
 
 

 

 

 

 



 
 

 

Použití 

Pneumatický stroj StripCrimp PP3+ je vysoce psolehlivý 

odizolovávací a krimpovací stroj určený pro zpracování 

kontaktů v pásu, řazených příčně i podélně. StripCrimp SC 30 

může zpracovat tyto kontakty v rozsahu průřezu od 0,03 mmq 

do 1,5 mmq (AWG 32-16). 

Stroj pracuje na principu lisu s lomenou pákou, tj. horní a 

spodní část nástroje se pohybují proti sobě navzájem. Přesné 

odizolování a těsnící krimpovaný spoj (doložený zkušebním 

protokolem a výbrusem) zaručují nejvyšší míru kvality 

zpracování. 

 

 

 

Další neobyčejná vlastnost StripCrimp PP3+ spočívá 

v rozměrech a malé váze. Umožňuje pružné nasazené stroje na 

různých pracovištích. Stroj je postaven na základě osvedčení 

stroje Schleuniger PP3. 

Další funkce 

• Spouštění sensorem zajišťuje bezchybnou obsluhu a 

vysoký pracovní rytmus 

• Jako opce – sledování zalisovací síly 

• Tvarové odizolovací nože pro nejmenší průřezy 

vodičů popřípadě tenkostěnné nebo tvrdé izolace 

• Kompatibilní se všemi mechanickými nástroji 

Schleuniger PP3 (levé provedení) a pneumatickými 

nástroji KrimpSystems 

Technické údaje 

průřez vodiče 0,03–1,5 mm2 (AWG 34–16) 

délka odizolování max. 12 mm (0,48¨) 

délka odpláštění příčný nástroj min. 15 mm (0,59¨) (závisí na kontaktu) 

délka odpláštění podélný nástroj min. 11 mm (0,43¨) (závisí na kontaktu) 

nastavení výšky krimpu 0,04 mm (opce 0,02 mm) 

max. šířka cívky 190 mm (7,4¨) 

max. průměr cívky 750 mm (29.5") / (Standard) 

výkon ca. 3 000 cyklů/hodinu 

stlačený vzduch 4 – 6 bar 

spotřeba vzduchu na cyklus 1,45 NL (5 bar) 

hlučnost stroje < 75 dBA 

opce stroje ▄ sledování zalisovací síly ACO vč. softwaru WinCrimp 

 ▄ různé typy svěrek: povrch plasma, pro krátké odizol. 

       ▄ olejovač kontaktů 

rozměry stroje (d x š x v) 250 x 220 x 450 mm (9.9 x 8.7 x 17.7”) 

váha 16 kg (35.2 lbs.) 

CE-shoda 
StripCrimp PP3+ plně odpovídá směrnicím EU pro stroje 
(mechanická bezpečnost). 

  

důležitá poznámka 
Ve sporných případech doporučujeme, abyste si Váš kabel 
nechali u nás ovzorkovat. 
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