsområde: +/- 75°
 + Indexpositioner: +/- 70°, +/-65°, +/-60°(3-hörn), +/-45° 
(4-hörn), +/-40°, +/-35°, +/-30° (6-hörn), +/-22,5° (8-hörn), 
+/-11.25° (16-hörn), +/-5,625° (32-hörn), 0°

 + Kapanhåll ingår ej!

Främre rulle för arbetsstycke, infällbar
För enklare matning av långa, skrymmande arbetsstycken kan 
den 420 mm långa rullen för arbetsstycken fällas in snabbt 
och utan verktyg. 

 + Rulle för arbetsstycke med 420 mm
 + Kan fällas in på bara några steg
 + Passar Felder och Format-4 maskiner med långt maskinstativ 
och X-Roll justerbord från 2800 mm

 + Inte lämpad för maskiner med styrt klyvanhåll

HammEr bordsförlängning
 + Bredd 150 mm, längd 400 mm
 + Eloxerad aluminium
 + Enhandslås via handtag för enkel 
låsning utan verktyg

HammEr bordsförlängning  
med stödfot
 + Bredd 150 mm, längd 800 mm
 + Eloxerad aluminium
 + Enhandslås via handtag för enkel låsning 
utan verktyg

 + Stödfot ställbar i höjdled 510–930 mm

Ny Ny

503-169 Kapanhåll 900 mm 
503-170 Kapanhåll 1300 mm 
503-144 Kapanhållsstopp 
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-18%

–26% –26%

-18%

-16%

-10%

2 182.00

1 796.00
430-214 | SEK exkl. moms

2 182.00

1 796.00
430-213 | SEK exkl. moms

663.00

555.00
01.2.023 | SEK exkl. moms

942.00

845.00
01.2.020 | SEK exkl. moms

691.00

579.00
01.2.022 | SEK exkl. moms

644.00

479.00
.SET-HA14-1 | SEK exkl. moms

644.00

479.00
.SET-SO17-2 | SEK exkl. moms

5 774.00
01.0.243 | SEK exkl. moms

5 774.00
01.0.242 | SEK exkl. moms

MASKINtILLBehör

Säker och effektiv kapning 
av sneda, korta, smala och 
kilformade arbetsstycken. Klar och 
tydlig undanstuvning och alltid 
nära till hands tack vare panel för 
väggmontage.

Leveransomfattning:1 x lutat 
hjälpanhåll, 2x smalt hjälpanhåll, 
2x svängspännare, 1x 
ordningspanel

Set Med SPäNN- 
Och SåGSySteM

För kappa 550  
justerbord

För Felder X-Roll  
justerbord
(Tillverkningsår 
2003)

rullbock
 + Stödbredd 395 mm
 + Max. bärkraft 80 kg
 + Ställbar höjd 700 –1150 mm

rullbock
 + stödbredd 365 mm,
 + Max. bärkraft 80 kg
 + Ställbar höjd 690 –1150 mm

rullbock tung 
 + Stödbredd 350 mm
 + Max. bärkraft 800 kg
 + Ställbar höjd 580–970 mm,

Supergleit
Minskar friktionen hos arbetsstycket 
vid hyvling och innehåller inget 
vatten eller silikonoljor. 

Refillförpackning 3 l +  
sprayflaska 500 ml

För 1300 mm och ”X-roll” 
1 st, eftermontering på varje Felder 
teleskopbord 1300 mm med rulle för 
inmatning och Format-4 teleskopbord ”X-Roll”

För 1500 mm och Format-4 
1 st, eftermontering på varje Felder 
teleskopbord 1500 mm och Format-4 
teleskopbord ”Standard”

Heltäckande stöd på teleskopbord

Hartslösare
Löser hartser (kåda) m.m. på 
klingor och maskinbord 

Refillförpackning 3 l +  
sprayflaska 500 ml
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Fb 510 | Fb 610 | Fb 710

SWE|SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

Kampanjpris på 
förfrågan

Klassiska  
Felder bandsågar
Fb 510
 ▪ Motoreffekt 4,0 hk (3,0 kW); 
 ▪ Såghöjd 410 mm
 ▪ Snittbredd 480 mm
 ▪  Hjul-Ø 500 mm
 ▪ Snitthastighet 1 100 v/min
 ▪  Bandsågbladsbredd 6–25 mm
 ▪ Arbetshöjd 860 mm
 ▪ Bordsstorlek 500 x 640 mm

Tillvalsutrustning
 ▪ X-Life® keramikstyrningar

Fb 610
 ▪ Motoreffekt 4,0 hk (3,0 kW); 
 ▪ Såghöjd 410 mm
 ▪ Snittbredd 575 mm
 ▪  Hjul-Ø 600 mm
 ▪ Snitthastighet 1 200 v/min
 ▪  Bandsågbladsbredd 6–30 mm
 ▪ Arbetshöjd 840 mm
 ▪ Bordsstorlek 560 x 850 mm

Tillvalsutrustning
 ▪ X-Life® keramikstyrningar

Fb 710
 ▪ Motor 5,5 hk (4,0 kW) 
 ▪ Såghöjd 460 mm
 ▪ Snittbredd 690 mm
 ▪  Hjul-Ø 710 mm
 ▪ Snitthastighet 1 278 v/min
 ▪  Bandsågbladsbredd 6–30 mm
 ▪ Arbetshöjd 925 mm
 ▪ Bordsstorlek 700 x 840 mm

Tillvalsutrustning
 ▪ X-Life® keramikstyrningar

 ▪ Elektroniskt balanserad,massiva gjutjärnshjul
 ▪ Övre och undre bandsågsguider
 ▪ Bladspänningsindikator
 ▪ Gjutjärnsbord för bandsåg, lutbart upp till 45°
 ▪ Aluminiumanhåll

bordslutning 45°

Cirkelsågningsmall

bordsförlängning monterbar på 3 sidor.

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på 
din  individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår
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n3800 | n4400

SWE|SEk.3

n3800 | n4400

inga kompromisser på 
prestandan och precisionen 

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på 
din  individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår

Kampanjpris 
på förfrågan

Kampanjpris 
på förfrågan

n3800
 ▪ Motor 2,0 hk (1,5 kW)
 ▪ Såghöjd 310 mm
 ▪ Kapbredd 360 mm
 ▪ Bordsstorlek 400 x 510 mm
 ▪ Rullhastighet 1000 v/min.
 ▪ Massivt bord av gjutjärn
 ▪ Lutbart bord -5° till +45°
 ▪ Massiva bandhjul (Ø 380 mm)
 ▪ Bladstyrningar BÅDE över och under bordet
 ▪ + Bladspänningsindikator
 ▪ Tillval: användbara tillbehör: geringsanhåll, hjulunderrede, 
linjelaser, ”X-Life” keramikbandsågbladsstyrningar

n4400
 ▪ Motor 3,5 hk (2,5 kW)
 ▪ Såghöjd 310 mm
 ▪ Kapbredd 420 mm
 ▪ Bordsstorlek 420 x 575 mm
 ▪ Skärhastighet 850 v/min
 ▪ Massivt bord av gjutjärn
 ▪ Lutbart bord -10° till +45°
 ▪ Massiva bandhjul (Ø 440 mm)
 ▪ Bladstyrningar BÅDE över och under bordet
 ▪ Bladspänningsindikator
 ▪ Tillval: användbara tillbehör: geringsanhåll, 
bordsförlängningar, hjulunderrede, linjelaser, 
”X-Life” keramikbandsågbladsstyrningar
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3x 400V, 50 Hz

Ny

-17%

-13%

237.00
SEK exkl. moms

FRÅN

284.00

250.00

12 476.00

10 796.00
500-14-100 | SEK exkl. moms

208.00

172.00
10.0.100 | SEK exkl. moms

237.00

237.00

237.00

12 964.00 11 338.00

ViDEO

ViDEO

SLIPA

Oscillerande kantslipmaskin

 + Omkopplingsbar slipbandsoscillering för optimal användning 
av hela slipbandets yta

