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Společnost Forstner se zabývá výrobou a vývojem strojů na profesionální zpracování plechu již od roku 

1960. Od samého počátku byla středem zájmu našich vývojářů možnost snadné manipulace s 

plechovými svitky a dlouhodobá hospodárnost linek Forstner. Výsledkem jsou praxí odzkoušené a takřka 

k dokonalosti dovedené produkty, jejichž spolehlivé provedení je zárukou vysoké životnosti. 

Od poloviny 80. let stojí v čele společnosti Renato Romagna. Který po převzetí společnosti, již dobře 

zavedené, významně zvýšil rozsah aktivity. Jeho know-how, znalosti na poli strojního inženýrství a letité zkušenosti v oblasti zpraco-

vání plechových svitků dodaly fi rmě i jejím produktům mnoho nových impulzů.

Dnes naleznete stroje od fi rmy Forstner na všech kontinentech. Neustálou péči o zákazníky v Evropě, Severní Americe a mnoha 

dalších zemích, zajišťuje hustá síť nezávislých obchodních zastoupení a servisních středisek.

Profesionální montáž, rychlý servis a pečlivá údržba jsou služby, které mohou naši zákazníci očekávat kdykoliv. 

Linky Forstner zaručují trvalou hodnotu.
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klempířské produkty, vzduchotechnika, izolace 

STŮL TI: ručně nastavitelné vedení svitku s kuličkovými ložisky 

ROVNAČKA RM-3: ručně nastavitelná rovnačka se 3 rovnacími válci 
Ø 70 mm

PŘÍČNÉ NŮŽKY AL: elektrické kotoučové nůžky s ocelovými noži 

OVLÁDÁNÍ SPS-M1 POTI: ergonomický dotykový panel, nastavení rychlosti 
prostřednictvím potenciometru, jeden nebo více programů 

VOLITELNÉ MOŽNOSTI: hnané vedení svitku, jednotka odvíječe fólií, 
elektrické nastavení polohy horního rovnacího válce, příčné gilotinové nůžky, 
speciální nože na nerezovou ocel 

Hmotnost svitku:  max. 5000kg
Šířka plechu:  min. 250 do max. 1250 mm
Tloušťka plechu:  min. 0,40 do max. 1,00 mm ocel 400N/mm²
Rychlost linky:  max. 25m/min, nastavitelná potenciometrem
Materiály:  ocel, měď, zinek, hliník apod.
Výměna svitku:  ruční
Rozměry:  D × Š × V = 1,50 x 2,20 x 1,50m
Hmotnost:  500kg

Linka s rovnáním a příčným dělením RM-AL



strana 5

klempířské produkty, stavby hal, obklady fasád 

STŮL TI: ručně nastavitelné vedení svitku s kuličkovými ložisky 

PODÉLNÉ NŮŽKY MST: hřídele Ø 100 mm, 5 párů ocelových kotoučových 
nožů, ruční nastavení hřídele 

PŘÍČNÉ NŮŽKY AL: elektrické příčné nůžky s ocelovými noži 

OVLÁDÁNÍ SPS-M1 POTI: ergonomický dotykový panel, nastavení rychlosti 
potenciometrem, jeden nebo více programů 

VOLITELNÉ MOŽNOSTI: hnané vedení svitku, jednotka odvíječe fólií, hnané 
nastavení polohy hřídele podélných nůžek, stahovací kroužky, gilotinové 
nůžky, speciální nože na nerezovou ocel 

Hmotnost svitku:  max. 5000kg
Šířka svitku:  min. 250 do max. 1250mm
Tloušťka plechu:  min. 0,40 do max. 1,00mm ocel 400 N/mm²
Rychlost linky:  max. 25m/min, nastavitelná potenciometrem
Materiály:  ocel, měď, zinek, hliník apod.
Výměna svitku:  ruční
Rozměry:  D × Š × V = 1,50 x 2,20 x 1,50m
Hmotnost:  775kg

Linka s podélným a příčným dělením MST-AL
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klempířské produkty, stavby hal, odklady fasád 

STŮL TI: ručně nastavitelné vedení svitku s kuličkovými ložisky 

PODÉLNÉ NŮŽKY MST: hřídele Ø 100 mm, 5 párů ocelových kotoučových 
nožů, ruční nastavení hřídele 

PŘÍČNÉ NŮŽKY TS: elektrické gilotinové nůžky s ocelovými noži 

OVLÁDÁNÍ SPS-M1 POTI: ergonomický dotykový panel, nastavení rychlosti 
potenciometrem, jeden nebo více programů 

VOLITELNÉ MOŽNOSTI: hnané vedení svitku, jednotka odvíječe fólií, hnané 
nastavení polohy hřídele podélných nůžek, stahovací kroužky, speciální nože 
na nerezovou ocel 

