
Fujikura skjøtemaskiner  
Kompakte, robuste, driftssikre 

S K J Ø T E M A S K I N E R  



Fujikura, med hovedkontor i Tokyo, er verdensledende på skjøting av optiske fibre. I Europa har 

virksomheten vært koordinert gjennom Fujikura Europe i London siden 1988. FOSS AS har representert 

Fujikura i Norge de siste 20 årene og er det eneste selskapet i Norge sertifisert for salg, service og 

reparasjoner av Fujikura skjøtemaskiner. 

 

Fujikura leverer skjøtemaskiner for feltskjøting av standard multimodus og singelmodus enkeltfibre, for 

skjøting av båndfibre (ribbon) samt en rekke fabrikkmaskiner for skjøting av spesialfibre. Denne 

presentasjonen tar kun for seg den første gruppen. 

 

 Velprøvde konstruksjoner gjennom tiår med erfaring 

 Kompakte, robuste og driftssikre 

 Programmerbare skjøteprosesser for økt produktivitet 

 Modeller med kjerneopplinjering, kappeopplinjering og faste v-spor 

 Norske menyer og norske bruksanvisninger (70S) 

 Service og reparasjon i Norge 

INNLEDNING  

DE ULIKE MODELLENE 

  

 

Tre modeller eksisterer: 

 70S med kjerneopplinjering 

 22S med kappeopplinjering 

 12S med faste v-spor 

 

Fujikura 70S er flaggskipet og vil være det naturlige valget for dem som har skjøting av fiber som en 

primær arbeidsoppgave. Maskinen har programmerbare skjøteprosesser for økt produktivitet. 22S er en 

avansert skjøtemaskin for FTH, FTA, FTK, skip og offshore. Maskinen har aktive v-spor for 

kappeopplinjering. Dette sikrer lave skjøtetap. 12S er et rimelig alternativ til 22S. 12S har faste v-spor for 

opplinjering av fibrene. 

 

70S og 22S leveres med faste fiberholdere, men 

brukeren kan selv bytte disse til løse hvis det er 

foretrukket. 12S leveres kun med løse fiberholdere. 

 

70S 12S 

Løs fiberholder for 
250 µm fiber 

Løs fiberholder for 
900 µm fiber 

22S 



FIBERKUTTERE  

  

SAMMENLIGNING  

  
  70S 12S 22S 

Skjøting av enkeltfibre  ●  ● ● 

Faste fiberholdere  ●   ● 

Løse fiberholdere  ●  ● ● 

Aktiv kjerneopplinjering  ●    

Aktiv kappeopplinjering  ●  

Faste v-spor     ●   

Autostart skjøting *)  ● ● ● 

Autostart krymping *)  ●   ● 

Skjøtetid (sekunder) 7 15 9 

Krympetid (sekunder) 14 30 25 

Kapasitet batteri (antall skjøter) 200 100 100 

Størrelse, BxDxH (mm) 146x159x150 121x162x57 120x189x72 

Vekt inkl. batteri (kg) 2,7 0,8 1,1 

* Programmerbare funksjoner    

En god og fungerende fiberkutter er en 
forutsetning for å oppnå gode skjøteresultater. 
CT-30A er en halvautomatisk fiberkutter av 
meget høy kvalitet. Den leveres med en 
oppsamler for fiberrester og kan brukes både 
når det benyttes faste og løse fiberholdere. 

CT-30A 

SERVICE 

  
FOSS AS er som eneste selskap i Norge sertifisert for reparasjon 

og service av Fujikura skjøtemaskiner. Dette sikrer rask 

responstid hvis et problem oppstår eller hvis en ordinær service 

skal utføres. Våre tjenester omfatter: 

 

 Gratis telefonstøtte. Se kundeservice på vår hjemmeside 

 Faste priser på service av skjøtemaskiner og fiberkuttere 

 Henteservice (vi henter utstyret på oppgitt adresse) 

 Serviceavtaler 

 Utleieinstrumenter 


