
Urządzenie do cięcia ekranów i splotów kabli 
 

 

 
 
 

BERI.CO.CUT–V3  + Wersje 

 
 

Elektropneumatyczne urządzenie BERI.CO.CUT-V3 (wersja 3) jest bardzo precyzyjnym urządzeniem do 
cięcia ekranów i splotów przewodów zaró ot, szczególnie w 
przypadku przewodów wysokiego napięcia, można oddzielić szybko, energooszczędnie i ekonomicznie.. 
 
Rozdzielanie splotu odbywa się ęcznej, takiej jak rozprowadzanie 
oplotu (z wyjątkiem opcjonalnego otwieracza splotu - patrz zdjęcie na odwrocie) i pozycjonowanie rury 
tnącej, jest nadal dostępny. Wszystkie elementy urządzenia mogą być zmienione w ciągu kilku sekund. Dzięki 
inteligentnej konstrukcji urządzenia z rstw pod splotem. 
 
Urządzenie BERI.CO.CUT V3 do cięcia ekranów i splotów dostępne jest również w innych wersjach z 
dodatkowymi funkcjami (integracja otwieracza splotów lub regulacja ści). Oferujemy również 
ściągaczkę do kabli (opcjonalnie jako zestaw doposażeniowy - patrz zdjęcie na odwrocie). Więcej informacji 

można znaleźć na naszej stronie internetowej… 

 
BERI.CO.CUT V3-S1  
Art-Nr. 126.0000.14 
 

CUT V3 
Z rozwieraczem splotu 

 

BERI.CO.CUT V3-S2 
Art-Nr. 126.0000.15 
 

CUT V3 
Z rozwieraczem splotu i regulacją ści 

BERI.CO.CUT V3-S2 
Art-Nr. 126.0000.16 

CUT V3 
Z regulacją ści 
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Zalety i nowe możliwości 

 

Funkcje 
 

- Energooszczędna praca dzięki pneumatycznemu wspomaganiu 
- Swobodnie dostępny obszar roboczy 
- Wyzwalanie procesu separacji poprzez wbudowany przycisk na uchwycie 
- Bezpieczne oddzielanie ekranów i splotów, szczególnie w przypadku przewodów koncentrycznych 
-   
- Nie wymaga narzędzi montażowych do wymiany narzędzi roboczych 
- Wymiary urządzenia są dopasowane do wszystkich znanych zastosowań 
- Dzięki inteligentnej konstrukcji urządzenia niemożliwe jest uszkodzenie warstwy izolacyjnej poniżej splotu   
- Nawet sploty z nietypowych przewodów (np. przewody wieloż ) mogą być odseparowywane 
- Przejrz  
- skuteczny montaż 

 

Specyfikacja 

 
- Średnica przewodu  ok. 4,0 - 23,0 mm (w zależności od przewodu)  
- ść przewodu  100,0 mm (standard); możliwe do 450,0 mm 
- Przestrzeń  ok. 410,0 x 760,0 (panel dolny) x 355,0 mm 
- Ciężar   ok. 39,0 kg (bez akcesoriów) 
- Sprężone powietrze  zgodnie z ISO 8573-1 
- Ciśnienie robocze  6 - 10 bar 
- Napięcie / częstotliwość 85-264 VAC / 47 - 63Hz 

 
 

   
Rozwieracz splotów  Wycieraczka 

 
 

 
 
- Ręczne rozdzielanie i zdejmowanie splotu (lub za pomocą rozwieracza splotu) 
- Dla wsparcia procesu pracy możliwy jest ręczny dostęp do obszaru roboczego 
- Zintegrowany ogranicznik na koń ści cięcia (standard) 

 

Narzędzia 
 

- Wyjątkowo niskie koszty narzędzi dzięki unikalnej zasadzie cięcia Beri.Co.Cut  
- Pozycjonowanie splotu i funkcja cięcia zintegrowane w jednym urządzeniu 
- Brak konieczności stosowania oddzielnych ostrzy 

 

Bezpieczeństwo 
 

- Brak ograniczeń aspektów bezpieczeń ętych systemów 
- Zgodność z dyrektywą the EU Machinery Directive 
-  

 

Ergonomia 
 

- delikatna obróbka dzię  
- ącego dzięki optymalnemu wspomaganiu i naprowadzaniu 

 
 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych 

 
    Wersja 07/2021 

 


