
Forstner POWER COMPACT PRO kombinerar maximalt 

klippresultat på minsta möjliga golvyta. Den används med 

fördel av företag som jobbar med serietillverkning. Storleken 

på komponenterna är en avgörande faktor för de fördelar du 

kommer dra nytta av. Hjärtat består av ett robust och pålitligt 

automatiskt riktverk med sex riktvalsar och en kraftig 

slittenhet, vilken kan utrustas med önskat antal spaltskär. 

Fantastiskt resultat 

Med POWER COMPACT PRO kan du rikta och spalta stål 

upp till 2 mm tjocklek med fantastiskt resultat. Välj mellan 

1250 mm eller 1500 mm arbetsbredd.  

De viktigaste fördelarna:

✔ Väldigt robust konstruktion med högsta klippresultat

✔ 6 valsars riktverk med enkel inställning av valstryck

✔ Sofistikerad och snabbt inställbar spaltenhet 

✔ Logiskt och användarvänligt gränssnitt

En COMPACT men kraftfullare.
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POWER COMPACT PRO – Kombinerar maximalt klippresultat på minsta möjliga golvyta

Styrsystemets pekskärm är okomplicerad och 
användarvänlig. Härifrån styr du maskinens alla 
funktioner.

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.

POWER COMPACT har 6 automatiska riktvalsar som 
eliminerar coilminne och alltid levererar välriktat 
material.

Maskin Typ Materialbredd Riktvalsar 

Ø

Slittnings- 

kapacitet 

Stål 400 N/mm2

Slittningskapacitet 

Rostfritt 

600 N/mm2

Slittaxel 

Ø

Spaltknivar 

(standard)

Hastighet

mm mm mm mm mm par m/min

POWER 

COMPACT PRO 

1250

Aut. Rikt-, Spalt & 
Klippsträcka

1250 110 2.0 1.5 140 5 max. 25

POWER 

COMPACT PRO 

1500

Aut. Rikt-, Spalt & 
Klippsträcka

1500 110 1.7 1.3 140 5 max. 25

POWER COMPACT PRO levereras som standard med 5 par slittskär. Axlarna är tillverkade i 140 mm polerat verk-
tygsstål och slittskären är härdade. Toleransen mellan axlar och slittskär är mindre än 0.01 mm, vilket ger en mjuk 
och enkel förflyttning av slittskären längs hela axeln. Snabblåsningen av stål låser mot axeln med hjälp av en insex-
nyckel. Då snabblåsningen är mjukare än axeln finns det ingen risk för skador på axeln vid åtdragning, vilket annars 
lätt kan ske med andra låsningsalternativ. Spaltskären har två skärytor, så du kan växla sida och ta ut spänningar ur 
materialet vid spalting av smala remsor. Maskinen levereras som standard med millimeterskala för enkel avläsning 
och positionering av de övre skären.


