
 

 TSA-25A SAMEC 
 

PROGRAMOWALNA MASZYNA DO CIĘCIA I ODIZOLOWYWANIA KABLI 
Z MOŻLIWOŚCIĄ OBRÓBKI ŻYŁ WEWNĘTRZNYCH 

 
 

• Uniwersalna, programowalna maszyna do cięcia i odizolowywania kabli 
• Mechanizm obracający przewód o kąt 45° w trakcie procesu odizolowywania opony zewnętrznej 

niwelujący konieczność stosowania noży promieniowych dedykowanych do konkretnego kabla czy 
głowicy obrotowej 

• Opatentowany, sterowany jednym serwomechanizmem, system noży o podwójnych ostrzach, gdzie 
jedno z ostrzy przecina kabel, drugie zaś nacina płaszcz zewnętrzny w trakcie otwierania głowicy 

• Głowica nożowa wyposażona w drugi uniwersalny mechanizm nożowy do odizolowania żył 
wewnętrznych przewodów wielożyłowych - wyeliminowana konieczność stosowania noży 
dedykowanych dla żył wewnętrznych 

• Mechanizm odizolowujący żyły wewnętrzne oraz głowica tnąca napędzana serwomotorem, tworząca 
jeden, zintegrowany „zespół” tnąco-odizolowujący 

• Mocny i solidny zestaw pozycjonujący żyły wewnętrzne przed procesem odizolowywania 
• Wytrzymała i prosta konstrukcja napędów pasowych z dociskiem regulowanym przez reduktor 

ciśnienia 
• Kontrola długości kabla realizowana poprzez napęd pasowy oraz dodatkowo enkoder zewnętrzny 

należący do standardowego wyposażenia maszyny 
• Transformator separacyjny odcinający zakłócenia z sieci elektrycznej oraz eliminujący do minimum 

prądy upływności elektrycznej powstałe w maszynie 
• Przyjazny interfejs operatora oparty na diagramie obrabianego kabla z zaznaczonymi podstawowymi 

parametrami obróbki 

 



 

• Ograniczone do minimum nakłady na czynności obsługowo-serwisowe 
• Niskie koszty eksploatacji w porównaniu do maszyn innych producentów dzięki zastosowaniu 

komponentów o najwyższej jakości 
• Wysoka wydajność maszyny 

 
Dane techniczne 

Średnica zewnętrzna kabla - 4 – 26 mm 
- opcja: maks. 30 mm 

Przekrój kabla - maks. 180 mm² 
- opcja: maks. 250 mm² 

Długość kabla min. 320 mm – maks. 500 m 
System posuwu kabla i kontrola długości napęd pasowy oraz enkoder zewnętrzny 
Prędkość posuwu kabla maks. 2,0 m/s; regulowana 
Wartość przyspieszenie i hamowania 
transportu kabla 

programowalna 

Długość ściągania izolacji programowalna 
Funkcja obrotu kabla o 45° i dwukrotnego 
nacięcia izolacji dla uzyskania 
promieniowego nacięcia 

- min. długość odizolowywania na początku kabla 18 mm 
- dowolna długość na końcu kabla 

Ilość zapisywanych programów obróbki 300 (ze standardowym panelem sterującym) 
Programowalna ilość sztuk 9.999 
Wielkość partii produkcyjnej programowalna 
Programowanie - panel sterujący ze zintegrowanym wyświetlaczem 

- opcja: ekran dotykowy z PC 
Złącza rozwijarka, znakowarka folią na gorąco, układarka 

pasywna, RS 232, interfejs dla drukarek Inkjet 
Opcja: zestaw przyłączeniowy dla: 
układarki kabla z napędem pasowym, zwijarki, drukarek 
Inkjet 

Zasilanie elektro-pneumatyczne 400 V – 50/60 Hz – 8A; 6 bar 
Wymiary 1700 x 800 x 900 mm 
Waga 400 kg 
Wyposażenie opcjonalne - stalowa podstawa maszyny 

- połączenie PC 
- system rolek prostujących 
- uniwersalny zestaw rozcinający 
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