
FORSTNER nuSLIT är rena drömmen 

för den moderna plåtverkstaden.  

Ställ in slittbredd, längder och antal på 

styrpanelen. Tryck på start, riktverket 

ser till att du får helt plana plåtar utan paus märken och dina 

färdigklippta ämnen levereras med ett under av precision 

redo för nästa produktionssteg. nuSLIT är klippsträckan som 

ökar din kvalitet och produktivitet helt utan manuellt rattande.

Världsnyheten som ger dig helt nya möjligheter

Förenkla produktionen ytterligare! Med en kombination av 

FORSTNER nuSLIT och nuIT:s programvara hamnar du i en 

helt ny värld. nuIT är systemet som ger dig en helintegrerad 

process från order till färdig profil.

nuIT revolutionerar hela din  tillverkningsprocess

Låt dina kunder eller medarbetare på fältet, kontoret eller 

verkstadsgolvet själva designa sina profiler eller välja färdiga 

från ett bibliotek. Det enda som behövs är en ritplatta eller 

laptop. När ordern är klar omvandlar nuIT alla data till en 

arbetsorder som du själv planerar och produktionslägger. 

Skicka arbetsordern med alla data direkt till nuSLIT PROCUT 

och systemet räknar automatiskt ut hur plåten ska klippas för ett 

optimalt material utnyttjande utan spill och risk för mänskliga fel. 

nuSLIT-serien + nuIT
– Oslagbar kombo för ökad flexibilitet och produktivitet

Slipp vardagspusslet.

nuSLIT-serien + nuIT lägger det åt dig.

Materialet matas in i maskinen och kommer ut som färdig

klippta ämnen med varierande längder om du så vill.

Total kontroll från order till  fakturering

Utrusta maskinen med integrerad etikettskrivare och dina 

färdiga ämnen förses med QRkoder som innehåller alla 

nödvändiga data inför nästa produktionssteg. Kantvikmaskinen, 

som redan har mottagit all data hur plåten ska bockas, läser 

av etiketten och ställer automatiskt in rätt värden för att bocka 

din profil. Med nuIT blir all programmering överflödig. Du får 

full kontroll på allt från kalkylering, materialåtgång och resurs

planering till märkning med QRkoder, produktion, åter

rapportering till systemet vid leverans och fakturering. Att lägga 

vardagspusslet som profiltillverkare har blivit bus enkelt.

De viktigaste fördelarna: 

✔			All orderhantering sker  automatiskt

✔				Maximal flexibilitet i orderhanteringen

✔			Ingen risk för mänskliga fel

✔			Optimalt materialutnyttjande

✔			Enormt tidsbesparande 

✔			Total kontroll



nuSLIT Serien + nuIT – Oslagbar kombo för ökad flexibilitet och produktivitet.
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Materialet matas skonsamt in i maskinen där det 
integrerade riktverket (tillval) ser till att du får helt 
plana plåtar och helt utan pausmärken.

Maskinens styrpanel har enkla och användarvänliga 
kommandon. Härifrån sköter du alla maskinens 
funktioner och vid manuell drift beställer du fram 
de ämnen du önskar.

Lär dig mer om SLIT serien och titta på våra demovideos: 
https://youtu.be/MJnHvrJQr4E och https://youtu.be/sl8kkauk7-U

Unikt för nuSLIT är att spaltskärens läge styrs helt 
från kontrollpanelen. Skärspaltinställlning görs 
med hänsyn till materialtjocklek.

Med integrerad etikettskrivare förses dina färdiga 
ämnen med QRkoder. QRkoderna innehåller alla 
data för en helt automatiserad produktionsprocess 
som hur plåten ska bockas till när leveransen ska ske. 

Dina färdigklippta ämnen matas ut med en 
imponerande hastighet, upp till 25 meter i minuten, 
redo för nästa produktionssteg.

Dealer

Med PROCUT (rullsax med step-cut) och nuIT som 
tillval räknar systemet ut hur plåten ska klippas för 
ett optimalt material utnyttjande utan spill. Du kan 
dessutom få dina klippta ämnen med varierande 
längder, försedda med etiketter.

Modell: nuSLIT PRO nuSLIT STRAIGHT PRO nuSLIT PROCUT nuSLIT STRAIGHT PROCUT

 Typ av sax: Gradsax Gradsax Rullsax med step-cut Rullsax med step-cut

Riktvalsar Ø: – 70 mm – 70 mm

Materialbredd: 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm

Kapacitet stål 400 N/mm2: 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm

Kapacitet rostfritt stål 600 N/mm2: 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Slittningsaxel Ø: 106 mm 106 mm 106 mm 106 mm

Antal par slittskär standard: 5 5 5 5

Hastighet m/min:  max 25 max 25 max 25 max 25
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