 + Slipning av långa arbetsstycken tack vare öppen konstruktion
 + Steglöst lutbart slipbord 0°–90°
 + Bordsjustering med handvev
 + Extrabord för rundslipning

maximal flexibilitet vid slipning av 
kanter till bästa pris
Hammer HS 950 är den perfekta instegsmaskinen för avancerade kantslipningsarbeten. 
Med den omkopplingsbara slipbandsoscillationen utnyttjas hela slipbandets yta 
optimalt. Tillsammans med det justerbara gjutjärnsslipbordet uppnår HS 950 en 
maximal slipbandslivslängd.

hS 950

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

Slipbandsrengörare
Förlänger livslängden med upp till 
400%. Höjer kvalitén och jämnheten vid 
slipning med slipband

Slippapper för Långband- och 
kantslipmaskiner
 + Hög rivtålighet
 + Formstabilt material

14.2.0825 5 st. 2515 x 150 mm K60

14.2.0835 5 st. 2515 x 150 mm K80

14.2.0845 5 st. 2515 x 150 mm K100

14.2.0855 5 st. 2515 x 150 mm K120

14.2.0865 5 st. 2515 x 150 mm K150
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Ny
  1 146.00  

  1 030.   00   
423-042 |   SEK    exkl. moms 

  2 372.00  

  2 257.   00   
423-041 |   SEK    exkl. moms 

  1 638.00  
423-043 |   SEK    exkl. moms 

  866.00  
13.0.001 |   SEK    exkl. moms 

BANdSåGAr

 infällbar slipanordning 
 Slipanordningen monteras snabbt på varje Hammer och Felder 
bandsåg.   Med denna anordning kan man bearbeta kanter med 
olika slipskor (plan, rund)  

 Universal linjelaser för alla bandsågar 
 Linjelasern för bandsågar från Felder gör det möjligt att 
projicera snittkanten på ditt arbetsstycke och fungerar så 
som visuell hjälp vid sågning.  Tack vare monteringsplattan 
kan linjelasern eftermonteras på varje bandsåg.

Få ut det MeStA FråN 
dIN BANdSåG

 Perfekt för användning på bandsågar, borrmaskiner, 
kantlistmaskiner och mycket mer. 
 +  Effekt ljuskälla 5 W (230 V) 
 +  Svanhalslängd 750 mm 
 +  Med magnetsockel 

LED maskinlampa med svanhals

Geringsanhåll med gradraster för 
bordsnoter
 Absolut precision!   Tack vare indexpositioner kan olika 
månghörningar produceras. 
 +  Passar för bordsnoter 15x5 mm 
 +  Inklusive anhållslinjal 420 mm 
 +  Justeringsområde: +/- 75° 
 +  Indexpositioner: +/- 70°, +/-65°, +/-60°(3-hörn), +/-45° 
(4-hörn), +/-40°, +/-35°, +/-30° (6-hörn), +/-22,5° (8-hörn), 
+/-11.25° (16-hörn), +/-5,625° (32-hörn), 0° 

 +  Passar alla bandsågar från Felder och Hammer, samt HS 950 

 NyA KAtALOGer 2019 
 bläddra igenom dom online på www.felder-group.com, 
ladda ner som pDF eller beställ gratis. 

 BESTÄll
NU! 
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–15%

–29%

–19% –19%

–31% –14%

–11%

–15%

567.00

462.00
06.3.101 | SEK exkl. moms

567.00

462.00
06.1.100 | SEK exkl. moms

556.00

382.00
06.0.090 | SEK exkl. moms

1 109.00

949.00
06.0.091 | SEK exkl. moms

954.00

809.00
06.0.084 | SEK exkl. moms

1 682.00

1 496.00
06.0.086 | SEK exkl. moms

859.00

729.00
12.0.344 | SEK exkl. moms

1 782.00

1 040.00
06.2.102 | SEK exkl. moms

1 377.00

984.00
06.0.063 | SEK exkl. moms

–42%

BOrrNING

Sp-träspiralborr set
 + För stationära borrmaskiner och handborrmaskiner, 
perfekt för mjukt trä och europeiskt hårt trä

 + Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 och 15 mm
 + Rekommenderat varvtal 800–3500 v/min
 + Skaftdiameter max. 10 mm
 + Högerskärande

Set i träkassett
11-delar

kombispiralborr Sp
 + För borrning i t.ex. vagnstycken, 
limträbalkar och grovt virke

 + Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
 + Total längd: 460 mm
 + Skärkvalitet specialstål (SP)

Set i träkassett
6-delar

Set i 
tygväska,
6-delar

kombi-borrspetsar GL 460
 + För handborrmaskiner, perfekt för mjukt trä 
och europeiskt hårt trä

 + Ø 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm
 + Total längd: 460 mm
 + Rekommenderat varvtal 300–1000 v/min
 + Skaftdiameter max. 13 mm 

Hålsågar i set!
 + Bimetallhålsågar Ø 19, 22, 
29, 35, 38, 44, 51, 57, 
68 mm

 + 2 st hållare
 + 3 centreringsborr

Set i 
aluminimväska
13-delar

proffs-HW 
hålsågar i set
 + Ø 22, 29, 35, 44, 51, 
64 och 68 mm

 + Snitthöjd 51 mm
 + Inkl. Snabbytesskaft och 
pilotborr i plastväskan

Set i 
plastväska,
7- delar

Långhålsborrsats Sp
+ Idealiskt för borrning av slitsar i massivträ, för 

beslagsinfällning och borrning för låskistor
+ Ø verktyg 6, 8, 10, 12, 14 mm
+ Ø Skaft 13 mm 
+ Höger- eller vänsterskärande

hö
ge

rsk
är

an
de

 (R
)

vä
ns

te
rsk

är
an

de
 (L

)
vänsterskärande
Set i träkassett
5 delar

högerskärande
Set i träkassett
5 delar

Vinkelchuck för bits
 + Gör en vinkelborrmaskin av 
er borrmaskin! 

 + Optimalt användbar vid 
svårtillgängliga ställen

precisionsspårfräs HS
 + Precisionsspårfräs med två frässpetsar för 
fräsning av spår

 + Ø 8, 10, 12, 14, 16 mm
 + Rekommenderat varvtal 2800–6000 v/min

Set i träkassett
5 delar
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–24%

–19% 632.00

509.00
06.0.083 | SEK exkl. moms

220.00

168.00
500-15-010 | SEK exkl. moms

544.00

508.00
500-15-011 | SEK exkl. moms

3 807.00

3 520.00
500-15-003 | SEK exkl. moms

773.00

751.00
12.0.073 | SEK exkl. moms

709.00

682.00
06.0.002 | SEK exkl. moms

347.00
12.0.0736 | SEK exkl. moms

BOrrNING

DS 80 Vertikal borrmaskin 
 + Motorstyrka 0,75 hk 1x 230 V
 + Arbetsbord 254 x 254 mm
 + Höjd 1630 mm
 + Jib längd 165 mm
 + Chuck 3–16 mm
 + Borrdjup 80 mm
 + Roteringshastighet 180–2740 varv/min

Skruvstäd
 + För pelarborrmaskiner
 + Spännområde 127 mm

Snabbchuck
 + För pelarborrmaskiner
 + Spännområde 3–16 mm

Ställbar cirkelskärare HS 
 + Borr för eldosor och spotlights
 + Lämpad för trä, styropur, plastskivor, 
spån- och gipsskivor

