
Nya SLIT-serien är ett under av stabilitet, flexibilitet och användarvänlighet 
med mängder av finesser. Ställ in längder och antal med det användarvänliga 
styrsystemet. Dina coils matas enkelt in i maskinen där slittskärens ingrepp 
styrs från skärmen för enklare hantering med noll spill.
 Den ergonomiska manöverpanelen, liksom styrskenan och låsanordning 
kan kontrolleras från båda sidor av maskinen, vilket gör att ingenting 
behöver stå i vägen på verkstadsgolvet.
 Spindeln för styrskenan har fått bättre utväxling så att plåtbreddsinställ-
ningen går dubbelt så snabbt som tidigare. Du har enkel åtkomst till den 
nyutvecklade slittskärsaxeln vilket möjliggör snabbare byten av spaltknivarna. 
Spaltskären är dessutom LED-belysta för bättre överblick vid justering, så 
att knivarnas livslängd förlängs och dina driftskostnader minskar.
 Välj SLIT CUT med integrerad rullsax för optimal produktionsekonomi 
eller SLIT PRO med integrerad gradsax för snyggare snittytor och högsta 
produktionshastighet.

De viktigaste fördelarna: 

✔	 	Snygg, stabil, kompakt design.

✔	 	Integrerad rullsax/gradsax.

✔	 	Inbyggd LED-belysning för 
enklare justering av spaltknivar.

✔	 	Kan styras från båda sidorna  
av maskinen för ökad  
användarvänlighet.

✔	 	Marknadens snabbaste  
plåtbreddsinställning. 

✔	 	Lätt att underhålla.

✔	 	Inget spill.

Forstner SLIT Serien
– Klassikern återlanserad för perfekta resultat på ännu mindre golvyta

5% mindre förpackning. 
Mycket mer innehåll!
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Den nya SLIT-serien har två fästen för styrsystemet och gör att kunden kan 
växla manöversida när som helst. Detta i kombination med det nya 
inmatningsbordet ger dig maximal flexibilitet för framtiden.

Justeringen av plåtguiden finns nu på båda sidor av inmatningsbordet i den 
nya SLIT-serien. Ratten kan monteras på båda sidor, tack vare ny teknik för 
låsning av styrningen. Dessutom har spindeln för guidejusteringen optimerats. 
Nu får du dubbelt så lång rörelse per varv med handhjulet, vilket gör ditt 
materialbyte ännu effektivare.

Data
Inmatningskapacitet: 2000 kg (med manuella hasplar)

Min. coilbredd: 400 mm

Max. coilbredd: 1270 mm eller 1524 mm

Max. inmatningshöjd: 865 mm (CUT) / 930 mm (PRO)

Dimensioner och vikt
 CUT Serie PRO Serie
Längd: 1499 mm 1668 mm

Bredd: 1885 mm 1885 mm

Höjd: 1343 mm 1454 mm

Vikt: 950 kg 1320 kg

(dealer)

Lär dig mer om SLIT serien och titta på vår demovideo på vår 
Youtubekanal.

Slittningskapacitet

Antal spaltskär
Stål 

400 N/mm²
Rostfritt stål 600 

N/mm²
Aluminium 
200 N/mm²

4 1,25 mm 0,80 mm 1,50 mm

5 1,00 mm 0,60 mm 1,20 mm

6 0,80 mm 0,50 mm 1,00 mm

7 0,70 mm 0,40 mm 0,90 mm

För att förenkla justeringen av spaltskären har vi installerat en LED-belysning 
för spaltknivarna. Detta ger operatören en tydligare överblick och bidrar till en 
säker och snabb justering av spaltskären.

Klippkapacitet

Stål 
400 N/mm²

Rostfritt stål 
600 N/mm²

Aluminium 
200 N/mm²

Forstner SLIT PRO 1,50 mm 1,50 mm 1,50 mm

Forstner SLIT CUT 1,00 mm 0,60 mm 1,20 mm

(Värdena i tabellen gäller för 1250 mm bred maskin)


