
Apostamos na 
qualidade



Tecnologia de alta qualidade, potente e

eficaz para si

Dados técnicos:

Potência do motor
4kW / 380 V

Velocidade de corte
44m / min

Área de trabalho
1,5 mm2 – Ø 90 mm

Peso
aprox. 700 kg

Medidas
L 1000 x C 1800 x A 1520 mm

Pintura
Ral 7037 / 7035

Reservado o direito a alterações técnicas

Possui exigências elevadas para a nossa máquina de descarnar cabos?

Nesse caso, deite uma vista de olhos nos nossos dados técnicos e nos benefícios da nossa

PR3 Evolution. Confie na eficiência e na segurança comprovadas.



Máquina de descarnar cabos com qualidade e pretensões

Duradoura e eficiente para si

Popular e comprovada:

a nossa máquina de descarnar cabos convence pela sua tecnologia amadurecida.

Há mais de 25 anos que apostamos num sistema elaborado com componentes de

alta qualidade. Convença-se você mesmo da qualidade, eficiência e fiabilidade intransigentes.

Convença-se da PR3 Evolution.

A nossa PR3 Evolution.

As suas vantagens:

• Tecnologia amadurecida: máquina de 

 descarnar cabos duradoura e eficaz

• Até 80% de todos os cortes transversais 

 de cabos podem ser descarnados com 

 uma única configuração de máquina

• Elevada economia de tempo e de custos

• Fabrico próprio de todas as peças

• Elementos de comando de fabricantes 

 renomados

• Rolamentos livres de manutenção

• Máquina de descarnar cabos de fácil 

 utilização: regulação rápida livre, através 

 de volante manual

• As lâminas e os cilindros de alimentação 

 da máquina de descarnar cabos podem 

 ser individualmente substituídos

• Os cabos são conduzidos forçadamente 

 e cortados dos dois lados

• Limpeza automática das lâminas

• Elevado padrão de segurança da nossa 

 máquina de descarnar cabos

Vantagens técnicas:

• Máquina de descarnar cabos com 

 12 pistas para modo de funcionamento 

 eficiente

• Estrutura sodada sólida da 

 máquina de descarnar cabos

• 24 lâminas de disco em aço de 

 ferramentas endurecido

• Discos de alimentação em aço 

 de tratamento

• Mesa da máquina em aço inox

• Estrutura da máquina e chapas pulverizadas

• Guias dos bastidores fresadas com precisão

• Rolamento de pêndulo duplo

• Acionamento de pé

• Dispositivo de aperto para cabos maciços

• Lâmina superior e inferior acionáveis

Para as mais elevadas

exigenciasna utilizacao diaria¸ ˜ˆ ´
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Contacto
Nós informamo-lo de bom grado

pessoalmente. É possível em qualquer

altura uma demonstração no nosso

estabelecimento.

Basta telefonar-nos, enviar um e-mail ou

visitar o nosso Web site.

Zeppelinstraße 3

89160 Dornstadt

Teléfone +49 7348 - 21105

Fax +49 7348 - 21740

info@pecher-maschinenbau.de

www.pecher-maschinenbau.de
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