 + Inställningsområde 30 - 120 mm
 + Centrumborr 8 x 50 mm
 + Total längd 150 mm
 + Ø Skaft 10 mm

borrset för träterassbrädor
 + Bestående av 4 borrar (Ø 4, 45, 5, 6 mm), 
försänkare, drill, stopper, bithållare, 4 styck torx bit 
(15, 20, 25, 30), insexnyckel; 

 + Rena och urslagsfria sänkhål tack vare optimerad 
skärgeometri

Distanshållare 6 mm  
för tving för trall; 10 styck
 + För ett jämnt fogmått  
vid arbeten med tralltvingar;

 + Fogbredd 6 mm

Tving för trall
 + Oumbärligt tillbehör vid läggning 
av terassgolv; standardlängd 
700 mm



20 mm
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–11%

–18%

–30%

2 141.00
12.1.041 | SEK exkl. moms

647.00
12.0.074 | SEK exkl. moms

2 141.00
12.1.309 | SEK exkl. moms

1 104.00

768.00
.SET-HA15-3 | SEK exkl. moms

1 261.00

1 146.00
12.1.055 | SEK exkl. moms

3 969.00

3 828.00
400-12-014 | SEK exkl. moms

1 192.00

1 096.00
12.0.090 | SEK exkl. moms

496.00

405.00
12.0.091 | SEK exkl. moms

809.00

717.00
12.0.055 | SEK exkl. moms

VerKStAdSutruStNING

Trä och byggnadsfuktmätare nDi 20
 + Fuktmätning inom några sekunder
 + Med bara ett knapptryck kan du ändra mätningsläget 
och välja mellan trä- och byggnadsfukt

 + Temperaturmätning i °C eller °F 
 + Automatisk temperaturkompensation, autokalibrering och 
automatisk avstängningsfunktion

 + Funktion för mätt värde (ex. för overhead mått)

www.feldershop.com

Verktygsset ”professional” 
i aluminiumväska
Det kompletta sortimentet för en 
verkstad, montering och hushåll! 
Kvalitetsverktyg i robust väska  
med 4 verktygshållare översiktligt 
ordnat.

Leveransomfattning:
Mer information på 
nätet på 

SET 
mED 

120 DElAR

japanhandsåg
Med ett ”dragande snitt” kan du använda ett extra tunnt sågblad. Arbeten med tunnt sågblad gör 
det möjligt att göra exakta skärningar utan ansträngning − detta gör även bladet mer hållbart!

ryoba
 + Trapets- och triangulära tänder för 
finaste kap- och klyvsnitt

 + Bladlängd 240 mm

Douzuki
 + Universaltandning; perfekt för 
offsetskärningar och extremt 
exakta träkopplingar

 + Bladlängd 240 mm

kataba
 + Universaltandning; såg utan 
rygg för kapning och för 
djupa snitt

 + Bladlängd 250 mm

Stämjärnset med 
korkhandtag
 + Klinga av legerat verktygsstål
 + 2/3 av klingan härdad till 62 
Rockwell

 + Skärbredder: 6, 10, 13, 16, 20, 
26 mm

 + Rostskyddad med miljövänlig 
vattenlöslig lack

 + skärskydd inkl

Stämjärnset 
 + Klinga av Chrom-Mangan-stål
 + Med handtag av ädelträ
 + I praktisk trälåda med 6 stämjärn
 + Skärbredder: 6, 10, 12, 16, 20, 
26 mm

Våtslip nS 250
Genom rotationen fördelas vatten hela tiden över 
slipytan varigenom den kyls av och faran för 
överhettning undviks.  
Variabelt, steglöst varvtal från 90–150 varv/
min. Slipsten 250 x 50 x 12 mm, korn 250 G, 
läderbrynskiva 230 x 30 mm

Motoreffekt 160 W
1x 230 V 

fg.am/ns250
ViDEO

plattbärare
 + För skivtjocklekar på 10–80 mm
 + Enklaste hantering underlättar 
transporten av panelerna oavsett 
deras storlek.

 + Det självjusterande klämsystemet 
garanterar halkskydd i hela 
spännområdet

 + 2 styck

Dörrlyft
För ryckfri lyftning, svängning och 
nersänkning med fottryck

Lyftkraft 
120 kg

professionell takstöd, justerbar 
med en hand
 + Max. lastkapacitet 70 kg
 + Justerbar längd 1550–3100 mm
 + Med en knapptryckning till takhöjd
 + Kulled uppe och nere med gummerade 
plattor (80 x 130 mm) möjliggör 
användning av taklutning

SET-ER-
BJUDANDE
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25
SWE | SEk.3

–28%

392.00
12.1.039 | SEK exkl. moms

411.00
12.1.040 | SEK exkl. moms

478.00
12.1.038 | SEK exkl. moms

183.00
12.1.037 | SEK exkl. moms

307.00

288.00
12.0.005 | SEK exkl. moms

1 192.00

717.00
400-095 | SEK exkl. moms

15 448.00

11 196.00
16.2.009 | SEK exkl. moms

–40%

VerKStAdSutruStNING

Flexibel  manuell kantlistmaskin med limpotta för stationär och mobil användning Forka 
200 ECO Plus handkantlistmaskin är avsedd för såväl raka som svängda arbetsstycken, 
både konkava som konvexa

 + Användning av ABS- PVC- och kantlist av trä
 + Oavsett kantlistmaterial är en innerradie om 25 mm möjlig
 + Inställning för materialtjocklek
 + Snabb igångkörning - snabb uppvärmning
 + Flexibel genom användning av smältlim i granulatform
 + Finjusterbar limpåläggning
 + Kanttjocklek 0,4-3,0 mm

nYHET!
 + Upp till 60 mm höjd på arbetsstycket
 + Digital temperaturinställning
 + Steglös matning med komfortstyrning
 + kortare uppvärmningstid

FOrKA 200 ecO PLuS 
nU mED ännU mEr prESTanDa! 

Sugplatta på pelare 
Sugplatta på pelare för fixering 
av arbetsstycket vid kantlistning, 
fogfräsning, radiehyvling och 
radiefräsning. Mycket bra fixering 
på jämna ytor.

kant- och fogbandsklämma
För fastsättning av kant och remmar - inga svullnader!

bESSEY® tving 160/60
Tillverkade helt i stål
 + Spännvidd 160 mm
 + Jib längd 60 mm;
 + Spännkraft upp till 2400 nm
 + För 20 mm borrning
 + För bordsnot 12 x 8 mm

bESSEY® bordstving 
120/60
Tillverkade helt i stål
 + Spännvidd 120 mm
 + Jib längd 60 mm;
 + Spännkraft upp till 1800 nm
 + För 20 mm borrning
 + För bordsnot 12 x 8 mm

Vinkelspänndon med 20 mm uttagsbultar
Spännkraften är justerbar och max 2500 Nm. Inkl. Ø 20 mm 
uttagsbultar för verktygslös fastsättning på hålraster- eller funktionsplattan. 
Kan även fästas med skruvar.

Horisontell jib längd 
35 mm spännvidd 
13 mm

Vertikal jib längd 40 mm 
spännhöjd 0–35 mm
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11 861.00

9 896.00
420-241 | SEK exkl. moms

1 481.00 1 296.00

2 951.00 1 376.00

15 448.00
420-239 | SEK exkl. moms

28 582.00
420-238 | SEK exkl. moms

4 224.00

5 774.00

VerKStAdSutruStNING

Maskinverktygsvagn, förvaring, staplingsvagn eller extra 
arbetsplats – Felder arbetsbord FAT 300 med inställbar 
höjd kan användas på många sätt och erbjuder alltid 
högsta stabilitet och är lätt att förflytta. Med den massiva 
ramen och på lättmanövrerade hjul, den lättgående 
fothydrauliken och arbetsytans extrema hållbarhet 
garanteras alltid stabilitet, manövrerbarhet och en bekväm 
arbetshöjd. 

