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Technologia z najwyższej półki  

Pracuje dla Ciebie sprawnie i niezawodnie

Dane techniczne:

Moc silnika
4kW / 380 V

Prędkość cięcia
44m / min

Przestrzeń robocza
1,5 mm2 – Ø 90 mm

Masa
ok. 700 kg

Wymiary
szer. 1000 x dł. 1800
x wys. 1520 mm

Kolor lakierowania
Ral 7037 / 7035

Zastrzega się wprowadzanie

zmian technicznych

Masz wysokie wymagania wobec maszyny odizolowującej do kabli?

W takim razie przyjrzyj się danym technicznym i zaletom naszego modelu PR3 Evolution.

Zaufaj sprawdzonej efektywności i bezpieczeństwu.



Maszyna odizolowująca do kabli dla osób ceniących jakość

i stawiających wysokie wymagania

Trwałość i efektywność dla użytkownika

aby sprostac najwyzszym wymaganiom

w codziennej pracy

Popularne i sprawdzone w działaniu:

Nasza maszyna odizolowująca zwraca uwagę zaawansowanym poziomem technologicznym.

Od ponad 25 lat stawiamy na rozwój wyrafinowanej koncepcji systemu zbudowanego

z wysokiej klasy komponentów. Przekonaj się osobiście o bezkompromisowej jakości,

efektywności i niezawodności. Przekonaj się do PR3 Evolution.

Nasza PR3 Evolution.

Twoje korzyści:

• Zaawansowana technologia:  

 trwała, niezawodna maszyna 

 odizolowująca do kabli

• Obsługuje do 80% wszystkich 

 dostępnych przekrojów kabli za pomocą 

 jednej nastawy maszyny

• Duża oszczędność czasu i kosztów

• Wszystkie części pochodzą z naszej 

 własnej produkcji

• Elementy układu sterowania 

 renomowanych producentów

• Bezobsługowe łożyskowanie

• Obsługa maszyny przyjazna dla 

 użytkownika: szybka bezstopniowa 

 regulacja pokrętłem

• Możliwość wymiany pojedynczych 

 walców wciągających i nożowych maszyny

• Kable są prowadzone w sposób 

 wymuszony i nacinane dwustronnie

• Automatyczne czyszczenie noży

• Wysoki standard bezpieczeństwa

Zalety techniczne:

• 12-ścieżkowa maszyna 

 odizolowująca do kabli 

 zapewniająca wysoką efektywność  

 pracy

• Stabilna konstrukcja spawana

• 24 noże tarczowe z hartowanej stali 

 narzędziowej

• Tarcze wciągające ze stali do ulepszania 

 cieplnego

• Stół roboczy wykonany ze stali szlachetnej

• Podstawa i blachy maszyny lakierowane 

 proszkowo

• Precyzyjnie frezowane prowadnice jarzma

• Podwójne łożysko wahliwe

• Nożny przełącznik rewersyjny

• Zacisk na kabel pełny

• Napędzane noże górne i dolne
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Zeppelinstraße 3

89160 Dornstadt

Telefon +49 7348 - 21105

Telefaks +49 7348 - 21740

info@pecher-maschinenbau.de

www.pecher-maschinenbau.de

Würzburg

Stuttgart

Ulm

Dornstadt

München

Kempten

Kontakt
Chętnie udzielamy informacji osobiście.

W każdej chwili możliwe jest

przeprowadzenie prezentacji w siedzibie

naszej firmy.

Prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny,

przesłanie wiadomości e-mail lub zapoznanie

się z naszą stroną internetową.

J. PECHER GMBH

Maschinenbau


