Nový stroj pro střih kabelů
Společnost KAMPOS, s.r.o. nově nabízí svým stávajícím
i potenciálním zákazníkům možnost využít volných kapacit
na stříhacím a odizolovacím automatu:

Schleuniger
PowerStrip
9550 MR

Marek Zavřel
mzavrel@kampos.cz
737 206 046

Základní atributy:
- volně programovatelný stříhací a odizolovací automat
- transportní jednotky se servomotory vybavené pásy
- rozhraní pro připojení předřazených a následných strojů
- vícenožová střihací hlava se SmartBlade systémem
- rotační hlava do průměru 16 mm s novou technologií RX
- patentovaný blok nožů umožňující současné nasazení až tří druhů
nožů šíře 16 mm nebo 20 mm. Nově s kazetovým systémem výměny nožů.
- automatické vkládání a vysouvání kabelu

- knihovna kabelů a procesů, ovládání 10´Touchscreen
- rozhraní Ethernet, USB, 2x InkJet RS 232, Tepelná tiskárna,
pre-/post- feed interface
- rychlost posuvu max. 4 m/s
- rozsah zpracování do 70 mm2, max. průměr 16 mm
- délka kabelu: v normálním módu 70 mm – 1 000 m
- max. délka odpláštění: vlevo/vpravo 999,9 mm, stažení 115 mm / 240 mm
- napájení 230 VAC, volitelně stlačený vzduch 6 bar pro ofuk a brzdu

Společnost KAMPOS, s.r.o. rovněž nabízí výrobu i kompletaci a montáž
kabelových svazků. Kabelové svazky dokážeme osadit širokým okruhem kontaktů.
V rámci výroby kabelových svazků nabízíme i doplňkové služby – návrhy a poradenství.
Montáž kabelových svazků zahrnuje:
- osazování vodičů širokým okruhem kontaktů, kabelových ok,
koncovek včetně různého povrchového pokovení
- montáž konektorů, případně pojistkových skříněk
- montáže jednoduchých kabelových svazků pro spotřební průmysl a telekomunikace
- montáž kabelových svazků pro automobilový průmysl kompletace plastových konektorů
k použití na kabelové sestavy pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

Svým zákazníkům poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti výroby a návrhu
kabelových svazků. Co všechno poradenství pro montáž kabelových svazků zahrnuje?
- navrhneme technologii výroby
- pomůžeme s výběrem vhodného materiálu
- zajistíme materiál u našich osvědčených dodavatelů
- vzájemně odsouhlasíme prototyp

Více na: www.kampos.cz

Na základě dohody možný i vývoj a následná výroba z komponentů dodaných zákazníkem.