 + Lastkapacitet 300 kg 
 + arbetsbord för arbetsyta 1200 x 739 mm
 + arbetshöjd steglös 405-1000 mm
 + Hydraulisk lyft med fotpump 595 mm
 + 4 Länkhjul i gummi med broms

FAt 300
DEn mObiLa, ErGOnOmiSka  
arbETSpLaTSEn För VarjE VErkSTaD

FELDER
Kvalitet och precision
i ett nötskal

*Pris utan 
arbetsyta

*Pris utan 
arbetsyta

*Pris utan 
arbetsyta

420-243  Arbetsyta Multiplex
   (L x B) 1200 x 739 mm

420-245  Arbetsyta Multiplex
   (L x B) 1650 x 940 mm

420-244  Hålrasterskiva Multiplex
   (L x B) 1200 x 739 mm
   Borrning 20 mm

420-246  Hålrasterskiva Multiplex
   (L x B) 2070 x 1170 mm
   Borrning 20 mm

FAt 300 S
FAt 500 S
HöjDjUSTErbara FELDEr arbETSbOrD  
För aLLa STOra UppGiFTEr!

Enorm lyftkraft och stor stödyta. FAT 300 S och FAT 
500 S arbetsbord från Felder med inställbar höjd kan 
användas på många sätt och erbjuder högsta lyftkraft 
med enkel hantering. 

FaT 300S 
 + Lastkapacitet 300 kg
 + Arbetshöjd steglös 445-1040 mm
 + Hydraulisk lyft med fotpump 595 mm
 + 4 Gummihjul med respektive 2 broms- och 
2 riktningslås

FaT 500 S
 + Lastkapacitet 500 kg
 + Arbetshöjd steglös 470-1075 mm
 + Hydraulisk lyft med fotpump 605 mm
 + 4 Gummihjul med respektive 2 broms- och 
2 riktningslås
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13 076.00
420-247 | SEK exkl. moms

10 982.00
420-249 | SEK exkl. moms

1 261.00
420-234 | SEK exkl. moms

475.70
.set-exklem | SEK exkl. moms

2 303.00

104.00
56.70

193.00
122.00

347.00

VerKStAdSutruStNING

Lutningsanordning  för FELDEr arbetsbord
Modellerna FAT 300 S och FAT 500 S kan på begäran utrustas med 
en lutningsanordning för bekväm hantering  
av överdimensionerade plattor. (i kombination med 420-245)

 + Enkel lastning och lossning med länk- och omnihjul
 + Bekväm lutning av överdimensionerade plattor (upp till 40 mm tjocklek)
 + Hantering av överdimensionerade plattor i enmansoperation
 + Lutbar från 0°–80° (låsning)
 + Ramstorlek 1930 x 1500 mm
 + Tvärslåar (tillval)

420-248 Extra mellanliggande stöd för   
  Lutningsanordning för plattor

Tvärslåar
(Tillval)

Låsning  
0°– 80° 

bromsspak

Löphjul

motvikt

Omnihjul

FaT 300 funktionsplatta multiplex
Lutningen av HPL/Multiplexskivor sker utan verktyg 
med lettrade skruvar på kroppens undersida. 
Lyftkraften av FAT300 minskas med uppbyggnaden 
av HPL/Multiplex lutbar hålrasterskiva på 250 kg.

 + För FAT 300
 + (L x B) 1200 x 800 mm
 + (L x B) 1600 x 1200 mm
 + Hålraster 96 mm;
 + Borrning 20 mm

anhållsskenor med 
halkskyddande beläggning
 + Passar hålrasterskivor med Ø 20 mm 
borrning

 + 2 Spännhandtag inkl.

Excenter klämma SET
Verktygslös och restfri fixering av arbetsstycken!
 + Passar hålrasterskivor med Ø 20 mm borrning
 + Består av:

12.1.024  Excenterspännare för Multiplex-funktionsplatta
12.1.025  Vridlager med skruvstift för excenterspännare
12.2.023  Spännbult med skiva Ø 20 mm
12.2.026  Platta öppen 180 x 40 med gänga

Ny
Ny

420-236  Spännbult med spännhandtag Ø20 mm
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ad 941 | ad 741

SWE | SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

Kampanjpris på 
förfrågan

bestäm dig för det 
perfekta maskinparet
Rikt- och planhyvel, justersåg och lutbar frässpindel – fyra toppkvalitativa 
träbearbetningsmaskiner. De enskilda konfigurationsalternativen, snabba 
omställningstiderna och exakta repeterbara inställningar från Felder 
passar alla små och stora industrier.

aD 741
 ▪ Rikthyvelbredd 410 mm
 ▪ Rikthyvelbord längd 2 000 mm
 ▪ Spånavverkning max. 4 mm
 ▪ 2 knivs Felder system
 ▪ Kopplade rikthyvelbord
 ▪ Planhyvelbredd 404 mm
 ▪ Hyvelhöjd 3–230 mm
 ▪ 2-Stegs synkronplanhyvelmatning 6 + 
12 m/min

Tillvalsutrustning
 + Motor 5,5 hk (4,0 kW) 
 + Elektrisk höjdinställning och digitalvis-
ning på hyvelbordet ”Power-Drive”

Tillvalsmöjligheter
 + Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter
 + Hjulunderrede för maskiner

aD 941
 ▪ Rikthyvelbredd 410 mm
 ▪ Rikthyvelbord längd 2 200 mm
 ▪ Spånavverkning max. 5 mm
 ▪ Kopplade rikthyvelbord
 ▪ Rikthyvelbord med prismastyrning
 ▪ Planhyvelbredd 404 mm
 ▪ Hyvelhöjd 3-254 mm
 ▪ 4-Spindelföring på planbord
 ▪ 2-Stegs synkronplanhyvelmatning 6 + 
12 m/min

Tillvalsutrustning
 + Motor 5,5 hk (4,0 kW) 
 + Elektrisk höjdinställning och digitalvis-
ning på hyvelbordet ”Power-Drive”
 + 4-knivskutter Felder System (vändskär)

Tillvalsmöjligheter
 + Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter
 + Hjulunderrede för maskiner

Upplåsning och uppfällning av rikthy-
velbordet med ett handgrepp

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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KF 700 SP | ad 951

SWE | SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

Kampanjpris på 
förfrågan

kF 700 S professional
 ▪ Snittlängd 2500 mm, eloxerad
 ▪ Kapbredd 800 mm
 ▪ Såghöjd 104 mm
 ▪ Bordsöppning 230 mm
 ▪ Fräsanhåll för verktyg-Ø max. 230 mm
 ▪ Frässpindel quick change system
 ▪ Teleskopbord 1300 mm
 ▪ Patenterat ”X-Roll”-justerbord med 10 års 
garanti

 ▪ ”Easy-Glide”-vridsegmentstyrning med 6 års 
garanti 
för cirkelsåg och fräsmaskin

Tillvalsutrustning
 + Motor 7,5 hk (5,5 kW)
 + YD-start
 + Finjusterbart klyvanhåll
 + Visning av klingans vinkel i handveven
 + Visning av frässpindellutning i handveven

Tillvalsmöjligheter
 + Hjulunderrede för maskiner

aD 951
 ▪ Motor 5,5 hk (4,0 kW) 
 ▪ Rikthyvelbredd 510 mm
 ▪ Rikthyvelbord längd 2 250 mm
 ▪ Spånavverkning max. 5 mm
 ▪ 4 knivs Felder system
 ▪ Kopplade rikthyvelbord
 ▪ Rikthyvelbord med prismastyrning
 ▪ Planhyvelbredd 504 mm
 ▪ Hyvelhöjd 3-254 mm
 ▪ 4-Spindelföring på planbord
 ▪ Steglös matningshastighet 4–16 m/min

Tillvalsutrustning
 + Elektrisk inställning av hyvelhöjd ”Power-
Drive”
 + Elektrisk höjdjustering av planhyvelbordet 
med digital display

