
Forstner POWER STRAIGHT PRO är en kraftigare och 

starkare version av STRAIGHT PRO. Med större och kraftigare 

riktvalsar garanteras ett perfekt riktresultat även i tjockare plåt. 

Rikverket med sina sex riktvalsar justeras enkelt och garanterar 

platta plåtar inför nästa produktionssteg oavsett materialtyp.

En matningshastighet upp till  25 m/min säkerställer en 

högeffektiv produktion. Hela processen sköts enkelt via det 

logiska styrsytemet SPS-S1. Med Forstner POWER STRAIGHT 

PRO får du både styrka och automatisk justering av rikverket. 

Välj mellan 1250 mm eller 1500 mm materialbredd. Den här 

maskinen gör din production förvånansvärt enkel, snabb och 

noggrann.

De viktigaste fördelarna:

✔ Väldigt rejäl konstruktion

✔ 6 riktvalsar med automatisk justering

✔ Perfekt riktresultat

✔ Användarvänlig maskin

Liten maskin med mycket kraft.

POWER STRAIGHT PRO
– Riktning och klippning på liten yta med mest effektivitet



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

POWER STRAIGHT PRO – Riktning och klippning på liten yta med mest effektivitet

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

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

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.

Gradsaxen är den perfekta lösningen för kunder som 
letar efter en snabb och mjuk klippning. Saxskären är 
i kolstål för lång livslängd med en kapacitet på upp 
till 2 mm i stål (400N/mm2). Den förstärkta ramen 
säkerställer en mjuk och följsam klipprörelse. 
Gradsaxen i POWER STRAIGHT PRO har inbyggd 
skärspaltsintällning som standard.

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.

Maskin Typ Materialbredd Riktvalsar 
Ø

Klippkapacitet 
Stål 400 N/mm2

Klippkapacitet 
Rostfritt 600 N/mm2 

Hastighet

mm mm mm mm m/min

POWER STRAIGHT PRO 1250
Aut. Rikt- & 
Klippsträcka

1250 110 2.0 1.5 max. 25

POWER STRAIGHT PRO 1500
Aut. Rikt- & 
Klippsträcka

1500 110 1.7 1.3 max. 25