Hmotnost svitku:  max. 5000kg
Šířka svitku:  min. 250 do max. 1250mm
Tloušťka plechu:  min. 0,40 do max. 1,00mm ocel 400N/mm²
Rychlost linky:  max. 25m/min, nastavitelná potenciometrem
Materiály:  ocel, měď, zinek, hliník apod.
Výměna svitku:  ruční
Rozměry:  D × Š × V = 1,90 x 1,90 x 1,60m
Hmotnost:  1400kg

Linka s podélným a příčným dělením MST-TS
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klempířské produkty, stavby hal, obklady fasád

STŮL TI: ručně nastavitelné vedení svitku s kuličkovými ložisky 

KOMPAKTNÍ LINKA KA-6: ručně nastavitelná rovnačka KA-6 se 6 rovnacími 
válci Ø 70 mm, hřídele podélných nůžek Ø 100mm, 5 párů ocelových 
kotoučových nožů, ruční nastavení hřídele

PŘÍČNÉ NŮŽKY TS: elektrické gilotinové nůžky s ocelovými noži 

OVLÁDÁNÍ SPS-M1 POTI: ergonomický dotykový panel, nastavení rychlosti 
potenciometrem, jeden nebo více programů 

VOLITELNÉ MOŽNOSTI: hnané vedení svitku, jednotka odvíječe fólií, hnané 
nastavení polohy hřídele, stahovací kroužky, speciální nože na nerezovou 
ocel 

Hmotnost svitku:  max. 5000kg
Šířka svitku:  min. 250 do max. 1250mm
Tloušťka plechu:  min. 0,40 do max. 1,50mm ocel 400N/mm²
Rychlost linky:  max. 25m/min, nastavitelná potenciometrem
Materiály:  ocel, měď, zinek, hliník apod.
Výměna svitku:  ruční
Rozměry:  D × Š × V = 2,40 x 2,00 x 1,60m
Hmotnost:  2040kg

Linka s rovnáním, a podélným i příčným dělením KA-TS
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klempířské produkty, stavby hal, obklady fasád, průmysl

STŮL TI: ručně nastavitelné vedení svitku s kuličkovými ložisky 
ROVNAČKA RM-6: ručně nastavitelná rovnačka se 6 rovnacími válci 
Ø 110 mm
PODÉLNÉ NŮŽKY MST: hřídele podélných nůžek Ø 140 mm, 5 párů oce-
lových kotoučových nožů, hnané nastavení hřídele 
SKLOPNÝ STŮL KT-m: pro snadnější nastavení střižné vůle 
PŘÍČNÉ NŮŽKY TSS: těžké elektrické gilotinové nůžky s noži z nerezové 
oceli
OVLÁDÁNÍ SPS-F1: ergonomický dotykový panel, nastavení rychlosti pomocí 
frekvenčního měniče, jeden nebo více programů 

VOLITELNÉ MOŽNOSTI: hnané vedení svitků, jednotka odvíječe fólií, hnané 
nastavení polohy horních rovnacích válců, stahovací kroužky

Hmotnost svitku:  max. 12000kg
Šířka svitku:  min. 250 do max. 1500mm
Tloušťka plechu:  min. 0,40 do max. 2,00mm ocel 400N/mm²
Rychlost linky:  max. 25m/min, nastavitelná frekvenčním měničem
Materiály:  ocel, měď, zinek, hliník, nerezová ocel apod.
Výměna svitku:  ruční
Rozměry:  D × Š × V = 3,70 x 2,35 x 1,65m
Hmotnost:  4030kg

Linka s rovnáním, a podélným i příčným dělením KA-KT-TSS
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zpracování plechových svitků, průmysl

PŘÍTLAČNÉ RAMENO S OVLÁDANÍM PŘEVISU PLECHU: potenciometr na 
ovládání pohonu navíječe.
VVEDENÍ: 7 vodících kotoučů pro max. 5 pásů plechu
ZPOMALOVACÍ ZAŘÍZENÍ: pneumatická fi lcová brzda 
VVEDENÍ: 7 vodících kotoučů pro max. 5 pásů plechu
HŘÍDEL NAVÍJEČE: s pohonem, ložiska na jedné straně, podpěra, manuální 
rozpínání hřídele 
OVLÁDANIE SPS-L1: ruční ovládání s 5 m kabelem, ovládání rychlosti 
prostřednictvím přítlačné paže, navíječ lze použít s libovolnou linkou na 
podélné dělení plechů 

VOLITELNÉ MOŽNOSTI: přídavné vodící kotouče pro vyšší počet pásů, 
hydraulické rozpínání hřídele, hydraulické přítlačné rameno, hydraulický 
vyhazovač svitků, zvýšení rychlosti na 35 m/min