Tillvalsmöjligheter
 ▪ Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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-2% -3%

93.70
 SEK exkl. moms

8 193.00

7 742.00
.SET-AF16-2 | SEK exkl. moms

1 435.00

1 296.00
 500-01-005 | SEK exkl. moms

859.00

845.00
 02.0.340 | SEK exkl. moms

150.00

145.00
02.0.346 |  SEK exkl. moms

5 520.00

5 080.00
.SET-AF14-2 | SEK exkl. moms

4 224.00
401-240 | SEK exkl. moms

2 332.00
501-180 | SEK exkl. moms

115.00   93.70

8 424.00 7 973.00 5 751.00 5 311.00

170.00   139.00
147.00   120.00
132.00  107.00

4 455.00

-10%

Transfortmator till 
automatstart 

 + Anslutning av maskiner till 
automatstart 

 + Till varje maskin behövs en spole
 + För spänning 3x 400 V / 3x 
230 V

SPåNSuG

Vare snabbutbytessystem för 
spånsäcken AF 16/22 

Tekniska data aF 16 aF 14 aF 12 S01

Motorspänning 3x 400 V 3x 400 V 3x 400 V 1x 230 V

Motor 3,0 hk (2,2 kW)r 1,5 hk (1,1 kW)r 1,5 hk (1,1 kW)r 1,0 hk (0,75 kW)

Utsugsanslutning Ø mm 160 (140/80)
Med grenstos

140 (120/80)
Med grenstos

120 100

Spånvolym (l) 200 200 110 100

Max. luftflöde (m³/h) 3000 2350 1350 950

Undertryck max. (Pa) 2150 2140 1800 –

Platsbehov (L x B mm) 982 x 570 965 x 570 784 x 415 720 x 380

1 x 230V, 50/60Hz1 x 230V, 50/60Hz1 x 230V, 50 Hz

AF 16 AF 14 AF 12 S01

Alla Felder modeller har fläkthjul av stål och 
snabbutbytessystem av spånsäck för maximal komfort, 
extremt lång livslängd och bästa spånsugsresultat!

401-242.SET-AF14-3.SET-AF16-1

automatstart för en maskin
Passar alla träbearbetningsmaskiner med upp till 4 kW motoreffekt

1. 400 V, anslutning träbearbetningsmaskin
2. 3x 400 V, Anslutning spånsug, 

startar (4 sek.) efter start av er 
träbearbetningsmaskin

3. 230 V, ständigt beredd
4. 230 V, startar (4 sek.) efter  

start av er träbearbetningsmaskin

02.0.305 Ø 50 mm
02.0.308 Ø 80 mm
02.0.310 Ø 100 mm
02.0.312 Ø 120 mm

Spånslang för industribruk i/SE
 + 0,4 mm materialtjocklek
 + Är flambeständig enligt DIN 
4102 B1

 + Olje- och bensintålig
 + Temperaturtålighet –40 °C till 
+100 °C

FRÅN

automatstart
 + För 1-8 maskiner
 + Fördröjd gångtid ca 10 sek
 + Utan spjällstyrning
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127.00
SEK exkl. moms

4 038.00

3 796.00
.set-HA16-6 | SEK exkl. moms

10 936.00
401-256 | SEK exkl. moms

10 360.00
401-258 | SEK exkl. moms

9 136.00
401-257 | SEK exkl. moms

11 560.00
401-260 | SEK exkl. moms

123.00 102.00

311.00 243.00

186.00 159.00

356.00 285.00

149.00 127.00

156.00 132.00

214.00  181.00

262.00   221.00
295.00  253.00

193.00  167.00

102.00
SEK exkl. moms

SPåNSuGNING

aF 22

3x 400 V

3,0 hk (2,2 kW)r

aF 22 mobil Ø 120/80 mm
aF 22 Golv Ø 120/80 mm
aF 22 Väggmontering Ø 160 mm
aF 22-200 Ø 200 mm (4,0 hk/ 3,0 kW)

2x 200 

3100

2510

1300 x 580

Dammfilterpatron med 
rengöringssystem
 + Passar till Felder AF 
14/16/22.

 + Hög utsugskapacitet 
(dammklass M) 

 + 13,1 m² Filteryta

Spånsäckar
Slitstarka spånsäckar av hög kvalitet, lämpade för många användningsområden. 

S01, aF 10, aF 12
 + (B x H) 650 x 1150 mm,

aF 14, aF 16, aF 22
 + (B x H) 850 x 1150 mm

aF 22 golv
3x 400 V (50/60 
Hz)Motoreffekt 3,0 hk 
(2,2 kW)

aF22-200
Spånsugsanslutning
Motoreffekt 4,0 hk 
(3,0 kW);

aF 22 
Väggmontering
Motor 3,0 hk 
(2,2 kW)

02.2.013 10 st. 02.1.015 10 st.

rL 125, rL 140, rL 160, rL 200
 + (L x B x H) 740 x 630 x 1300

rL 250, rL 300, rL 350
 + (L x B x H) 1200 x 500 x 1300

02.0.036 10 st. 02.0.037 10 st.

aF 22 mobil
Spånsugsanslutning
Ø 120/80 mm
Motor 3,0 hk (2,2 kW)

FRÅN

Utsugsslang för industribruk H/SE, kraftigt utförande
 + 0,7 mm materialtjocklek
 + Är flambeständig enligt DIN 4102 B1
 + Olje- och bensintålig
 + Temperaturtålighet –40 °C till +100 °C

02.0.405 Ø 50 mm
02.0.408 Ø 80 mm
02.0.410 Ø 100 mm
02.0.412 Ø 120 mm
02.0.414 Ø 140 mm
02.0.416 Ø 160 mm

FRÅN

SET-ER-
BJUDANDE

40% mER 
KApAciTET
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-29% 16 652.00

11 896.00
420-250 | SEK exkl. moms

1 689.00

1 568.00
400-12-032 | SEK exkl. moms

6 365.00

5 728.00
400-12-029 | SEK exkl. moms

839.00
400-12-018 | SEK exkl. moms

SäKerhet

reN ArBetSPLAtS – 
reNA ArBetSStycKeN 

FSt 160
SLipbOrD
 + Det uppfångade dammet transporteras effektivt och direkt 
till spånsäcken

 + Stor arbetsyta med genomgående spånsugning
 + Spånsugsanslutning (kan monteras till höger eller vänster)
 + Utrustad med stabila bordsben  

 + Mått (L x B) 1660 x 1020 mm
 + Arbetsyta som extraheras (L x B) 1530 x 800 mm
 + Ställbar arbetshöjd 726–1026 mm
 + Spånsugsanslutning 140 mm
 + Luftflöde som behövs 1500 m³/h
 + Vikt 120 kg

Kombinera det robusta slipbordet FST 160 med det 
i höjd justerbara Felder arbetsbordet FAT 300 och 
få oöverträffad rörlighet, flexibilitet och individuell 
användningskomfort.

Behovet av professionella utsugslösningar har länge varit 
känt inom träindustrin, användningen av ett slipbord för 
manuellt slipningsarbete är skrivet i lag i Österrike och 
Tyskland (GKV2011 §16a. 3 och BGI 739).

