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Beri.CO.CUT–V3 + Versões 

 
 

A BERI.CO.CUT-V3 eletropneumática (versão 3) é uma máquina altamente precisa para cortar proteções e 
entrançados de cabos coaxiais e fios normais. O entrançado, particularmente o de cabos de alta tensão, pode 
ser separado rapidamente, economizando energia e custos. 
 
A separação do entrançado é feita pneumaticamente. A área de trabalho para manuseio manual, como abertura 
da trança (exceto com o dispositivo de abertura de trança opcional  ver imagem no verso) e posicionamento 
do tubo de corte, ainda está acessível. Todas as ferramentas da máquina podem ser alteradas em segundos. O 
princípio de funcionamento da máquina evita, graças à sua forma de construção, qualquer dano às camadas sob 
a trança. 
 
O dispositivo de Corte de Proteção e Entrançado BERI.CO.CUT-V3 também está disponível em outras versões 
com funções extra (integração de um dispositivos de abertura de tranças ou com controle de comprimento). 
Também oferecemos um limpador de cabo (opcional como kit de reequipamento  ver imagem na parte de 

trás). Para mais informações, por favor, visite a nossa página web… 

 
Beri.CO.CUT V3-S1  
Nº de Encomenda 126.0000.14 
 

CUT V3 
com dispositivo de Abertura de Tranças 

 

Beri.CO.CUT V3-S2 
Nº de Encomenda 126.0000.15 
 

CUT V3 
com comando de abertura e comprimento 

Beri.CO.CUT V3-S2 
Nº de Encomenda 126.0000.16 

CUT V3 
com controlo do comprimento 
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Telefax: +49 . (0)251.624 525 
E-mail:  info@rittmeyer-beri.de 
Website:    www.rittmeyer-beri.de 
 

https://rittmeyer-beri.de/en/cable-processing/cutting-shieldings-and-braidings/beri-co-cut-v3/
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Vantagens e novas características 

 

Funções 
 

- Trabalho de poupança de energia por suporte pneumático 
- Espaço de trabalho de livre acesso 
- Acionamento do processo de separação através de um botão incorporado na pega 
- Separação segura de proteções e tranças, especialmente as de cabos coaxiais 
- O operador tem uma visão total da alimentação do fio, do reposicionamento do entrançado e do processo de separação  
- Não são necessárias ferramentas de montagem para a mudança das ferramentas de trabalho 
- As dimensões dos dispositivos são suficientes para cobrir todas as aplicações conhecidas 
- Devido à sua forma de construção, é impossível a ocorrência de danos na camada de isolamento por baixo do entrançado. 
- Mesmo os entrançados de fios não redondos (por exemplo, fios multicamadas ou semelhantes) podem ser separados 
- Secção transversal limpa e exata 
- Montagem robusta e adequada 

 

Especificações 
 

- Diâmetro do cabo  cerca de 4,0 - 23,0 mm (dependendo do cabo) 
- Comprimento  100.0 mm (normal); possível até 450.0 mm 
- Espaço (W x L x H)  410.0 x 760.0 aprox (Painel inferior) x 355.0 mm 
- Peso   aproximadamente 39.0 kg (sem acessórios) 
- Ar comprimido  de acordo com a norma ISO 8573-1 
- Pressão de trabalho  6-10 bar 
- Tensão / frequência 85-264 VAC / 47-63Hz 

 
 

   
Dispositivo de Abertura de Entrançado Exemplos de cabos e processamento 

 
Limpador 

 
 

Tratamento 
 
- Abertura e decapagem manual da trança (ou por meio de um dispositivo de abertura de tranças) 
- Para apoiar o processo de trabalho, é possível o acesso manual à área de trabalho 
- Batente integrado contra a extremidade do cabo para fixação do comprimento de corte (padrão) 

 

Ferramentas 
 

- Custos de ferramentas extremamente baixos devido ao singular princípio de corte Beri.Co.Cut. 
- Posicionamento da função de corte e de entrançado integrado numa única ferramenta 
- Não são necessárias lâminas separadas 

 

Segurança 
 

- Ausência de limitação dos aspetos de segurança a sistemas totalmente fechados 
- Cumprimento da Diretiva da EU sobre Maquinaria 
- A área de trabalho é totalmente visível 

 

Ergonomia 
 

- funcionamento suave através de processos de maquinação semi-automatizados 
- movimento do bloco de corte simples, através de apoio e orientação ótimos 

 
 
Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas 
Direitos de marca declarados 
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