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”VARIO” - NYHED FRA ROLLERI 
Matricen med  V-spor fra 50 mm op til 200 mm har syv ind-
stillinger med et interval på 25 mm.
Det er en variabel matrice til kraftige pladeemner.
Med værktøjets konstruktion bliver det nødvendige tryk fra 
kantpressen reduceret med 25-30 %.
Den fås i en manuel, halvautomatisk og automatisk version.
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VARIO

NYHED

ROLLERI
KANTBUKKE- og STANSEVÆRKTØJER
Top kvalitet til konkurence dygtige priser !!!
Rolleri leverer standard værktøjer til alle typer maskiner 
inden for kantpressere og stansemaskiner.
Ud over standartprogrammet leverer Rolleri også special 
værktøjer, og ikke mindst et unikt produkt til bukning og 
stansning i aluminium og galvaniserede plader.

HERMES

Timesavers Nordic ApS
Kystvej 17, st.th., DK - 7130 Juelsminde - CVR: 37321338

Showroom: Dybdalvej 6, DK - 8960 Randers SØ
  Claus Grud tlf: +45 29 287 287 
Mail: claus@timesaversnordic.com
Casper Grud tlf: +45 29 213 166

Mail: casper@timesaversnordic.com
www.timesaversnordic.com

HERMES
SLIBEMIDLER
Vi har forhandlingen af slibemidler fra HERMES, BOECK 
og PICARD, og kan levere - stort set - alle tænkelige typer 
og størrelser af både slibebånd, skiver og børster i højeste 
kvalitet til alle fabrikater og maskintyper.
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KUHLMEYER EBSC 
hedder den seneste manuelle 
langbåndslibmaskine, som 
med sin trekantede facon, er 
konstrueret med ét slibebånd.
Målgruppen for langbånds-
sliberen er virksomheder, som
eksempelvis skal slibe den 
overskydende svejsesøm væk
fra kanter på kasser og kab- 
netter eller give stålbord- 
pladen det sidste
finish.

Kuhlmeyer EBSC
maskinen der henvender

sig til specialister,
som lægger den afgørende vægt på

FINISHSLIBNING 
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NYHED

BEARBEJDNING
PÅ BEGGE SIDER I ÉT
GENNEMLØB MED ADD-ON
Timesavers har udviklet en add-on-maskine til den eksiste-
rende maskine i 42-serien. Den er placeret foran og arbejder 
nedefra, sådan at emnerne nu kan blive bearbejdet på begge 
sider under samme arbejdsproces.
Næste step er at udvikle add-on-maskinen, således den også 
kan kobles på de fleste andre typer afgratningsmaskiner, og 
ikke kun Timesavers egne modeller.

”THE HAMMERHEAD”
NYHED FOR PLASMA- OG OXYFUEL SKÅREDE EMNER
Maskinerne kan nu leveres konstrueret med et hammer-
hoved, som i første proces fjerner de store slaggere fra 
skæringen, ved simpelthen at banke dem af.
Med løsningen sparer man en del slibemateriale, samt 
en masse tid og evt. manuelt arbejde med at fjerne slag-
gerne, da emnet kun skal igennem maskinen én gang 
for at klare alle processer.
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ADD-ON
EAGLE
FIBERLASERE
INspire-skæremaskiner er de mest avancerede og produk- 
tive maskiner i verden, designet til krævende masseprodukti-
ons-applikationer.
Vi kunne sagtens skrive om de fantastiske tykkelser og eks- 
tremt hurtige hastigheder den nye 12 kW Eagle fiberlaser kan 
skære med - Men den skal opleves.

KONTAKT OS FOR EN DEMONSTRATION !!!

SHOWROOM
DYBDALVEJ 6,  8960 RANDERS SØ
Her finder du vores showroom, hvor du har
mulighed at se de fleste af vores maskiner,
og få en demonstration på dine egne emner.

Se verdens
største serieproducerede
fiberlaser på EuroBLECH
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