FOX dammsugare
 + Sugvolym 107 m³/h
 + Undertryck max. 18 900 Pa
 + Kabellängd 5 m
 + Behållare 6 liter
 + Vikt 3 kg
 + Filter med tömningsfunktion
 + Perfekt för montering, dammsugning av 
verktyg, och andra användningsområden

blöt- och torrsug YS 1-20 WD/
TC

 + Lämpad för svåråtkomliga ytor (blåsfunktion)
 + Effekt 1400 W
 + Kabellängd 5 m
 + Behållare i rostfritt stål 20 liter
 + Omkoppling mellan sug- och blåsfunktion
 + Med automatisk påslagning vid anslutna 
handmaskiner till 2000 W

Torrsug FV 33 m
 + Dammklass ”M”
 +  Effekt 1300 W
 +  Kabellängd 8,5 m
 + Behållare i rostfritt stål 33 liter
 + Automatisk rengöring via vibration
 + Undertryck 22 000 Pa 
 + Med den medföljande 
universalreduceringen kan handmaskiner 
från olika tillverkare rengöras

 +  Med automatisk påslagning vid slutna 
handmaskiner till 2600W

Leveransomfattning:
Fox dammsugare, sugslang 
1 Meter, fogmunstycke, 
sugpensel och bärrem

Leveransomfattning:
Slang 4 m, 2x uppsugningsrör  
2x pläterade vinkelstycken  
plugg, platt munstycke,  
rundborste, golvmunstycke,  
reducering, universalreducering

Leveransomfattning:
3-delad sugstång D=32mm, slang 
1,5m D=32mm, platt munstycke, 
rundborste, golvmunstycke
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FRÅN

–20%

Universell lim behållare
 + Med 5 olika munstycken för 
universell användning

 + Specialmunstycke för hål och 
lamell limning.

 + Munstycken och roller medföljer
 + 0,25 liter

Limroller
 + För snabb och jämn applikation av 
lim (Följer ej med).

 + Utrustad med grå skumgummi roller
 + Bredd: 150mm
 + Kapacitet: 250 ml

203.00
SEK exkl. moms

–11%3 691.00

2 950.00
400-300 | SEK exkl. moms

316.00

278.00
11.0.011 | SEK exkl. moms

203.00
246.00
263.00
273.00
347.00
415.00

449.00

1 929.00
2 337.00
2 499.00
2 594.00
1 648.00
1 971.00
2 133.00

732.00

670.00
12.0.070 | SEK exkl. moms

2 014.00

1 840.00
12.0.0834 | SEK exkl. moms

168.00

116.00
12.0.058 | SEK exkl. moms

370.00

353.00
12.0.071 | SEK exkl. moms

921.00

879.00
12.0.072 | SEK exkl. moms

-8%

1 840.00
12.0.056 | SEK exkl. moms

-31%

SäKerhet/LIMMA

12.0.03110 10 St. 250 x 100 mm 

12.0.03210 10 St. 400 x 120 mm 

12.0.03310 10 St. 500 x 120 mm 

12.0.03410 10 St. 600 x 120 mm 

12.0.03505 5 St. 1000 x 120 mm  

12.0.03605  5 St. 1250 x 120 mm 

12.0.03705  5 st. 1500 x 120 mm

12.0.031 1 st. 250 x 100 mm 
12.0.032 1 st. 400 x 120 mm  
12.0.033 1 st. 500 x 120 mm  
12.0.034 1 st. 600 x 120 mm  
12.0.035 1 st. 1000 x 120 mm 
12.0.036 1 st. 1250 x 120 mm 
12.0.037 1 st. 1500 x 120 mm

proffs-skruvtvingar med trägrepp
Med spännarm av aducerat gjutjärn av hög kvalitet och 
räfflad profilskena på båda sidor, ergonomiskt format 
trägrepp, galvaniserad profilskena och spindel
 + Spännkraft upp till 5500 N

Lådtving maxifix 1000
 + För ”skonsam” limning av ramar mm
 + Lätt aluminiumprofil med högsta 
spännkraft

 + Ställbredd: 250–1000 mm

Förlängning av lådtving
 + Förlängning för lådtvingar till 2000 mm
 + Förlängt inställningsområde om 1000 
mm per använd förlängning

Lådtving maxifix TOp 1250
 + För ”skonsam” limning av ramar mm
 + Med runda och platta spännbackar.
 + Ställbredd: 250–1250 mm

Tvingvagn
Det måste vara ordning och reda - på minsta utrymme är 
alla tvingar undanröjda och nära till hands för limning! 

 + skruvtvingar upp till 1500 mm längd
 + Maxifix 1000 plus förlängning
 + Trätvingar och kanttvingar
 + Limlösare och pressrengörare, sparbehållare
 + Universaltvingar
 + Max. belastning 200 kg

Symbolbild

Universaltving
 + Högvärdigt smide
 + Total längd 240 mm
 + Spännområde 10–48 mm
 + Jib längd 70 mm
 + 4 st

Handhållen säkerhetspåskjutare
 + Handhållen säkerhetspåskjutare av plast
 + Med utbytbar sula (planprofil och V-profil)
 + bekvämt handtag
 + Längd: 350 mm, höjd 230 mm 
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7117.00

5728.00
400-155 | SEK exkl. moms

1 562.00

1 146.00
12.1.050 | SEK exkl. moms

856.00

798.00
12.1.051 | SEK exkl. moms

-20%

-26%

Fit otG–24%

-12%

11 560.00

10 870.00
401-152 | SEK exkl. moms

972.00

856.00
12.1.052 | SEK exkl. moms

152.00

115.00
11.0.027 |  SEK exkl. moms

131.00

110.00
11.0.044 |  SEK exkl. moms

363.00

255.00
11.0.055 |  SEK exkl. moms

369.00

324.00
11.0.019 |  SEK exkl. moms

937.00

–16% –30% –12%

LIMMA

430-154 Felder monteringssats, ”X-Roll” från 03/2007

EGL 1350 med beräkningsenhet
Det patenterade dubbelgeringsanhållet från Felder gör det enkelt 
att såga arbetstycken i valfri vinkel och med olika bredder till en 
perfekt gering.

DGL 690
Längdstoppen kan monteras på valfri 
punkt på det 690 mm långa anhållet.

Gör det 
eNKeLt!
EnkEL OCH EXakT GErinGSSåGninG –  
mOnTErbar på aLLa jUSTErSåGar!

enkel beräkning av 

vinkelsnitt - nu även 

digitalt med Felder 

Group app!

Spärrtving spindel + spärrhandtag
Spärrtvingen med avtagbart handtag tar liten plats 
vid användning och möjliggör exakt tryck 
utan ansträngning.
 + 4 Spindlar för tvingar Ø 16 mm
 + 1 Spärrhandtag

Spänntillsats
Med spänntillsatsen från Felder blir limning av 
skåp en barnlek! 
 + Spännvidd 680 mm
 + Med förlängning 1360 mm

2 st med  
förlängning

Tilläggshållare
Med tilläggshållare går limning med tvingar 
snabbt och enkelt utan medhjälpare.

4 st 
tilläggshållare + 

1 trälist

Skyddsglasögon
FIT: lätta bygelglasögon med gångjärn
OTG: extremt reptålig, varaktigt beslagsfri

På arbetet, vid sport 
och fritid Allroundskydd

Hörselskydd
SNR 36 dB(A). optimal komfort 
vid lång användning

andningsmask
 + 15 st
 + Mask P2 med ventil
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FW 950 classic |  FW 1102 classic 

SWE | SEK.3 Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Klassisk ytbehandling 
som fokus!
FW 950 classic, FW 1102 classic
Med den moderna tekniken, kommer möbelindustrin att sätta höga standarder, som är så 
höga att de är en onåbar nivå för standard snickare. För att behålla standarden måste 
arbetsstyckena vara bearbetade till ett perfekt stadie. Felders bredbandsslipmaskiner 
FW 950 classic och FW 1102 classic utgör prisvärda instegsmaskiner till professionell 
träbearbetning och imponerar med värdefulla systemlösningar i standardutförandet.