Hmotnost svitku:  max. 5000kg
Šířka svitku:  min. 250 do max. 1250mm
Tloušťka plechu:  min. 0,40 do max. 1,00mm ocel 400N/mm²
Rychlost linky:  max. 25m/min, nastavitelná frekvenčním měničem
Materiály:  ocel, měď, zinek, hliník, nerezová ocel apod.
Výměna svitku:  ruční
Rozměry:  D × Š × V = 5,70 x 3,10 x 2,10m
Hmotnost:  3700kg

Navíječ svitků AUG
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klempířské produkty, stavby hal, obklady fasád, průmysl

ODVÍJEČ SVITKŮ AG b1m: s brzdou, uložení na jedné straně, ruční 
rozpěrná hřídel, stohovatelný
VEDENÍ PLECHŮ BB: bez pohonu, s přidržovacími válci
PŘIDRŽOVAČ PLECHŮ BK: 4 ručně nastavitelné excentrické upínací válce k 
přidržení plechu na konci vodící tratě
STŮL TI: ručně nastavitelné vedení svitku s kuličkovými ložisky 
KOMPAKTNÍ LINKA KA-6: ručně nastavitelná rovnačka KA-6 se 6 rovnacími 
válci Ø 70 mm, střižné hřídele Ø 100mm, 5 párů ocelových kotoučových 
nožů, ruční nastavení hřídele
PŘÍČNÉ NŮŽKY TS: elektrické gilotinové nůžky s noži z oceli
OVLÁDÁNÍ SPS-M1 POTI: ergonomický dotykový panel, nastavení rychlosti 
potenciometrem, jeden nebo více programů 

VOLITELNÉ MOŽNOSTI: hnané vedení svitků, jednotka odvíječe fólií, hnané 
nastavení polohy hřídele, stahovací kroužky, nůžky, speciální nože na nere-
zovou ocel

Hmotnost svitku:  max. 4 × 2000kg
Šířka svitku:  min. 250 do max. 1250mm
Tloušťka plechu:  min. 0,40 do max. 1,50mm ocel 400N/mm²
Rychlost linky:  max. 25m/min, nastavitelná frekvenčním měničem
Materiály:  ocel, měď, zinek, hliník, nerez ocel apod.
Výměna svitku:  ruční
Rozměry:  D × Š × V = 8,00 x 2,20 x 2,60m
Hmotnost:  4080kg

Linka s více odvíječi svitků MA-4-BK-KA-TS
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klempířské produkty, stavby hal, obklady fasád, průmysl

ODVÍJEČ SVITKŮ AG b1m: s brzdou, uložení na jedné straně, ruční 
rozpěrná hřídel, stohovatelný
STOJAN S OPĚRNÝMI VÁLCI UB: bez pohonu, s vyrovnávacími válci 
ZAVÁDĚČ PLECHŮ SB-6: 6 párů excentricky uložených podávacích válců k 
přidržování plechů před další jednotkou linky, ruční výměna svitků 
STŮL TI: ručně nastavitelné vedení svitku s kuličkovými ložisky 
PODÉLNÉ NŮŽKY MST: střižné hřídele Ø 100 mm, 5 párů ocelových 
kotoučových nožů, ruční nastavení hřídele 
NŮŽKY AL: elektrické příčné kotoučové nůžky s ocelovými noži 
OVLÁDÁNÍ SPS-M1 POTI: ergonomický dotykový panel, nastavení rychlosti 
potenciometrem, jeden nebo více programů 

VOLITELNÉ MOŽNOSTI: hnané vedení svitků, jednotka odvíječe fólií, hnané 
nastavení polohy hřídele, stahovací kroužky, gilotinové nůžky, speciální nože 
na nerezovou ocel

Hmotnost svitku:  max. 6 × 2000kg
Šířka svitku:  min. 250 do max. 1250mm
Tloušťka plechu:  min. 0,40 do max. 1,00mm ocel 400N/mm²
Rychlost linky:  max. 25m/min, nastavitelná frekvenčním měničem
Materiály:  ocel, měď, zinek, hliník, nerezová ocel apod.
Výměna svitku:  ruční
Rozměry:  D × Š × V = 8,80 x 2,50 x 2,60m
Hmotnost:  3580kg

Linka s více odvíječi svitků MA-6-SB-MST-AL
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klempířské produkty, stavby hal, obklady fasád, průmysl

