
Forstner COMPACT är den mest mångsidiga maskin du kan 

tänka dig och därför fungerar den lika bra i den lilla verkstaden 

som i det större företaget med serietillverkning. Storleken på 

komponenterna avgör vilka fördelar du får. Hjärtat består av 

ett robust och pålitligt riktverk med med sex riktvalsar och en 

kraftig slittenhet där du kan välja vilket antal spaltskär du vill 

använda. Välj ifall plåten ska spaltas eller inte och styrsystemet 

tar hand om resten. Tack vare inbyggd, tydlig mätskala och 

lättillgängliga spaltskär kan du enkelt ställa in spaltskären på 

nolltid. Väljer du ett automatiskt riktverk ställs valstrycket in i 

styrsystemet och du får ett perfekt resultat utan stoppmärken.

De viktigaste fördelarna:

✔ Väldigt robust kontruktion

✔ 6 riktvalsar med enkel justering

✔ Sofistikerad och snabbt justerbar slittenhet

✔ Logiskt och användarvänligt gränssnitt

Kraft och finess i en.

COMPACT  
– Den perfekta kombinationen för mindre verkstäder och det större företaget



CIDAN Machinery Group marknadsför och tillverkar CIDAN, Göteneds, Forstner och nuIT

CIDAN Machinery Sweden AB  •  Box 21  •  533 21 Götene/Sverige  •  Tel: 0511-40 99 95  •  info@cidanmachinery.com  •  www.cidanmachinery.com

Dealer

COMPACT – Den perfekta kombinationen för mindre verkstäder och det större företaget

Styrsystem S1 med pekskärm och intuitiva 
funktioner. Härifrån kontrollerad du maskinens alla 
funktioner.

COMPACT serien är utrustad med 6 manuella 
riktvalsar som tar bort coilminnet och levererar riktat 
material varje gång. Valsarna av polerat stål har en 
diameter på 70 mm. Trycket på riktvalsarna ställs in 
med låsbara handtag utrustade med referensskala.

Forstner COMPACT PRO klippsträcka levereras som 
standard med 5 par slittskär. Axlarna är tillverkade i 
polerat verktygsstål och slittskären är härdade. 
Snabblåsning ger en mjuk och enkel förflyttning av 
slittskären längs hela axeln.

Valsarna till inmatningsguiden är vinklade för att 
matcha loopen på materialet från en haspel. Detta 
förhindrar skador och veck på mjukare material 
som koppar, aluminum och zink. Mellan 
slittenheten och saxen finns det ytterligare 
guiderullar som styr materialet rätt efter slittning.

Inmatningsbordet har fyra kullagrade rullar som 
guidar plåten till inmatningsrullarna. Tack vare 
kullagringen kan plåten matas famåt och bakåt utan 
risk för skador på kanterna. De hjälper även till att 
hålla materialet parallellt och säkerställer vinkelräta 
avklipp.

Nu finns möjligheten att justera inmatningsguiden från 
båda sidor av maskinen. Handhjulet kan placeras på 
valfri sida eftersom låsningen har en ny utformning. 
Utväxlingen har även optimerats, så ett varv på 
handhjulet flyttar guiden dubbelt så långt mot 
tidigare. Detta ger ännu effektivare materialbyten.

Maskin Typ Materialbredd Riktvalsar 
Ø

Slittningskapacitet - 
Stål 400 N/mm2

Slittaxel 
Ø

Spaltskär Sax

mm mm mm mm par

COMPACT CUT 1250
Rikt-, Spalt- & 
Klippsträcka

1250 70 1.0 100 5 Rullsax

COMPACT CUT 1500
Rikt-, Spalt- & 
Klippsträcka

1500 70 0.8 100 5 Rullsax

COMPACT PRO 1250
Rikt-, Spalt- & 
Klippsträcka

1250 70 1.0 100 5 Gradsax

COMPACT PRO 1500
Rikt-, Spalt- & 
Klippsträcka

1500 70 0.8 100 5 Gradsax


