
Urządzenie do cięcia ekranu w kablach koncentrycznych 
 

 
 

BERI.CO.CUT 
 

 
BERI.CO.CUT jest bardzo precyzyjnym urządzeniem do cięcia ekranów i oplotów typowych dla kabli 
koncentrycznych z wieloma warstwami. W szczególności kable wysokiego napięcia używane w nowej 
generacji samochodów elektrycznych mogą zostać poddane niezawodnej  
 

 BERI.CO.CUT zapobiega uszkodzeniu warstw znajdujących się pod oplotem (takich jak 
warstwy izolacyjne, innych ekranów, przewodów itp.). Użycie narzędzi dopasowanych do poszczególnego 
rodzaju kabla umożliwia wykonanie cięcia w przeciągu kilku sekund.  
 
BERI.CO.CUT średnicy w zakresie od 4,0 -23,0 mm (w zależności 
od przewodu). Odwiedź naszą stronę www.rittmeyer-beri.de, żeby zobaczyć film o BERI.CO.CUT. 
 
 
 

 
 

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 
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Zalety ściwości 
 

Funkcje 
 

- BERI.CO.CUT skutecznie usuwa ekrany oraz oploty. Zaprojektowane w szczególności dla obróbki kabli koncentrycznych 
- ą kontrolę nad procesem, nie przewodu, ponowne umieszczenie oplotu oraz 

sam proces cięcia (inspekcja wizualna) 
- Urządzenie zaprojektowano t ży o do obróbki wszystkich znanych zastosowań 
- Sposób  BERI.CO.CUT zapewnia brak uszkodzenia warstw znajdujących się pod oplotem 
- Nawet oploty w nieokrąg ych kablach (np. przewody wieloży owe) mogą zostać poddane bezpiecznej obróbce.  
- Oploty są cięte starannie i dok adnie (czysty przekrój) 
- BERI.CO.CUT jest solidne i odpowiednie dla środowiska przemys owego 

 

 
 

 
 
- Obróbce mogą zostać poddane kable o średnicy od 4,0  23,0 mm 
- Wysoka prędkość przetwarzania produktu, porównywalna do obróbki maszynowej 
- Oplot jest umieszczany z powrotem ręcznie, bezpośrednio w obszarze roboczym 
- żna zobaczyć i wyeliminować.  
- Ogranicznik można dowolnie regulować kiedy końcówka kabla ży jako punkt odniesienia (wersja standardowa) 
- Istnieje możliwość użycia zewnętrznej izolacji jako punktu odniesienia dla ogranicznika (opcjonalnie) 
- Obszar roboczy jest niezależny od ciśnienia, elektryczności oraz innych zasobów 
-  (  18 kg) BERI.CO.CUT można atwo transportować z miejsca na miejsce 
- Praktycznie nie wymaga konsweracji (oprócz oprzyrządowania) 
- żywotność 
- Dzięki modu owej budowie urządzenie można atwo usprawniać  

 

Koszty 
 

- Bardzo niskie koszty zakupu w porównaniu do automatycznych maszyn 
- Czysto mechaniczny proces. Żadnych silników, cylindrów itp.  
- Niskie koszty utrzymania 
- Brak kosztów za energię elektryczną 
- Nie ma potrzeby użycia osobnych ostrzy 

 

Bezpieczeństwo 
 

- Wiele zagrożeń jest wyeliminowanych, ponieważ nie ma części napędzanych silnikiem 
- Każdy krok procesu jest wykonywany ręcznie i w związku z tym atwo kontrolowany 
- Zasięg obszaru roboczego jest dobrze widoczny 
- ń spowodowanych pracą silnika itp. 
- ść i niska podatność na uszkodzenia 

 

Ergonomia 
 

- Urządzenie można obracać w obie strony, wiec można wybrać optymalną pozycję do pracy  
- Dźwignia ręczna może zostać zamontowana z dwóch stron.  BERI.CO.CUT może być używane przez osoby prawo- i 

leworęczne 
- Kąt dźwigni ręcznej jest regulowany 

 
* Film oraz więcej informacji można znaleźć na naszej stronie www.rittmeyer-beri.de 

 
 
 
Schutzrechte angemeldet 
Technische Änderungen vorbehalten 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych 
Trade mark rights declared  valid from 11/2019 
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