
Yüksek Gerilim Kablosu Montaj Hattı 
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BE-RI yüksek gerilim montaj hattı ile yüksek gerilim 
kablolarının montajı öncesinde, kabloların hazırlan-
ması, basit, hızlı ve esnektir. 
 
Montaj hattı müşterimizin istek ve ihtiyaçlarına göre 
oluşturulur. Bütün cihazlar ve makineler istenilen 
kabloya kolayca adapte olurlar. 
 
Yukarıdaki hat 35 mm2 YG kablo işlemek için tasar-
lanmıştır. 

 
Hat üzerinde gerçekleşen adımlar aşağıda açıklan-
mıştır(soldan sağa): 
 

- Dış kılıfın sıyrılması 
- Örgü katmanın kısaltılması 
- Kablonun temizlenmesi 
- Örgü katmanın genişletilip geriye katlanması 

(destek halkası ile) 
- İzolasyonun sıyrılması(yarım sıyırma) 

 
 
Kullanılan makineler: 
 
AM.ALL.ROUND 2Clamp 
BERI.CO.CUT 
BERI.CO.CLEAN 
BERI.WRAP.UP 
BERI.CLEAR.FRAME 

 
Yukarıdaki örnekteki tüm makineler, yeni tezgahımız BERI.CLEAR.FRAME üzerine kurulmuştur. Tezgah, 
düzenli atık toplama sistemi sayesinde temiz çalışma sağlamasının yanı sıra tüm makine ve cihazların er-
gonomik şekilde konumlandırılabilmesi ile de rahat bir çalışma ortamı sağlamaktadır. 
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Assembly Line High Voltage Cables 
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With the be-ri high-voltage assembly line, the assem-
bly of high-voltage cables before subsequent con-
nector assembly is simple, fast and flexible. 
 
The line is assembled according to requirements and 
customer specifications. All machines and devices can 
be quickly converted to the respective cable. 
 
The line shown above is designed for processing a 
35 mm2 HV cable. 

 
The following steps are performed with the above 
line (from left to right): 
 
 
- stripping the outer jacket 
- braid shortening 
- cleaning the line 
- spreading and turning of the braid (via the support 
ring) 
- stripping the inner conductor (partial strip) 

 
The used machines: 
 
AM.ALL.ROUND 2Clamp 
BERI.CO.CUT 
BERI.CO.CLEAN 
BERI.WRAP.UP 
BERI.CLEAR.FRAME 

 
All machines in the above example are mounted on our new assembly tables BERI.CLEAR.FRAME. The table 
system allows clean working with orderly waste disposal as well as ergonomic positioning of all machines and 
devices. 
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