Öppet Hus på
S.I.T 14–15 mars
S.I.T hälsar välkommen till Öppet Hus den
14–15 mars mellan kl. 08.00-17.00. Bland
maskinerna i hallen finns förutom fina
erbjudanden på kantlistmaskiner också
flera CNC-maskiner, justersåg samt andra
standardmaskiner från SCM. Cefla visar den
senaste versionen av sin sprutautomat.

Specialerbjudande på
kantlistmaskiner
mellan 1 mars–
30 juni 2018

Varmt välkomna!

Tillsammans med Norge, Danmark, Finland och
Island tillhandahåller vi i samarbete med SCM ett
specialerbjudande till den nordiska marknaden.
Under perioden 1 mars-30 juni erbjuder vi 20 %
rabatt på alla kantlistmaskiner!
Vi visar ett urval med maskiner anpassade för det
lilla snickeriet upp till större maskiner för industriella
tillämpningar. Specialister och kantlisttekniker från
SCM finns på plats under mässdagarna.
Se ett urval av de attraktiva
erbjudandena på nästa sida!

SCM Olimpic k 360

SCM Olimpic k 560 HP

Kompakt och användarvänlig, en maskin för det mindre
snickeriet. All körning styrs från den lättarbetade 7”-skärmen,
t.ex. den pneumatiska verktygsväxlingen. En maskin utrustad
med förfräsning och hörnavrundning m.m.

Pris från: € 33.966

Pris från: € 58.143

SCM Stefani KD HP

SCM Stefani XD

Maskinen är designad för industriell produktion av både små och
stora serier och lämpar sig för riktigt långa arbetspass.
Tack vare sin mångsidighet kan varje typ av produktion optimeras
för kostnadseffektiv bearbetning. Möjlighet att anpassa kvalitet,
prestanda och flexibilitet, för möta både produktions- och
marknadskrav.

20 % rabatt

k 560 är en produktiv och kompakt maskin. Ett bra val för företag
som kräver hög produktivitet när man kör flera olika paneler
samtidigt i produktionen. Maskinen är utrustad med ”SGP”
automatisk limdosering med snabbväxlingssystem. 12” touch-screen.
Inställning av aggregaten sker från panelen.

Massiv-list eller ABS-list med olika radier?
Kanske är det flexibilitet ni är ute efter? Då har vi lösningen!
Konventionell limning med smältlim (EVA) i grundutförandet
men det går att välja till PU eller hetluftsaggregat. Tre standardkonfigurationer som tillgodoser era behov.

20 % rabatt
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