FW 1102 classic
 ▪ Slipbredd 1100 mm
 ▪ Slip höjd 3–170 mm
 ▪ kontaktvalsaggregat
 ▪ Slipdyna för aggregat
 ▪ Fin- och fanerslipning

FW 950 classic
 ▪ Slipbredd 950 mm
 ▪ Slip höjd 3–170 mm
 ▪ Kombiaggregat med slipkuddar

Exakt slipresultat Slipband med en modulär 
ljusstråle

Tidsbesparing vid 
bandbyte

Högsta manöverkomfort, 
innovativ teknik

Slipdyna för finslipning inklu-
derar quick change system

FW 1102 classic

FW 950 classic
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fg.am/tempora
VIDEO

 tempora F800  |  F600  |  F400  tempora F800  |  F600  |  F400 tempora F800 | F600 | F400

SWE | SEk.3

det finns 
en perfekt 
tempora 
för varje 
verkstad
Format-4 kontrollsystemen ger dig en 
total överblick av alla möjliga bear-
betningssteg och tillåter intuitiv och 
framför allt snabb styrning av maskinen. 
Smartouch-kontrollenhet tillgänglig med 
10,4”, 15” & 21” bildskärm

UTrUSTninG & TEkniSk DaTa
tempora F800 60.12 

”e-motion / x-motion plus”
tempora F800 60.08 

”x-motion plus”
tempora F600 60.06/L  

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

”x-motion pLUS” / ”m-motion” 

Kant- &  
skivtjocklekar

Arbetsstyckets höjd 8–60 mm 8–60 mm 8–60 mm 8–45 mm

Kantlist tjocklek 0,4–3 (12) mm 0,4–3 (8) mm 0,4–3 (6) mm 0,4–3 mm

min. längd på arbetsstycket 140mm. 140mm. 140mm. 140mm.
Kedjematning Matningshastighet 12 & 20 m/min. 12 m/min 10/18 m/min. 9 m/min.

Drift
Smartouch kontrollenhet 10,4” pekskärm 10,4” pekskärm 10,4” pekskärm 10,4” pekskärm

smartouch ”x-motion plus” kontrollenhet 21” pekskärm 21” pekskärm 15” pekskärm 15” pekskärm
smartouch ”e-motion plus” kontrollenhet 21” pekskärm 21” pekskärm x x

Kontrollmoduler
 m-motion x x S S
 x-motion plus S S O O
 e-motion O O x x

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.



37

fg.am/tempora
VIDEO

 tempora F800  |  F600  |  F400  tempora F800  |  F600  |  F400 tempora F800 | F600 | F400

SWE | SEk.3

tempora F400 45.03

M
an
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nd

Tillval (O)  | Standard (S)  | Inte möjlig (x)

UTrUSTninG & TEkniSk DaTa
tempora F800 60.12 

”e-motion / x-motion plus”
tempora F800 60.08 

”x-motion plus”
tempora F600 60.06/L  

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

”x-motion pLUS” / ”m-motion” 

Kant- &  
skivtjocklekar

Arbetsstyckets höjd 8–60 mm 8–60 mm 8–60 mm 8–45 mm

Kantlist tjocklek 0,4–3 (12) mm 0,4–3 (8) mm 0,4–3 (6) mm 0,4–3 mm

min. längd på arbetsstycket 140mm. 140mm. 140mm. 140mm.
Kedjematning Matningshastighet 12 & 20 m/min. 12 m/min 10/18 m/min. 9 m/min.

Drift
Smartouch kontrollenhet 10,4” pekskärm 10,4” pekskärm 10,4” pekskärm 10,4” pekskärm

smartouch ”x-motion plus” kontrollenhet 21” pekskärm 21” pekskärm 15” pekskärm 15” pekskärm
smartouch ”e-motion plus” kontrollenhet 21” pekskärm 21” pekskärm x x

Kontrollmoduler
 m-motion x x S S
 x-motion plus S S O O
 e-motion O O x x

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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kappa automatic classic | 80 | 100 | kappa v60 classic

SWE | SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

Kampanjpris på 
förfrågan

Plattuppdelning- och tryck-
balkssåg: kraftfullt snitt, 
exakt och effektivt

kappa automatic classic
Jämfört med sågar med samma snittlängd behöver 
kappa automatic classic hela två kvadratmeter mindre 
golvyta.

 ▪ Motor 7,5 kw (10 hk)
 ▪ Mer ergonomisk manöverpanel med 15”-skärm
 ▪ Kontrollpanel 15” TFT bildskärm, pekskärm
 ▪ Sågvagn med huvudoch förritsaggregatet
 ▪ Massiv konstruktion
 ▪ Snittlängd 3200 mm
 ▪ Sågbladsdiameter 320 mm
 ▪ Sågbladsutskjutning 68 mm
 ▪ Matningshastighet steglös 1–40 m/min

Tillvalsmöjlighet
 ▪ Motor 9 kw (12 hk)

kappa V60 classic
Den nya kappa V60 classic serien erbjuder 
högsta prestation till ett attraktivt instegspris

 ▪ Motor 5,5 hk (4,0 kW)
 ▪ Snittlängd 2500 mm, 3200 mm, 4200 mm
 ▪ Såghöjd 1600, 1900, 2200 mm
 ▪ Sågbladsdiameter 250 mm
 ▪ Högsta horisontella snitt 1400, 1700, 
2080 mm

 ▪ Sågaggregat, exakta  snitt
 ▪ Bortvridbart mittstöd
 ▪ Standard: ett extra anhåll
 ▪ Ritsaggregat (tillval)

En vertikal eller horisontal tryckbalkssåg eller 
plattuppdelningssåg från Format-4 ger en stor ökning av 
er produktivitet inom träbearbetning.

Tre modeller: kappa V60 16.25 classic | kappa 
V60 19.32 classic | kappa V60 22.42 classic

ViDEO

Illustrationerna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänligt se din 
individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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kappa automatic classic | 80 | 100 | v-motion classic

SWE | SEk.3

v-motion classic
Vakuumlyftaren v-motion classic underlättar transporten 
av nästan alla typer av plattor inom verkstaden och 
lämpar sig även för genomträngliga material - MDF 
över 8 mm tjocklek.

 ▪ Ergonomiskt system för enkel transport av plattor i 
horisontell och vertikal inriktning 

 ▪ Bekväm användning i enmansdrift och lutningsfunk-
tion från 0-90°

 ▪ Förstärkt vakuumtravers för laster upp till 250kg
 ▪ Vakuumuppbyggnad med ejektor för ett starkt vakuum 
vid relativt lågt volymflöde

kappa automatic 80kappa  
automatic 100

ViDEO

Illustrationerna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänligt se din 
individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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rl 125  | 140  | 160 | 200 | 250 | 300 | 350

SWE | SEk.3

O O O O

S S S
SS S

S S

Kommersiella och industriella snickare drar nytta av trädammtesta-
de och BG-certifierade (DGVU) spånsugar från FELDER i olika 
pris- och prestandaklasser. Alla modeller uppnår en restdammhalt 
på mindre än 0,1 mg/m³ och motsvarar därmed restdammhalt-
nivån H3.

ren luft för hälso-
samma verkstäder

rL
 1

25

rL
 1

40

rL
 1

60

rL
 2

00

rL
 2

50

rL
 3

00

rL
 3

50

Utsugsanslutning Ø mm 125 140 160 200 250 300 350
Spånvolym (l) 200 200 2x200 2x200 2x250 2x250 2x250
Max. luftflöde (m³/h) 1900 2500 3200 4000 5000 6000 8000
Partikelemission-kvalitet (mg/m³) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Ljudnivå (dB) 74 74 70 70 75 75 75
Automatisk rengöring av filter
Patronfilter - -  - -
JET-rengöring - - - -
Filteryta (m²) 5 10 10 20 50 50 71

Platsbehov (L x B 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

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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rl 125  | 140  | 160 | 200 | 250 | 300 | 350

SWE | SEk.3

Felder brikettpressar
Med brikettpressar från Felder reduceras spånvolymen med ca 
90 % – samtidigt slipper man investera i en spånbunker eller -silo. 
Tack vare högvärdiga bränslebriketter sänker ni er värmekostnad 
eller så kan ni sälja dem vidare och få en extra intäkt.

patronfilter
 ✓ Större filteryta med samma 
platsbehov

 ✓ reducerad filterbelastning
 ✓ maximerad filterlivslängd

jET-rengöring
kontinuerliga tryckluftspulser 
rengör filtret helt automatiskt 
och garanterar långvariga och 
perfekta spånsugsresultat

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på 
din  individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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VIDEO
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creator 950 | profit h80

SWE | SEk.3

välkommen till tidsåldern för 
lönsam 4.0 möbelproduktion
profit H80 
Profit H80 CNC-bearbetningscentrum mitt i en smart F4®Solutions 
produktionsprocess är det enda svaret på frågan efter framtidens 
lönsamma möbelproduktion.

med Smart Zoning vakuumkontroll kan 
vakuumzoner ställas in till antingen helauto-
matisk eller manuell styrning och aktiveras 

beroende på storlek av arbetsstycke.

