
Rotacyjna programowalna maszyna do usuwania izolacji 
Programmable Rotational Stripping Machine 

 
 

 

 

 
-nożowa 

2-blades-head 
 
 

 
-cio nożowa  

6-blades-head 
 
QR-Kod do  /  QR Code for 
Videoserwisu / Service Videos 

 
Wersja standardowa / Standard version = K1 = Zamówienie nr / order no. 142.0000.00 

Wersja 6-cio nożowa / 6-blades-version = K2 = Zamówienie nr / order no. 142.0000.01 
 

 

ALL.ROUND.AUTO 
 
 
Już w samej nazwie AM.ALL.ROUND naszej nowej, 
programowalnej maszyny do usuwania izolacji  
sugerujemy, iż jest to jedna z najlepszych maszyn do 
usuwania izolacji. Oczywiście budowa 
AM.ALL.ROUND będzie kontynuowana w 
przysz ści. 
 
Nowa ALL.ROUND.AUTO 

ściwości. Można ją zaprogramo-
wać za pomocą ekranu dotykowego oraz posiada ona 
również  m.in. specyficzne, dostępne  dla danego 
przewodu programy przetwarzania.  
 

 jednym ruchem obrabia okrąg e kable . 
 

 
With this new, programmable stripping machine, we 
already refer in the naming to our AM.ALL.ROUND, 
one of our most successful stripping machines ever, 
which has proven itself over many years. Of course, the 
AM.ALL.ROUND will still be built in the future. 
 
 
The new ALL.ROUND.AUTO has been enhanced with 
essential functions and features. It can be programmed 
via touch screen and has, among other things, retrieva-
ble cable-specific processing programs. 
 
 
The "AUTO" processes round cables in one step. 
 

 

Maszyna może być wyposażona w 
ę 2-nożową (standard = K1) 

lub w ę 6-nożową w be-ri 
Technologii SIX-TEC (=K2). 

 This machine can be supplied with 
a 2-blade head (standard = K1) or 
with a 6-blade head in be-ri SIX-
TEC technology (=K2). 

 Zasada be-ri SIX-TEC 
be-ri SIX-TEC principle 

 

 
 

 
 

FEINTECHNIK 
R.Rittmeyer GmbH 

Höltenweg 103 
48 155 Münster 

Germany 

Telefon: +49 . (0)251.96115 0 
Telefax: +49 . (0)251.624 525 
E-mail:  info@rittmeyer-beri.de 
Web:  www.rittmeyer-beri.de 
 

https://rittmeyer-beri.de/pl/obrobka-kabli/rotacyjne-korowarki-do-sciagania-izolacji/am-all-round/
https://rittmeyer-beri.de/pl/obrobka-kabli/rotacyjne-korowarki-do-sciagania-izolacji/all-round-auto/
https://rittmeyer-beri.de/en/cable-processing/rotating-wire-stripping-machines/am-all-round/
https://rittmeyer-beri.de/en/cable-processing/rotating-wire-stripping-machines/all-round-auto/
https://rittmeyer-beri.de/pl/obrobka-kabli/kable-wysokiego-napiecia-oraz-ich-obrobka/metoda-six-tec/
https://rittmeyer-beri.de/en/cable-processing/high-voltage-cables-and-their-processing/six-tec-principle/
https://rittmeyer-beri.de/en/cable-processing/high-voltage-cables-and-their-processing/six-tec-principle/
mailto:rittmeyer.beri@t-online.de
http://www.rittmeyer-beri.de/


 

Zalety i Funkcje Specjalne 
 
- wirująca g owica z nożami 
 Standard K1 = -nożowa 
 K2 = ica 6-nożowa w  Technologii SIX-TEC 
- pojemnościowy 5  dotykowy ekran 
- można używać noży (K1) AM.ALL.ROUND  
- uruchamianie czujnikiem ącznikiem nożnym 
- opcjonalnie przestawny na 1.000 mm - ść 
 usuwania izolacji przy częściowym demontażu do 
 maks. 250 mm  
- budowa umożliwiająca atwą konserwację  
-  

Advantages and Special Features 
 
- rotating blade head 
 Standard K1 = 2-blade head 
 K2 = 6 blade head in SIX-TEC technology 
- capacitive touchscreen 5" 
- AM.ALL.ROUND knives can be used (K1) 
- Triggering via sensor or foot switch 
- optionally convertible to 630 / 1.000 mm  stripping 
 length in partial removal to 250 mm max. 
 
- maintenance-friendly design 
- programmable clamping force 

 
 

    AUTO" jest celowo zaprojektowane jako "otwar-
te". W związku z tym wiele dodatkowych funkcji 
może być realizowanych na życzenie klienta. 

 

The "AUTO" is deliberately designed to be "open".  
Therefore on customer request a variety of additional 
functions can be realized. 
 
 

Zasada SIX-TEC: 
 

- bezstopniowa regulacja średnicy 
- wszystkie narzędzia na tym samym poziomie 

-  
- optymalny kontakt z przewodem dzięki  

6 ostrzom 
-  rezultaty nawet w przypadku skompli-

kowanych przewodów 

 
 

 

The SIX-TEC principle: 
 
- infinitely variable adjustment of the diameter 
- all tools on the same level 
- even pressure forces 
- optimal cable contact due to 6 blades 
- Best results even with problem cables 
 

 

- Magazynowanie danych poprzez USB 
- Konwersja językowa Niemiecki / Angielski 
- Funkcja wydmuchiwania 
- 

tażu przewodu) 
- Przeliczanie mm / cale 
- Blokada funkcji / żadanie has a (możliwe również za 

pomocą skanera kodów kreskowych) 

- Data backup via USB 
- Language conversion German / English 
- blow-out function 
- Waiting time adjustable (for easy removal of the 
 cable) 
- Conversion mm / inch 
- Disable function / password query (also possible 
 via barcode scanner) 

 

   

 
Main menu 

 

Parametry cięcia 
Cutting parameters 

 

Parametry ogólne 
General parameters 

 

Konstrukcja Techniczna 
 

ść usuwania izolacji (ca kowite usunięcie)* ca.7 - 250 mm 
     częściowe usunięcie (7 - 250 mm)  do 600 mm* 
Średnica ściągania     ca.2 - 25,5 mm 
czas trwania cyklu (w zależności od przewodu)* 3 - 6 sek.* 
ciśnienie robocze     6 - 7 barów 
przestrzeń na urządzenie (szer. x g ęb. x wys. /mm) 
     470x1075x375  

Technical Design 
 
stripping length (total removing)* ca. 7  250 mm 
     partial removal (7  250 mm) up to 600 mm* 
stripping diameter ca. 2  25,5 mm 
cycle time (depending from cable)* 3  6 sec.* 
operating pressure 6  7 bar 
Local Necessities  (W x D x H/mm) 470x1075x375 

 
 
* w zależności od przewodu / depending from cable 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych We reserve the right to make technical alterations 09/2020 
  
 

https://rittmeyer-beri.de/kabelbearbeitung/rotativ/am-all-round/

