
KOAKSIYEI KABLO ÖRGÜ KESME CIHAZI 
 

 
 

BERI.CO.CUT 
 

 
BERI.CO.CUT türdeki blendaj 
yüksek hassasiyetli bir kesme aletidir. Özellikle yeni nesil elektrikli ve hibrit araçlarda kulla

, güvenilir ve düşük maliyetle kesilebilir. 
 
BERI.CO.CUT şma prensibi, örgü alt nda yatan katmanlara herhangi bir zarar gelmesini önler. (örneğin; 
dielektrik katmanlar, blendaj, iletkenler, vb.) İlgili kablo ile uyumlu aletin işlemin saniyeler içinde 

 olanak sağlar. 
 
BERI.CO.CUT, 4.0 -23.0 mm ğişen çaplara sahip kablolar n işlenmesi için tasarlanm şt r (kabloya 
bağl  olarak).  
 
 

 
 

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 
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 Özellikleri 
 

İşlevler 
 

- BERI.CO.CUT,  ve örgülerin güvenle 
kesimini sağlar 

- n beslenmesi, ve kesimi gibi süreçleri gözlemleyip ve kontrol edebilir 
- Cihaz  gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanm şt r 
- BERI.CO.CUT  şma prensibi sayesinde, örgünün al ğer katmanlar hiçbir şekilde zarar görmez 
- Yuvarlak olmayan  leri bile güvenli bir şekilde işlenebilir 
- Örgüler temiz ve pürüzsüz bir şekilde kesilir (temiz kesit) 
- BERI.CO.CUT sağlam ve endüstriyel ortama uygundur 

 

 
 

 
 
- 4,0  23,0 mm ğ ndaki çaplarda kablo işlenebilir 
- şma h z na sahiptir 
- Örgü, manuel olarak geri itilir 
- şma alan na kolayca erişilebilir. Bu  ortadan şt r r 
- ir (standart versiyon) 
- R ş izolasyonun kullan lmas  da mümkündür(tercihe bağl ) 
-  elektrik ve diğer kaynaklara ihtiyac  yoktur 
- Düşük ağ rl ğ  sayesinde (yaklaş k 18 kg) BERI.CO.CUT yerlere kolayca taş nabilir 
-  
-  
- şka işlevlerle kolayca donat labilir 

 

Maliyet 
 

- Maliyeti düşüktür 
- Tamamen mekaniktir. Motor, silindir vb içermez 
-  oldukça düşüktür 
- Enerji  yoktur 
- Kilitleme manşonu ve kesim tek bir aletle yap l r, ayr  kesme b aklar na gerek yoktur 

 

Güvenlik 
 

-  
- Her bir iş aşamas  manuel gerçekleştirileceğinden her ad m  kontrol alt nda tutmak mümkündür  
- şma s ras nda iyi gözlemlenebilir 
- Motorlardan kaynaklanan gürültü kirliliği oluşturmaz 

- Yüksek sağlaml ğ yla karş  dayan kl d r 

 

Ergonomik 
 

- şma pozisyonu seçilebilir 
- an  sağ veya sol elini kullanlar için her iki tarafa da montajlanabilir 
- Manivela şma dir 

 
 * BERI.CO.CUT izlemek ve daha fazla bilgi almak için lütfen websitemizi ziyaret edin: www.rittmeyer-beri.de 
 
 
Schutzrechte angemeldet 
Technische Änderungen vorbehalten 

Teknik değişiklik yapma hakk m z sakl d r 
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