
 

 

 
Sídlo společnosti:                         tel.: +420 733373340 
Žitavská 629/48                                                                 email: tichy@ermeg.cz   
460 11  Liberec                                                         www.ermeg.cz 
 

 

 

 
 

Praktický přístroj s jednoduchou obsluhou 
k odplášťování slabých 
a silných kabelů a lanek. 

 

                   
 
 
 
SIMPLEX S pracuje rychle a zvyšuje váš výkon oproti ručnímu odplášťování. 
 

 

Funkce 
Vložte kabel mezi dva nože, sevřete pomocí páky a přítlačného mechanismu a poté vytáhněte. 
Požadovanou délku odpláštění kabelu či lanka je možné přesně nastavit. Použití SIMPLEXU je 
velmi jednoduché, a proto se hodí k použití v sériové výrobě. Pláště a jednotlivé vodiče je 
možno přesně a čistě odizolovat, přičemž nedochází k poškození mědi nebo drátu. 
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Návod k obsluze 
Délka kabelu, který se má odpláštit, je nastavitelná pomocí posouvatelné zarážky. Kabel je nutno  vložit 

zeshora zepředu až po zarážku. Trhnutím páky způsobíte následující jevy: 1. Stlačovací část se opře o 

kabel a 2. Dvojice nožů se spojí, nařízne a odstraní plášť. 

 
Nože a čelisti pro “SIMPLEX S“ 
Čelisti se jednoduše zasunou do čtyřhranného držáku. Tímto způsobem je možné provést velmi 
rychlou výměnu. Je proto výhodné se vybavit různými čelistmi s odpovídajícími noži. Pro 
nastavení nožů je v jednom z nožů vyvrtán speciální otvor, který je nepatrně větší. Tento nůž 
s větším otvorem je nutno přišroubovat na pravou stranu čelisti, kde jsou dva nastavitelné 
šrouby. Je tedy možno provést nastavení na jakýkoliv průměr kabelu. 
 

 
Plochý nůž “S” (bez zářezů)  
Vhodný pro velmi tenká lanka nebo pokud zamýšlíte odplášťovat více lanek pouze v jednom 
pracovním cyklu. Pro kabely a lanka, která neodpovídají rozpětí těchto nožů Vám vyrobíme 
nože dle Vašich požadavků s malým cenovým příplatkem. Můžeme také nastavit přístroj dle 
předem vybraného kabelu. V tomto případě Vás prosíme o přiložení vzorku kabelu 
k objednávce (cca 40 cm délky). 
 
 
Speciální nože   
Vhodné pro kabely a lanka s rozměry mimo standardní rozsah řezacích nožů. Pro ně Vám  
vyrobíme nože dle Vašich požadavků s malým cenovým příplatkem. Můžeme také nastavit 
přístroj dle předem vybraného kabelu. V tomto případě Vás prosíme o přiložení vzorku kabelu 
k objednávce (cca 40 cm délky). 
 
 
Technická data: 
Průměr kabelu:      max. 15 mm 
Délka odpláštění:     150 mm na jeden pracovní cyklus (otočení) 
Hmotnost s jedním párem nožů:    2,3 kg 
Rozměr nože:      24 x 24 x 4 mm od roku výroby 8/2014 
       18 x 18 x 4 mm do roku výroby 7/2014 
 
 
 
 
 
 


