
 

 
Módulos de processamento 

de cabo 
 

 
 
Durante as últimas décadas desenvolvemos muitas 
máquinas de processamento de cabo bem-sucedidas 
na FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH. 
 
O nosso princípio iris SIX.TEC é um exemplo disto: 
 
Aqui, as ferramentas de processamento como as 
lâminas, dispositivos de centragem, elementos de 
fixação ou outras ferramentas são organizados de 
forma a produzirem diâmetros infinitamente 
ajustáveis. 

Todos os módulos apresentados aqui com o logo 
abaixo funcionam segundo este princípio. 
 
 

 
 

 

Estes módulos são oferecidos como unidades 
funcionais independentes, podendo ser facilmente 
integrados e destinam-se especialmente a projetos de 
máquinas especiais. 

 
BERI.CO.FLEX 
Número de encomenda 122.0000.xx 

 
O módulo BERI.CO.FLEX é a primeira cabeça de descarnar cabo segundo o princípio 
iris. 6 lâminas com 6 dispositivos de centragem garantem os melhores resultados de 
corte e descarnação. O módulo já tem vindo a ser utilizado há anos em sistemas 
especiais com os mais elevados requisitos de qualidade. 
 
Cabos redondos até Ø 17,0 mm; princípio contínuo (sem limitação de 
comprimento); 6 lâminas / 6 dispositivos de centragem; rotativo, corte puxante; 
todas as funções mecânicas sem as proteções integradas 

 

 
MOD.BLADE.HEAD 5 
Número de encomenda 142.5603 

 
 
Versão lâmina iris com 6 lâminas (disponível na primavera de 2020) 
Adequado para maquinação automática até 120 mm2 

 

 

 
MOD.BLADE.HEAD 3 
Número de encomenda 039.5113 

 
Descarnar - Ø entre 2,0  24,0 mm com lâminas lisas ou em V 
Descarnar - Ø entre 2,0  15,0 mm com lâminas de bocal 
 

MOD.BLADE.HEAD 4 
Número de encomenda 039.5119 

 
Versão de lâmina de bocal grande (ex. para uso em máquinas automáticas) 
Para cabos AT até 120 mm2 
Cabeça de corte comprovada há mais de 20 anos, e milhares de  vezes, para 
processamento de cabo rotativo 

 



 
 

CUT1.OPTION.PACK 2 
Número de encomenda 126.5032 

 
 
- Dispositivo auxiliar mecânico para a abertura de entrançado de cabos 
 coaxiais e de alta tensão 
- Operação manual 
 
 
 

 
 

 
 MOD.KLEMM.MAXV2 
 
 Ø de passagem entre ≈ 0,8 5 mm 
 Força de aperto ajustável (por motor externo) 
 
 Pré-arredondamento das linhas 
 (útil para linhas não redondas) 
 Elementos de aperto diretamente diante das lâminas 
 Ajuste contínuo do Ø pretendido 
 

 
 

 
MOD.AUTO.SENSOR 

 
Módulo de ativação por sensor 
Placa adicional (RS232 / Ethernet / IO interface 24 V) 
Intervalo de curso até 250,0 mm 
Diâmetro da cremalheira de 10,0 mm 
Placa do sensor ajustável segundo a utilização 
 
 
 
 
 
 

 
 
Note: 
 
Há muitos cabos e fios com diferentes características. Mesmo embora as nossas máquinas e módulos sejam adequados 
para a maioria das aplicações, é sempre necessário avaliar cada cabo e aplicação de antemão nas nossas instalações em 
Münster. 
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