C-axeln står till förfogande som 
en fjärde interpolerande (360º) 

axel med tryckluftsanslutning.

För vinstgivande effektivitet. För individuell möbeltillverkning. För 
industriella behov.

Plattuppdelnings-, borr- och fräscentret profit H80 ger högeffektiv 4.0 möbel-
tillverkning i framtidssäkra snickerier. Med ett musklick produceras kompletta 
måttbeställda möbler med alla borrhål, spår och anslutningar i endast en 
arbetsprocess. Moderna nestingtekniker garanterar bästa möjliga material- 
och tidsbesparing. Upp till fullständig automatisering kan profit H80 utökas 
med olika in- och utmatningslösningar och uppnår därigenom maximala 
genomgångshastigheter.

Variant ”stand alone”

Inmatning Arbetar

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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creator 950 | profit h80

SWE | SEk.3

Komplett bearbetning för 
inredning på bara 5 m2

Creator är inte bara den enklaste och säkraste instegsmodellen i 
CNC-världen utan fungerar även som en avlastning för era CNC-
bearbetningscenter. Glöm era inställningstider Er fördel jämfört 
med konventionella CNC-maskiner: Ingen placering av spånsug 
och konsoler, inget val av fält utan det är bara att köra igång

Utmatning

Ny

Starkt fäste även vid smala 
arbetsstycken

intuitiv styrning  
på 24” display

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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profit H200 profit H300 profit H500

profit H350

profit H300 profit H500

profit H350

profit H200

 profit H200  |  profit H350  profit H200  |  profit H350 profit h200 | profit h350profit h200 | profit h350

SWE | SEk.3

vinstgivande multitalang 
för alla tillfällen

en maskin, fem axlar,
oändlig kreativitet

profit H200 | profit H300
Vanliga standardprodukter eller individuellt utformade unikat, 
de universella Format-4 CNC-bearbetningscentren profit H200 
och H300 tillverkar enstaka detaljer och stora serier med 
högsta effektivitet och är lönsamma från den första dagen. 
Bearbetningscentrat profit H300L har utvecklats speciellt för dörr- 
och trapptillverkning med stora arbetsfält och erbjuder tillräckligt 
utrymme för produktivitetsmaximerande alternerande bearbetning.

profit H350 | profit H500
Profit CNC-bearbetningscentrum från Format-4 ger dynamik, kraft och den modernaste 
tekniken vid första ögonkastet. Med totallösningarna från Format-4 får kunden ett perfekt 
anpassat komplett paket för de högsta kraven. Den modernaste CNC 5-axeltekniken 
garanterar gränslös kreativitet och minskar samtidigt anskaffnings- och följdkostnaderna 
för specialaggregat och verktyg till ett minimum.

Illustrationerna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänligt se din 
individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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profit H200 profit H300 profit H500

profit H350

profit H300 profit H500

profit H350

profit H200

 profit H200  |  profit H350  profit H200  |  profit H350 profit h200 | profit h350profit h200 | profit h350

SWE | SEk.3 Illustrationerna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänligt se din 
individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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K 540 S | K 700 S

SWE | SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

Kampanjpris på 
förfrågan

... för mer precision och 
kvalitet i din verkstad!
k 540 S
 ▪ Motor 7,5 hk (5,5 kW) 
 ▪ Såghöjd 137 mm
 ▪ Bladdiameter 315 mm
 ▪ Varvtal 4800 v/min
 ▪ Cirkelsåg med lutbar sågklinga 90°–45°
 ▪ Kapbredd 800 mm med hel bordslängd
 ▪ Cirkelsågskydd EURO II Standard
 ▪ Justerbord eloxerat
 ▪ Kapanhåll teleskopbord 2600 mm

Tillvalsutrustning
 + Finjusterbart klyvanhåll
 + Justerbord X, snittlängd 3200 mm, eloxerat, 
kantsko
 + Ritsaggregat

k 700 S
 ▪ Motor 7,5 hk (5,5 kW) 
 ▪ Snitthöjd max. 104 mm vid bladdiameter 
315 mm, varvtal 4800 v/min

 ▪ Kapbredd 800 mm med hel bordslängd, 
min. transportbredd 1000 mm

 ▪ Cirkelsåg med lutbar sågklinga 90°–45°
 ▪  Cirkelsågskydd EURO II Standard

Tillvalsutrustning
 + Visning av klingans vinkel i handveven
 + Finjusterbart klyvanhåll
 + Ritsaggregat med elektrisk drift, Ø 100 mm med 
huvudcirkelsågblad-Ø 300 mm
 + Justerbord XL, snittlängd 3200 mm, eloxerat

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på 
din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.
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F 900 Z | K 940 S

SWE | SEk.3

Kampanjpris på 
förfrågan

Kampanjpris på 
förfrågan

k 940 S
 ▪ Motor 7,5 hk (5,5 kW) 
 ▪ Skärlängd 2050–3700 mm
 ▪ Klyvbredd 800–1250 mm
 ▪ Såghöjd 133 mm
 ▪ ”Power drive” kontroll

Tillvalsutrustning
 + YD-start
 + Elektrisk vinkeljustering
 + LED-visning för vinkel och höjd
 + Finjusterbart klyvanhåll
 + Justerbord XL, snittlängd 3200 
mm, eloxerat

F 900 Z
 ▪ Motor 10 hk (7,35 kW) 
 ▪ Bordsöppning 320 mm
 ▪ Frässpindel-Ø 30 mm, 140 mm användbar höjd
 ▪ Frässpindel quick change system
 ▪ Fräsanhåll 230 för verktyg-Ø max. 230 mm, 
anhållslinjal 550 mm

 ▪ Frässpindellutning 90°–45°
 ▪ Varvtal 3500, 6500, 8000, 10.000 v/min
 ▪ Slits- och tappslädesbord 1300 mm eloxerat
 ▪ EURO-frässkydd
 ▪ Rotationsriktningsomkopplare
 ▪ MULTI-inställningssystemet

Tillvalsutrustning
 + Blockering av frässpindel utifrån
 + Anhålls- och säkerhetslinjaler av 
eloxerad ALU

Illustrationerna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänligt se din 
individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.



 www.format-4.com 

AtOMIc MAKeS 
yOu A Better SKIer.
 Med FOrMAt-4 cNc-teKNIK tILL VärLdSFrAMGåNG I SKIdVärLdeN. 
 Vid tillverkningen av skidkärnor förlitar sig det Österrikiska traditionsföretaget Atomic på Format-4 
CNC-teknik.   Läs hela historien nu på www.format-4.com 

profit H350profit H350profit H350
5-Axligt CNC-bearbetningscentrum5-Axligt CNC-bearbetningscentrum5-Axligt CNC-bearbetningscentrum5-Axligt CNC-bearbetningscentrum5-Axligt CNC-bearbetningscentrum


