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ПЛАЗМОВИЙ 
РІЗАК

25  125A Ref. 029897
Ref. 029910

 Швидкість різання вища, ніж у оксигаза.
 Нарізує усі види сталі (м’які, нержавіючі, загартовані, HLE), алюміній, мідь і так далі.
 Поліпшене охолодження завдяки вентиляційному коридору, який ізолює 

електронні компоненти від пилу.
 Просте і швидке розміщення витратних матеріалів для максимальної 

ефективності.
 Є комплект ЧПУ для автоматизованого столу для різання.

Поставляється із затиском 
заземлення
(4м, 16 мм²)

Набір CNC
Ref. 039988

АКСЕСУАРИ І ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Пальник AT-125 auto. 
130A (60%)

12m - ref. 039520

Коробка витратних 
матеріалів для ручного 

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

+

Для використання на столі для різання:

Пальник ручний  
130A (60%)
6м - ref. 039506
12м - ref. 039513

Візок+Кронштейн 
ref. 039575

Робочі характеристики
Потенціал Товщина

Розділення 57 мм

Чистий зріз 40 мм

Прокол 25 мм

Потенціал Швидкість 
видалення

Стругання 12 кг/г

ПАЛЬНИК ОСТАННЬОГО ПОКОЛІННЯ (ОПЦІЙНО)

 Чудова якість різання : новий пальник з повітряним охолодженням забезпечує 
високу стійкість дуги при різних швидкостях.
 Великий вибір витратних матеріалів, адаптованих до будь-якої товщини.
 Ергономічний різак для комфорту під час тривалих сеансів різання.
 Призначений для протистояння ударам і жарі.

ЛЕГКИЙ У ВИКОРИСТАННІ 

 Інтуїтивно зрозумілий 5,7” TFT- дисплей для зручного перегляду.
 4 режими роботи : суцільний лист / гратчастий лист / стругання / 

блокування
 Автоматичне управління тиском повітря спрощує регулювання і 

подовжує термін служби витратних деталей.
 Автоматичне визначення типу підключеного різака (ручний або 

автоматичний).
 Безопасная грунтовка дозволяє уникнути перешкод, які можуть 

пошкодити довколишнє електронне устаткування.

МІЦНИЙ 
 Металевий корпус і гумові прокладення (твердість: 60 по Шору А) для опору ударам.
 Клас IP 23 для використання на відкритому повітрі.

Потужний і ефективний CUTTER 125A - це плазморез для професіоналів, які хочуть швидко вирізувати 
деталі завтовшки до 57 мм з різних матеріалів. Високий робочий цикл, висока продуктивність різання 
і різак останнього покоління роблять CUTTER 125A потужним інструментом для різання і стругання в 
промислових умовах.

Прокол Чистий зріз Розділення
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