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Vysoce kvalitní technologie  

Výkonná a spolehlivá pro Vás

Technická data:

Výkon motoru
4kW / 380 V

Řezná rychlost
44m / min

Pracovní rozsah
1,5 mm2 – Ø 90 mm

Hmotnost
cca 700 kg

Rozměry
Š 1000 x D 1800 x V 1520 mm

Nátěr
Ral 7037 / 7035

Technické změny vyhrazeny

Máte na naše stroje na odizolování kabelů vysoké nároky?

Potom si zajistěte přehled o technických datech a přednostech našeho typu

PR3 Evolution.  Spolehněte se na osvědčenou efektivitu a bezpečnost.



Kvalitní stroj na odizolování kabelů pro vysoké nároky

Trvanlivý a efektivní pro Vás

Pro maximalni naroky

pRi dennim pouzivani

Oblíbený a osvědčený:

Náš stroj na odizolování kabelů přesvědčuje svou pokrokovou technologií.

Již více než 25 let sázíme na sofistikovaný systém s vysoce kvalitními komponentami.

Přesvědčte se sami o kvalitě bez kompromisů, efektivitě a spolehlivosti.

Přesvědčte se o stroji PR3 Evolution.

Naše PR3 Evolution.

Vaše výhody:

• Pokroková technologie: trvanlivý a 

 spolehlivý stroj na odizolování kabelů

• Možnost odizolování až 80% všech 

 průřezů kabelů s jedním nastavením 

 stroje

• Vysoká úspora času a nákladů

• Zhotovení všech dílů ve vlastní výrobě

• Řídicí prvky od renomovaných výrobců

• Bezúdržbová ložiska 

• Uživatelsky přívětivý stroj na odizolování 

 kabelů: rychlé a plynulé nastavení  

 ručním kolečkem

• Nožové a podávací válce stroje na  

 odizolování kabelů lze vyměnit jednotlivě

• Kabely jsou nuceně vedeny a 

 oboustranně naříznuty

• Automatické čištění nožů

• Vysoký standard bezpečnosti našeho 

 stroje na odizolování kabelů

Technické přednosti:

• Stroj na odizolování kabelů 

 s  12 stopami pro efektivní  

 pracovní proces

• Stabilní svařovaná konstrukce stroje 

 na odizolování kabelů

• 24 kotoučových nožů z kalené 

 nástrojové oceli

• Podávací kotouče ze zušlechtěné oceli

• Strojní stůl z ušlechtilé oceli

• Rám stroje a plechy ošetřené práškovou  

 technologií

• Přesně frézovaná kulisová vedení

• Dvojitá naklápěcí ložiska

• Nožní reverzní spínač

• Drticí zařízení pro masivní kabely

• Poháněné horní a spodní nože
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Zeppelinstraße 3

89160 Dornstadt

Telefon +49 7348 - 21105

Telefax +49 7348 - 21740

info@pecher-maschinenbau.de

www.pecher-maschinenbau.de

Würzburg

Stuttgart

Ulm

Dornstadt

München

Kempten

Kontakt
Rádi Vás budeme informovat osobně.

Předvedení stroje v sídle naší firmy je

kdykoliv možné.

Jednoduše nám zavolejte, pošlete e-mail

nebo navštivte naše webové stránky.

J. PECHER GMBH

Maschinenbau


