
Máquina de Descarnar Pneumática 
Pneumatic Stripping Machine 

 

 
 
 

AM.STRIP.1           AM.STRIP.1S 
 

A AM.STRIP.1 é uma máquina de descarnar 
semiautomática universal para produção económica de 
séries pequenas a médias. A utilização de lâminas 
especiais, que se adequam aos cabos que estão a ser 
processados, permite que sejam processados 
praticamente todos os cabos standard. A 
adaptação/readaptação da máquina pode ser efetuada 
em poucos segundos, sem recorrer a quaisquer 
ferramentas. 
Quando são utilizadas lâminas de prisma, em alguns 
casos, a máquina adapta-se automaticamente a outras 
secções transversais de até 6 mm2 na configuração 
básica  mediante o cabo. 
 
Para situações limitadas e com lotes mais pequenos, a 
máquina também pode ser utilizada para cortar o 
comprimento desejado. 
 
AM.STRIP.1S: Versão com sensor pneumático. 
 

The AM.STRIP.1 is a universal semi-automatic 
stripping machine for the economical production of 
small to medium series. The use of special knives to 
suit the cable being processed allows nearly all 
standard cables to be handled. All machine retooling 
can be done in seconds without tools. 
 
 
 
When prism blades are used, the machine in some 
cases automatically adapts to other cross-sections of 
up to 6 mm2 in the basic setting - depending on the 
cable. 
 
In a limited scope and with smaller batch sizes, the 
machine can also be used for cutting length. 
 
 
AM.STRIP.1S Version with pneumatic sensor. 
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Descarnação 
Cabos redondos  de 0,5  12,5 mm Ø exterior 
Cabos lisos  até 20 mm de largura 
Comprimento máx. de descarnação  
  até 65 mm na descarnação integral 
  até 250 mm ma descarnação parcial 
AM.STRIP.1S até 55 mm na descarnação integral 
 

Dimensões/Peso 
L x P x A  340 x 340 x 150 mm 
Peso   12,2 Kg 
Pressão de serviço  máx. 6  7 bar 
Ar/Ciclo (6 bar) 2 l 
 
 

Acessórios Standard 
1 Válvula de base 
1 Aparelho de corte 
1 Prato frontal com manga 
1 Prato de suporte com tubo 
1 Par de lâminas prismáticas 
 

Stripping 
Round cables  from 0,5  12,5 mm outer-Ø 
Flat band cables  up to 20 mm width 
max. strip length up to 65 mm full strip 
   up to 250 mm part strip 
 
AM.STRIP.1S  up to 55 mm full strip 
 

Dimensions/Weight 
W x D x H  340 x 340 x 150 mm 
Weight   ca. 12,2 kg 
Operating pressure max. 6  7 bar 
Air/cycle (6 bar) ca. 2 l 
 
 

Standard 
1 Foot valve 
1 Cutting device 
1 Front plate with sleeve 
1 Holding plate with pipe 
1 Pair of prismatic blades 
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Aparelhos Especiais 
(Opcionais) 
 
Aparelho de corte (consultar 4) 
- para cortar e descarnar cabos em banda 
 
Construções com cabeças de lâminas especiais (consultar 2 + 3) 
- para processamento graduado ou em 2 passos (é necessária a 

realização de testes e fabrico na nossa empresa) 
 
Interrupção da descarnação 
- para maior comprimento de descarnação (descarnação parcial) 
 
Limitação de curso 
- para descarnação parcial e uma operação mais rápida 
 
Sensor Pneumático 
 

 

Special Devices 
(optionally) 
 
Slitting device (see 4) 
- for slitting and stripping with band cables 
 
Special blade head constructions (see 2 + 3) 
- for graduated or 2step processing (tests and 

construction are necessary in our company) 
 
Stripping stop dog 
- for greater stripping length (partial stripping) 
 
Stroke limitation 
- for partial stripping and quicker working 
 
Pneumatic sensor 
 

 
 
 
 
 
Reservamos o direito de efetuarmos alterações técnicas We reserve the right to make technical alterations 
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