
Tilvælg en trådløs

håndholdt fjernbe-

tjening bPad, som gør 

det nemt at indstille 

maskinen.

bSolid

Biesses CAD/CAM system kaldet

bSolid anses i dag som ét af de mest 

brugervenlige og moderne systemer på 

markeder. Når du køber en Rover A 1532, 

får du også automatisk adgang til bSolid.

5-akset 
Rover A 1532

 kr. 825.000
 
,-

Ex. moms.
Inkl. fragt og  igangsætning.

Ny kompakt Rover A Serie
Udnyt pladsen optimalt med en ny 5-akset Rover A 1532 til 
fremstilling af unikke interiørløsninger.

Med en Rover A 1532 får du en fleksibel og brugervenlig CNC maskine, der er 
ideel at anvende til bl.a. inventar og plademøbler, hvor der er behov for hurtig 
omstilling og en flot bearbejdning af emnerne. Maskinen kan arbejde i massivt 
træ og mdf plader m.m. Denne Rover A kan trods sin størrelse bearbejde store 
emnestørrelser med fuld udnyttelse af pladsen. Maskinens 5- aksede spindel 
kan bearbejde emner i maskinens fulde brede og dækker hele arbejdsbordets 
længde. Den er desuden udstyret med et 24 spindlet borehoved og et inte-
greret affaldsbånd, så spildmaterialer fjernes hurtigt og effektivt. 

Den nye Rover A har en portalkonstruktion (Gantry), hvilket giver en forbedret 
dynamisk stabilitet.  Maskinen leveres naturligvis med Biesses brugervenlige 
bSolid CAD/CAM system, som I inden opstart får en grundig oplæring i af bruge

Rover A 1532 leveres med
• Full bumper
•  5-akset med en 15 kW fræsemotor

(24.000 omdrejninger i min.)
•  Endeløs A og C akse – til 360°

bearbejdning.
• 24 spindlet borehoved
• Integreret affaldsbånd
•  ATS arbejdsbord med 6 konsoller

i kraftig udførsel monteret
på prismeføring

• Ingen synlige kabler og slanger

KAMPAGNETILBUD

* Prisen på kr. 825.000 ex. moms er inkl  levering på  din adresse ex. aflæsning . Prisen inkluderer også installation og igangsætning. Den viste  
bPad er  en option og er derfor ikke indeholdt i kampagneprisen.

*



5-akset Rover A 
KAMPAGNETILBUD

kr. 825.000, -
Ring til Junget på tlf. 89 36 55 00 og hør mere

Kampagnetilbuddet gælder i perioden den 15. april til den 1. juli 2019.
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