Triss i ESS

VI HAR DET NI
SÖKER!
, Felders ”lillebror” är en maskinserie mycket lämplig för dej
som ställer höga krav på din hobby.
I programmet finns både kombimaskiner och separata modeller.

Här hittar du som yrkesman dina maskiner.
Felder är sedan många år kända för sina högkvalitativa kombimaskiner i Serie 700.
nu finns även Serie 900 – separata maskiner för yrkesbruk inom hantverk och
industri.

Är flaggskeppet i Feldergruppen. Våra större justersågar
Kappa 450 har nu utökats med separata maskiner i absolut
toppklass, med mycket avancerad teknik och hög utrustningsnivå.

SERVICE - planerad & akuta åtgärder
Visst lämnar ni in bilen på service en gång om året?
Ett besök hos tandläkaren med jämna mellanrum!?
Men hur ser det ut med service av maskinparken?
Att de fungerar är ju en av förutsättningarna för er verksamhet, eller hur?
Vi kan erbjuda er en mycket förmånlig och återkommande maskinservice där vår
tekniker Pär Österlind utför bland annat följande:
•
•
•
•
•
•
•

Kontroll av drivremmar och lager
Kontroll och eventuell justering av bord
Kontroll och smörjning av gejdrar m.m.
Kontroll av funktioner som t.ex. lutning och höjning av klinga och frässpindel
Kontroll av elsystem
Provkörning
Ni får protokoll över utförda och nödvändiga framtida åtgärder

Kontakta oss för mer information om vårt förmånliga serviceavtal.
Men det är inte alltid det går att planera…
Vår tekniker Pär Österlind står givetvis även till tjänst då det är mer eller mindre
panik!!
Kontakta honom på 073-256 34 01

Finansiering via LEASING – ett klokt beslut!
Redan följande punkter är starka argument för en leasing

g
n
i
s
a
Le

Leasing säkrar och förbättrar likviditeten
Leasing frigör annars ”låst” kapital
Leasing underlättar löpande rationaliseringar

Hammer, FELDER och Format-4 är maskiner som uppfyller samtliga säkerhetskrav, är
konstruerade för långvarig användning, innehåller mycket detaljer …
Perfekta maskiner för skolor och ”semiproffs” till yrkesbruk inom hantverk och industri!!
Hög prestanda till mycket förmånligt pris – kan det bli bättre?
Hur kan man då gå till väga för att få till stånd en investering utan att behöva ta
medel ur redan kanske hårt ansträngda investeringsbudgetar?
Svaret kan vara Leasing via Nordea Finans, vilket idag har blivit en mycket använd
väg för att tidigarelägga investeringar och samtidigt få bra kontroll över ekonomin.
Jämför gärna med en femårig avskrivning vilket är det normala vid
maskininvesteringar.
Exempel:
Ni beslutar Er för att investera i t.ex.
Justersåg
Rikt- och Planhyvel

FELDER K 975 pro
FELDER AD 741 PD

Summa (avrundad neråt)

85 000
59 900
144 900

En 36 månaders leasing, med 10% kontantinsats, ger Er följande siffror att fundera
över
Månadskostnad
3 800
Restvärde 3% (sista inbetalningen) 4 400
Kontantinsats på 20 % och 10 % restvärde över 48 månader ger en kostnad på ca
2 400 kr
Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer, med reservation för ränte- och prisändringar
(Observera att beloppen kan förändras och får ses som riktvärden för exemplet ovan)
Vår målsättning är att tillgodose behovet hos företag, skolor och institutioner samt privatpersoner av
riktig rådgivning före, under och efter köp samt att erbjuda en mycket kvalitetsmässigt stark utrustning
för träbearbetning till bra priser och finansiering.
Med yrkeserfarenheter som slöjdlärare, yrkeslärare samt bygg- möbel- och inredningssnickare i
företaget har vi de kunskaper i branschen som krävs för att ge er rätt svar på många av era frågor.
Testa oss gärna
Jämför våra snickerimaskiner med andra märken och ni finner mängder med positiva detaljer.
H A M M E R , F E L D E R O C H F O R M AT - 4 tillhör FELDER Group och tillverkning sker vid
fabriken i Hall in Tirol, Österrike

Snickerimaskiner, tillbehör o verktyg
Snickerimaskiner, tillbehör o verktyg
(”semiproffsens” val)
Justersågar och solomaskiner för industri och hantverk
Handmaskiner för den kräsne användaren
Snickerimaskiner för hobbysnickaren
Figursågar, svarvar, slipmaskiner
Spik- och klammerpistoler
”Kexmaskiner”
Hyvelbänkar i bok och björk
Sink- och tappmaskin
Fräsverktyg, sågklingor o skaftfräsar, specialslipningar av
blanketter efter egna profiler
Limpressar och slipcylinder
Handverktyg av yppersta klass
Pelarborrmaskiner
Torkaggregat för egenbygga av virkestork

CARSTENS

Slippapper i valfri längd x bredd samt slipkorn

BM´s Sågblad

Bandsågsblad i valfri längd och bredd
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Första hjälpen, glöm inte det…………!!