ODVÍJEČ SVITKŮ AG a1 huds: s pohonem, uložení na jedné straně, 
hydraulická rozpěrná hřídel, spodní hydraulický přítlačný válec, dotykové 
rameno, nastavení převisu plechu
VEDENÍ PLECHŮ BB a: s pohonem podávacích a přítlačných válců
SELEKTOR PLECHŮ MT-3: trojitý stůl s ručně nastavitelným vedením plechů s 
kuličkovými ložisky a automatickou výměnou plechů
ROVNAČKA RM-6: ručně nastavitelná rovnačka se 6 rovnacími válci 
Ø 110 mm
PROGRAMOVATELNÉ PODÉLNÉ NŮŽKY PSA: automatické nastavení pro 
10 párů nožů z nerezové oceli, s individuální aktivací nožů 
PŘÍČNÉ NŮŽKY TS: elektrické gilotinové nůžky s noži z nerezové oceli
OVLÁDÁNÍ SPS-F1: ergonomický dotykový panel, dálkové ovládání 
odvíječů a jednotlivých stolů selektoru, rozhraní pro komunikaci s PC
VOLITELNÉ MOŽNOSTI: vozík k nakládání svitků, hnané vedení svitků, 
jednotka odvíječe fólií, centrovací razník, vysekávání, děrování, etiketovací 
tiskárna, inkoustová tiskárna, podávací válce, stohovací stůl

Hmotnost svitku:  max. 3 × 3000kg
Šířka svitku:  min. 250 do max. 1250mm
Tloušťka plechu:  min. 0,40 do max. 1,50mm ocel 400N/mm²
Rychlost linky:  max. 25m/min, nastavitelná frekvenčním měničem
Materiály:  ocel, měď, zinek, hliník, nerez ocel apod.
Výměna svitku:  automatická, pomocí selektoru
Rozměry:  D × Š × V = 15,00 x 3,00 x 2,80m
Hmotnost:  14000kg

Linka s více odvíječi svitků MA-3-MT-PSA-TS
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Výroba hranatého vzduchotechnického potrubí

ODVÍJEČ SVITKŮ AG b2mf: s brzdou, s ložisky na obou stranách, ruční 
rozpěrná hřídel, pojízdný na kolečkách 
STŮL TI: ručně nastavitelné vedení svitku s kuličkovými ložisky 
ROVNAČKA RM-3: ručně nastavitelná rovnačka se 3 rovnacími válci 
Ø 70 mm
PROFILOVACÍ JEDNOTKA PM z: 9 nástrojů s rozestupy po 160 mm, hnané 
polohování hřídelí 
PŘÍČNÉ NŮŽKY TS: hydraulické gilotinové nůžky s noži z nerezové oceli
OHÝBAČKA BM: hydraulická ohýbačka pro úhly 90°
OVLÁDÁNÍ SPS-F1: ergonomický dotykový panel, nastavení rychlosti pomocí 
frekvenčního měniče, jeden nebo více programů 

VOLITELNÉ MOŽNOSTI: odvíječ svitků s pohonem, zakladač plechů, 
rovnačka se 6 válci, podélné dělení, vysekávání, děrování, připojení na PC, 
zařízení na krátké kusy, tvar L

Hmotnost svitku:  max. 5000kg
Šířka svitku:  min. 250 do max. 1500mm
Tloušťka plechu:  min. 0,40 do max. 1,25mm ocel 400N/mm²
Rychlost linky:  max. 25m/min, nastavitelná frekvenčním měničem
Materiály:  ocel, nerezová ocel apod.
Výměna svitku:  ruční
Rozměry:  D × Š × V = 5,50 x 2,30 x 2,20m
Hmotnost:  3700kg

Linka na výrobu hranatého potrubí KS-1





Nároky kladené na linky na dělení plechů ze svitků jsou 
stejně rozmanité, jako každodenní objednávky našich 
zákazníků. 

Proto nejsou linky Forstner jen tak nějakým zbožím „z regá-
lu“. Naše linky jsou individuálně sestavovány ze základních 
modulárních komponentů pro odvíjení, rovnání a podélné 
a příčné dělení, což nám umožňuje optimálně reagovat na 
požadavky všech našich klientů. 

Optimální výkon. Optimální cena.



Forstner Coil Processing
Linky s více odvíječi 

Linky na příčné dělení

Linky na příčné a podélné dělení

Linky na rovnání, příčné a podélné dělení 

Linky na kónické a křivkové řezání

Linky na výrobu vzduchotechnického hranatého potrubí

Linky na výrobu izolačních, ventilačních a komínových rour

Linky s více odvíječi a profi lováním

Linky na podélné dělení s navíjením na svitek

Zvláštní stroje na zpracování plechu

Forstner Maschinenbau GmbH · Studa 9 · 6800 Feldkirch/Austria
telefon +43 5522 74309 · fax +43 5522 74881 · offi ce@forstnercoil.at · www.forstnercoil.at


