Forstner Coil Processing

Systemer fra Forstner
sikrer varige verdier.

Flerdecoillinjer
Klippelinjer
Rette, slisse og klippelinjer
Slisse- og recoiling- linjer
Ventilasjonskanallinjer

Forstner, 1964

Rørlinjer for isolasjon og røkkanaler
Forstner har utviklet og produsert maskiner for profesjo-

systemene. Resultatet er perfeksjonerte, felt-gjenomprøv-

nell coil bearbeiding siden 1960. Helt fra starten, har

de produkter med driftssikker konstruksjon som sikrer en

enkel håndtering av coilene og langsiktig økonomi vært

lang levetid på maskinene.

Kunde spesialtilpasset tynnplatebearbeidingsmaskiner

hoved målsetninger for alt utviklingsarbeid ved Forstner

Representert i hele Europa.
Siden midten av åttitallet, har

Profesjonell montering, øyeblikkelig service og nøye

Renato Romagna ledet fir-

vedlikehold er tjenester våre kunder alltid kan forvente.

maet Forstner. Dette høy kva-

Forstner‘s moderne tekniske organisasjon sørger for

litetsfirmaet,

allerede

dokumentasjon med detaljerte konstruksjonstegninger

godt etablert når han tok

og reservedelslister selv av de mest avanserte spesial

over, og har siden den gang

produserte maskiner for coil bearbeiding: Dette betyr

betydelig økt sin virksomhet.

at reservedeler kan leveres og at dermed reparasjon

Tilleggs „know-how“ kunns-

av maskiner kan utføres uten problem, selv etter svært

kap i fagområdet mekanisk

mange år.

var

konstruksjon og mange års
erfaring spesielt med hensyn

En hver som ønsker å arbeide med tynnplatebearbei-

til tynnplate bearbeidingsindustrien i konstruksjons-

ding på et konkurransedyktig nivå vil stole på coil

bransjen har gitt firmaet og deres produkter nye effek-

systemer fra Forstner. Oppsummering av de økonomis-

tive trender.

ke fordelene: Høy profesjonell tynnplatebearbeiding

Vår lokale representant:

som betaler seg. Helt fra starten og hver eneste dag
I dag, kan du finne maskiner fra Forstner på alle konti-

fremover!

norwegian (N)

nenter. Et tett nettverk av uavhengige Representanter
sikrer kunden optimal støtte både i hele Europa og
mange andre områder i hele verden.
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Det er ikke noe mer
å si om tynnplater.

Hver linje er tilpasset – laget for å
oppfylle dine spesielle behov.

Hva kan gjøre bearbeiding av metall tynnplater enklere, mer fleksibelt eller mer økonomisk?
Et svar er å benytte coil istedenfor tynnplater. Det andre svaret er: Bearbeiding av disse
coilene med linjer fra Forstner.

Decoiling, retting, slissing, …
gjennomtenkt ned til den minste detalj.

Kravene til våre coillinjer er like varierte som
det daglige arbeidet til våre kunder. Av den
grunn, Forstner linjer leveres ikke som “standard
maskiner”. Med basis i grunnleggende modulære komponenter for decoiling, retting, slissing
og klippelinjer, leveres et optimalisert system til

Begge fremskrittene i lag betyr å sikre seg en

hver enkelt kunde. Optimal i forhold til ytelse.

ledende forretningsmessig fordel. En fordel som

Optimal i forhold til pris.

betaler seg - både for små bedrifter og for store
industrikonsern.

Fleksibilitet er vårt hoved prinsipp ved konstruksjon og utforming av nye maskiner. Forstner

Fordelene er virkelig ganske åpenbare: Bedre

coillinjer er tilpasset for å bearbeide 80% av

innkjøpspris for coiler, kortere bearbeidingstid I

tynnplate materialtypene som anvendes i en

produksjon, sterkt forbedret utnyttelse av materiale, redusert risiko for ulykker, lavere lagrings-

Rette-, slisse- og klippelinje

fasthet, kvalitet, bredde og lakk tilgjengelig

kostnader, konstant presisjon, redusert bearbei-

tynnplate

bearbeidingsmaskiner

Fra 1 opp til 8 manuelle eller motoriserte coil haspler, med

Automatisk plate bytte utføres lett under ett minutt. Leveres

en kapasitet fra 300kg til 12000kg

i en konfigurasjon fra 1 til 8 coil haspler

Retteverk med 3 eller flere valser. (3, 4 og 6)

Mulighet for slissing av plate. Kan leveres med ett par til

„ved fingertuppene”.

dingstid og mindre personell.
Med

fabrikk: På denne måten er, tykkelse, material

Den perfeksjonerte PLS -styringen sørger for de

fra

beste

Forstner kan du være sikker på optimal fleksibi-

resultatene

ved

alle

aspekter.

Enmannsdrift, driftssikkerhet, presisjon, fleksibi-

litet i produksjonen.

litet og ikke noe spillmateriale er dermed
sikret. Enkel i drift og kort bearbeidingstid
er bidragene.
Slisse- og recoiling- linje

10 par kniv sett, som justeres manuelt eller automatisk

Flerdecoilingslinje

Ventilasjonskanallinje

Riktig lengde kuttes ved hjelp av manuell eller elektrisk rul-

Enkel programmering av maskinen som tillater enkel så vel

lesaks eller giljotin saks. Systemene kan også bygges ut

flerprogram via en touch skjerm

med ekstra funksjoner som for eksempel recoiling av plate

