
Med COILMASTER kan du enkelt hantera coils med vikter upp till 1000 

kilo. Du bestämmer själv hur många platser du vill ha, 4, 6 eller 8 och 

monterar den enkelt själv. Med coils i två våningar får du mer ledig 

golvyta. När du laddar med nytt material hjälper COILMASTER dig att 

justera in plåten i djupled och vinkelrätt mot klippsträckan. Ledrullarna är 

flyttbara i höjdled, lyfter upp plåten och skapar distans så att du undviker 
repor i lackskiktet. Till systemet finns täckplåtar så att du kan använda 
vaggor med avvikande mått eller utnyttja ett fack som förvaring av tex 
lastpallar.

Kombinera med Forstners manuella Coilväljare som håller 6 eller 8 olika 

material i beredskap. Genom att samtliga material låses i coilväljaren har 

du alltid lika snabb tillgång till samtliga vaggor i COILMASTERN. Bytet 

från ett material till nästa går blixtsnabbt och risken för skador på 

materialet minimeras. 

Med Göteneds COILMASTER och en Coilväljare från Forstner får du en 
högeffektiv matning till din klippsträcka.

De viktigaste fördelarna: 

✔  Skapar ordning och reda.

✔  Snabb och enkel tillgång till 

flera olika materialtyper.

✔  Tiden för materialbyten 

reduceras dramatiskt.

✔  Utnyttjar golvytan effektivt.

✔  Utbyggbar ifall behoven föränd-

ras.

✔  Minimerar skador på materialet.

Coilhantering COILMASTER 

– Mästaren på att spara plats och tid

Mästaren på att spara 

plats och tid.
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Your one stop partner

Dealer

Med de flyttbara ledrullarna förflyttas materialet snabbt och 
skonsamt ur COILMASTERN och in i Coilväljaren. Ingen risk för repor 
eller skador på plåten.

Med lätt flyttbara bottenplåtar, har du möjlighet att använda vaggor 
med udda mått eller använda facket som förvaring av tex en lastpall.

 

Antal 

coilplatser Yttermått Vikt

st

Längd

mm

Bredd

mm

Höjd

mm kg

COILMASTER 4 4 2140 1620 2352 1550

COILMASTER 6 6 3080 1620 2352 2250 

COILMASTER 8 8 4020 1620 2352 2930

Lär dig mer om Göteneds program för coilhantering:

Alltid startberedd med Forstner Coilväljare.

Med en Forstner Coilväljare framför klippsträckan går laddningar och byten blixtsnabbt. I coilväljaren har du upp till 8 material låsta och matar enkelt in den kvalitet 
du skall köra till klippsträckan. Väl på plats i klippsträckan frikopplas materialet och löper smidigt genom coilväljaren. När du byter, låser du materialet och 
återspolar det med ratten. Därefter flyttar du ratten till axeln som håller det material du skall använda härnäst och matar in i klippsträckan. Snabbt, enkelt, smidigt.
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