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POST DE TĂIAT 
CU PLASMĂ
25  125A Ref. 029897

Ref. 029910

 Viteza de tăiere este superioară oxigenului gazos. 
 Taie toate tipurile de oțel (moale, inoxidabil, călit, HLE), aluminiu, cupru, etc.
 Răcirea postului este optimizată datorită culoarului de ventilație etanș ce permite 

izolarea componentelor electronice de praf. 
 Instalarea consumabilelor ușor și rapid pentru un maximum de eficiență.
 Kit-ul CNC disponibil pentru masa de decupat automatizată.

Livrat împreună cu cleștele de masă
(4m, 16 mm²)

Kit CNC
Ref. 039988

ACCESORII & CONSUMABILE

PRODUCTIVITATE MAXIMĂ

Pistolet AT-125 auto. 
130A (60%)

12m - ref. 039520

Cutie consumabile 
pentru pistoletul MT-125 manual 

45/65/85A - ref. 039537
105/125A - ref. 039544

+

Pentru utilizarea pe o masă de tăiat:

Pistolet MT-125 manual 
130A (60%)
6m - ref. 039506
12m - ref. 039513

Cărucior + Braț de susținere 
ref. 039575

PERFORMANȚĂ
Capacitate Grosime

Eșalonare 57 mm

Tăietură curată 40 mm

Perforare 25 mm

Capacitate Rata de retragere

Scobire 12 kg/h

PISTOLET DE ULTIMĂ GENERAȚIE (opțional)

 Calitate superioară a tăierii : noul model de pistolet ce se răcește cu aer, oferă o 
mare stabilitate a arcului în orice fel de circumstanțe.
 O mare gamă a consumabilelor adaptate tuturor adâncimilor. 
 Pistolet ergonomic pentru un plus de confort pe toată durata sesiunii de tăiere.
 Conceput pentru a rezista la șocuri și la căldură.

UTILIZARE SIMPLĂ

 Ecran TFT 5,7” intuitiv ce oferă o mare lizibilitate.
 4 moduri de lucru : piesă plină / piesă tip grilaj / șlefuire / blocat
 Coordonare automată a presiunii aerului ceea ce simplifică reglajele și 

prelungește durata de viață a consumabilelor.
 Detectare automată a tipului de pistolet conectat (manual / automat).
 Crearea arcului fără HF ce evită eventualele perturbări ce pot deteriora 

produsele electronice din imediata apropiere.

ROBUST 

 Carcasă metalică și picioare anti-derapare din cauciuc (duritate : 60 Shore A) pentru rezistența la șocuri.
 Clasat conform IP23 pentru utilizarea în aer liber.

Puternic și eficient, postul de tăiat cu plasmă125A este unul profesional ce își dorește o tăiere rapidă a 
pieselor de până la 57mm grosime pe o multitudine de materiale. Ciclul de funcționare extrem de crescut al 
acestuia, performanțele înalte ale tăierii precum și pistoletul său de ultimă generație, permit ca postul de 
tăiat CUTTER 125A să fie un post indubitabil în ceea ce privește tăierea și șlefuirea, mai ales într-un mediu 
industrial.

Perforare Tăietură curată Eșalonare
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