
Máquina de Decapagem Programável por Rotação 
Programmable Rotational Stripping Machine 

 
 

 

 

 
Cabeça de 2 lâminas 

2-blades-head 
 
 

 
Cabeça de 6 lâminas 

6-blades-head 
 
   QR-Code para  /  QR Code for 
Serviço de vídeos / Service Videos 

 
Versão Standard / Standard version = K1 = Nr de Ordem. / order no. 142.0000.00 

Versão de 6 lâminas / 6-blades-version = K2 = Nr de Ordem / order no. 142.0000.01 
 
 

 

ALL.ROUND.AUTO 
 
 
No nome desta nova máquina de decapagem 
programável, já fazemos uma alusão à nossa 
AM.ALL.ROUND uma das nossas máquinas de 
decapagem mais bem-sucedidas de sempre, que já 
provou o seu valor ao longo de muitos anos. Claro que 
a AM.ALL.ROUND continuará a ser construída no 
futuro. 
 
A nova ALL.ROUND.AUTO foi aprimorada com 
funções e recursos essenciais. Pode ser programado 
através por ecrã tátil e tem, entre outras coisas, 
programas de processamento específico de cabos 
recuperáveis. 
 
A "AUTO" processa cabos redondos num passo. 
 

 
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. 
 

 

Esta máquina pode ser fornecida 
com uma cabeça de 2 lâminas 
(norma = K1) ou com uma cabeça 
de 6 lâminas em be-ri tecnologia 
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). 

 princípio 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/pt-pt/processamento-de-cabos/maquinas-rotativas-de-descarnagem/am-all-round/
https://rittmeyer-beri.de/pt-pt/processamento-de-cabos/maquinas-rotativas-de-descarnagem/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/pt-pt/processamento-de-cabos/cabos-de-alta-tensao-e-seu-processamento/principio-six-tec/
https://rittmeyer-beri.de/pt-pt/processamento-de-cabos/cabos-de-alta-tensao-e-seu-processamento/principio-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/
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Vantagens e características especiais 
 
- Cabeça de lâmina rotativa 
 Padrão K1 = cabeça de 2 lâminas 
 K2 = cabeça de 6 lâminas em tecnologia SIX-TEC 
- Ecrã tátil capacitivo de 5" 
- AM.ALL.ROUND Podem ser utilizadas facas (K1) 
- Acionamento por meio de um sensor ou de um comutador de 
 pés 
- opcionalmente convertível para 630 / 1.000 mm  compri-
 mento de decapagem em remoção parcial até 250 mm no 
 máximo  
- Desenho de manutenção amigável 
- Força de aperto programável 

 

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 

 

A "AUTO" é deliberadamente projetada para ser 
"aberta". Portanto, a pedido do cliente, uma 
variedade de funções adicionais podem ser realizadas. 
 

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

O princípio do SIX-TEC: 
 
- Regulação do diâmetro infinitamente 
 variável 
- Todas as ferramentas ao mesmo nível 
- Forças de pressão iguais 
- Contacto ótimo com os cabos devido às 6 
 lâminas 
- Os melhores resultados mesmo com cabos 
 problemáticos 

 

 
 

 

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 
 

 

- Backup de dados via USB 
- Conversão linguística Alemão / Inglês 
- Função de sopro 
- Tempo de espera ajustável (para fácil remoção do 
 cabo) 
- Conversão mm / polegada 
- Desativar função / senha (também possível via  
   leitor de código de barras) 

 

- 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) 

 

   

Menu principal 
Main menu 

 

Parâmetros de corte 
Cutting parameters 

 

Parâmetros gerais  
General parameters 

Conceção Técnica 
 
Compr. de decapagem ( remoção total) * ca. 7 - 250 mm 
     remoção parcial (7 - 250 mm)  até 600 mm* 
Diâmetro da decapagem   ca. 2 - 25,5 mm 
Tempo de ciclo (dependendo do cabo)* 3 - 6 segundos.* 
Pressão de operação   6 - 7 bar 
Necessidades Locais (C x D x H/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 

 
* dependendo do cabo / depending from cable 
 
 
Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas We reserve the right to make technical alterations 

     Stand 07/2021 
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