
LINDLARSEN og de øvrige skandinaviske 
forhandlere for SCM, inviterer jer til 
at besøge vores interessante Open 
House den 14.-15. marts fra kl. 8-17. 
Arrangementet finder sted hos S.I.T. i 
Tenhult, Sverige. 
Du kan bl.a. se de nyeste kantlimere og 
CNC-maskiner, hvor vi samtidigt tilbyder 
storslåede rabatter. 

Open House – SCM 
Sverige 14.-15. marts

SPECIAL 
PROMO PRISER 
på kantlimere 

frem til 
30. juni 2018

Se et udvalg af vores PROMO 
tilbud på næste side.

SCM i Skandinavien tilbyder specielle PROMO-
PRISER fra den 1. marts til den 30. juni 2018. Her 
giver vi en ekstra rabat på 20% på alle kantlimer 
modeller fra det store program fra SCM / Stefani. 

På showet her vises et udvalg af disse, 
rækkende fra de mindste indstiger-modeller op til 
de største til tungt industrielt brug. De tekniske 
specialister fra SCM vil være tilstede under vores 
Open House. 

Velkommen!



K 560 er en produktiv og kompakt maskine. Et godt valg for den 
bruger, der kræver høj produktivitet og i mixede seriestørrelser. 
Maskinen er udstyret med SCM’s unikke SGP lim-system, med 
automatisk og indstillelig limdosering for et perfekt resultat. Fra 
den 12” touch-skærm er det nemt at betjene maskinen. 

Pris fra kr. 436.900,-

SCM Olimpic k 360

SCM Stefani KD HP

SCM Olimpic k 560 HP

SCM Stefani XD

Kompakt og brugervenlig, en maskine til det mindre produk-
tionsbehov. Alle indstillinger sker fra den 7” touch-skærm, 
f.eks. omskift mellem forskellige kantbearbejdninger. K 360 
leveres med forfræser-enhed, hjørnerunding og meget mere.

Pris fra kr. 254.900,-

KD-modellen er designet til industrielt brug i såvel store som 
små serier og lang operationstid. Takket være dens mange 
muligheder giver det mulighed for den mest kost-effektive 
maskine til det aktuelle produktionsbehov. Det er muligt at i 
mødekomme behov for både kvalitet, høj ydelse samt fleksibilitet 
med f.eks. EVA, PU eller Airfusion limsystemer. 

PROMO: 20% rabat

Kanter af massivtræ eller ABS og med forskellige radier og 
bearbejdninger? Høj fleksibilitet, ultra præcision og hurtig 
omstilling? Vi har løsningen til dig med model XD. 
XD kan også udstyres for alle limtyper – også i kombination. 
Den solide opbygning gør den velegnet til 24/7 produktion. Vi 
tilbyder tre standard konfigurationer som vil opfylde dine behov 
og herudover er et rigt udvalg af optioner mulige. 

PROMO: 20% rabat
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