
Trim Rollformer 
– profilverk för högsta produktivitet och kvalitet

Enkel input – extrem output

CIDAN Trim Rollformer betalar sig i rekordfart.
CIDAN Trim Rollformer är det robusta och högeffektiva 

profilverket för upp till 400 mm coils eller formatplåt – idea-

lisk för produktion av nockplåtar, hängrännor, gavelbeslag 

och andra profiler i långa serier. Med den här pjäsen kör du 

enkelt igenom mer än 650 ton plåt om året på enskift!

 Trim Rollformer utrustas med 8-20 verktygsstationer, 

beroende på din önskade profil. De massiva axlarna har en 

diameter på 70 mm för minskad belastning och med sfäriska 

lager för tyst och problemfri drift år efter år. Verktygen är 

konstruerade i Cobra Engineering och tillverkade i hård-

förkromat specialstål, vilket ger alltid perfekt resultat.

 Inmatningsskenorna har härdade lager och är ställbara 

på båda sidor för högsta precision vid inmatning i profilver-

ket. Tryckrullarna säkerställer att plåten matas med konstant 

hastighet och riktning. Varje verktygsstation har en spaltin-

ställning med graderad skala för höjd, vilket gör det enkelt 

att ändra materialtjocklek och justera trycket för optimalt 

slutresultat. 

 Välj om du vill köra formatplåt eller coils. Vid coils 

utrustas ditt profilverk med en kraftig gradsax som löper på 

två vertikala pelare som garanterar avklipp utan grader. 

Gradsaxen är även utrustad med en fjäderbelastad plåttill-
hållare som stabiliserar plåten och höjer kvaliteten på 
snittet ytterligare. Saxen drivs med el för lång livslängd, tyst 
gång och långa serviceintervall.
  Valet av formatplåt eller coils bestämmer också vilket 
styrsystem som installeras. Vid formatplåt behöver du 
endast On/Off-funktion. Vid coils är längden enkelt 
inställbar via styrsystemet AMK. AMK, som är utvecklat av 
CIDAN Machinery, gör det möjligt att programmera 50 
rader med olika längder och antal, vilket minimerar 
operatörsinsatserna och maximerar materialutnyttjandet. 

De viktigaste fördelarna:

✔ Robust konstruktion

✔ Användarvänlig design

✔ Enorm kapacitet, mer än 650 ton/år på enskift 

✔ Investering med extremt kort återbetalningstid
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Dealer

Lär dig mer om CIDAN Trim Rollformer och titta på vår demovideo:  
https://youtu.be/zA_uJo1kf9I 

Styrsystemet AMK gör programmeringen 
oerhört smidig. Välj längd och antal. Via 
kontrollpanelen kan du programmera upp till 50 
rader med olika antal och längder.  

Kontrollsystemet för formatplåt är enkelt och 
användarvänligt. Tryck On och plåten matas 
fram med en hastighet av upp till 15 m/minut.

Enkel input – extrem output
Välj den optimala uppställningen

Haspel  + CIDAN Trim Rollformer + Staplingsenhet


