
Forstner EASY CUT/EASY PRO är den ultimata serien för 

byggnads plåtslageri och ventilationstillverkning. Ställ in 

längder och antal med det användarvänliga styrsystemet. 

Plåten matas enkelt in i maskinen och skärningen utförs med 

fantastisk precision och snitt med gradfria kanter. 

 Plåt på rulle istället för formatplåt är en kostnads- och 

utrymmes-effektiv lösning som sparar plats, pengar, tid och 

minimerar spillet.

De viktigaste fördelarna:

✔ Liten men urstark

✔ Smart, användarvänligt styrsystem

✔ Hög inmatningshastighet

✔ Enkla inställningar

Vassaste medarbetaren.

EASY
– Perfekt resultat på nolltid
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EASY – Perfekt resultat på nolltid

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

Vill du förbereda din maskin för foliepåläggning? 
Då är tillvalet gummerade inmatningsvalsar den 
idealiska lösningen. Det innebär att din maskin är 
helt förberedd för eftermontering av foliepålägg-
ning när det blir aktuellt.

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.

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.

Tillval: Utrustning för foliepåläggning kan i princip 
monteras på alla våra inmatningsbord. Tack vare 
stödrullar och gummerade frammatningsvalsar 
pressas folien på plåten utan risk för bubblor eller 
veck. Modulen F-AG z2mo har en extra arm med 
spänningsfjäder som spänner folien under 
returrörelsen. Denna design är endast tillämplig för 
system med en haspel.

Tillval: Inmatningsguiden är en viktig del för 
funktionen och noggrannheten hos alla 
klippsträckor. Bordet har en fixerad och en 
manuellt justerbar guide med kullager. Justeringen 
görs enkelt med ett handhjul. Det här specifika 
bordet har löprullar för att säkerställa en skonsam 
yta mot plåten.

Maskin Typ Materialbredd Klippkapacitet -  
Stål 400 N/mm2

Klippkapacitet - 
Rostfritt 600 N/mm2 

Klippkapacitet - 
Aluminium 200 N/mm2 

Sax

mm mm mm mm

EASY PRO 1250 Klippsträcka 1250 1.5 1 1.8 Gradsax

EASY CUT 1250 Klippsträcka 1250 1 0.6 1.2 Rullsax


