
A szövött szigetelésı vezetékek csupaszítása rendszerint nem oldható meg hagyo-
mányos, késekkel mıködŒ csupaszító gépekkel a szövet elemi szálainak lebomlá-
sa, rojtozódása következtében. A csupaszítási feladat megoldásaként a Thonauer 
Kft. kifejlesztett egy speciális csupaszító gépet, amely hatékonyan képes kompozit 
poliészter szövet szigetelésı vezetékek csupaszítására, pontos és tiszta csupaszítá-
si felület, valamint rövid kábel átmérŒ és csupaszítási hossz átállási idŒ biztosítása 
mellett.

Megoldásunk a szövött szigetelés 
megolvasztásán alapul. Egy fıtŒszálat 
forgatunk a vezeték szigetelése körül, 
miközben azt a szigeteléshez nyomjuk, 
amely így átvágja a kompozit szigetelés 
rétegeit és összeolvasztja a szövet elemi 
szálait.   
A csupaszító fej zárása pneumatikus 
mıködtetésı és kialakítása standard 
kivitelben 11 mm külsŒ átmérŒig teszi 
lehetŒvé a vezetékek csupaszítását. 
Nagyobb átmérŒk feldolgozására is le-
hetŒség van egyedi fejkialakítás mellett. 
A csupaszító fej forgatása léptetŒmo-
torral történik, a berendezést egy PLC 
vezérli. A csupaszítási hossz egyszerıen 
beállítható egy mechanikus ütközŒvel, 
amely a vezetŒcsŒben helyezkedik el. Két 

vezetŒcsŒ készlet a gép alaptartozéka. 
A gépkezelŒ ütközésig betolja a vezeték 
végét a gépbe és a pedálra lépve indítja 
a csupaszítási folyamatot. Egy vezeték 
megfogó pofa pár tartja a vezetéket a 
megfelelŒ helyzetben a hŒ-csupaszítási 
folyamat során. A folyamat végén a 
megfogó pofák nyílnak és a gépkezelŒ ki-
veheti a vezetéket a gépbŒl. Ezt követŒen 
a szigetelést kézzel le lehet húzni a 
vezetékrŒl, a szövött szigetelés lebomlá-
sa nélkül.
A berendezés sokféle vezeték csupaszí-
tására alkalmas, amelyeknél a hagyo-
mányos, késekkel mıködŒ csupaszítás 
nem használható és a szigetelés anyaga 
lehetŒvé teszi a hŒ-csupaszítás alkalma-
zását. 

Mıszaki adatok

n  maximális vezeték külsŒ átmérŒ: 
11 mm (nagyobb méret kérésre 
lehetséges)

n  maximális csupaszítási hossz: 
100 mm

n  szabályozott paraméterek: megfogó 
pofa nyomás, fıtŒszál nyomás

n  ciklusidŒ: kb. 10 sec (vezetékfüggŒ)
n  táp: 220V, 16A
n  méretek (szélesség x mélység x 

magasság): 410 x 600 x 1000 mm

ElŒnyök

n  pontos, tiszta vágási felület 
a szövött vezeték szigetelé-
seknél,

n  nem áll fenn a vezetŒ réz 
sodrat sérülésének veszélye 

n  gyors termékváltás
n  ergonomikus kialakítás
n  alacsony karbantartási igény

További kérdéseivel, vagy bár-
mely más feladat kapcsán, amely 
egyedi megoldást igényel, fordul-
jon hozzánk bizalommal az alábbi 
elérhetŒségeinken.

Egyedi fejlesztésı hŒ-csupaszító 
gép, vezetékek csupaszítására
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