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PLASMA- 
SKÆRER

25  125 A Ref. 029897
Ref. 029910

 Hurtigere skærehastighed med oxygas.
 Skærer alle typer stål (mildt, rustfrit, hærdet, HLE), aluminium, kobber m.v.
 Optimeret køling takket være den lufttætte ventilationskorridor, der hjælper 

med at isolere elektroniske komponenter fra støv.
 Nem konfiguration af forbrugsstoffer af hensyn til optimal effektivitet.
 CNC-sæt tilgængeligt til automatiske skæreborde.

Leveres med jordklemme 
(4 m, 16 mm²)

CNC-sæt
Ref. 039988

TILBEHØR OG FORBRUGSSTOFFER

MAKSIMAL PRODUTIVITET

AT-125 automatisk 
brænder

130 A (60 %)
12m - ref. 039520

Kasse med forbrugsstoffer
Til MT-125 manuel brænder

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

+

Til brug på skærebord:

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

Vogn + 
afbalanceringssystem 
Ref. 039575

YDEEVNE
Kapacitet Tykkelse

Separation 57 mm

Ren skæring 40 mm

Gennemtrængning 25 mm

Kapacitet Tilbagetræknings-
hastighed

Affugning 12 kg/t

NÆSTE GENERATIONS BRÆNDER  (ekstraudstyr)

 Overlegen skærekvalitet – ny, luftkølet brænder, der giver enestående 
buestabilitet ved alle arbejdshastigheder.
 Stort udvalg af forbrugsstoffer, der er tilpasset alle metaltykkelser.
 Ergonomisk brænder, der sikrer bedre komfort under lange skæresessioner.
 Udviklet til at kunne modstå stød og varme.

BRUGERVENLIG 

 Intuitiv 3,5" TFT-skærm, der sikrer nemmere aflæsning.
 Fire tilstande: Fuld metalplade/gittermetalplade/fugning/låsning
 Automatisk lufttrykjustering, der muliggør enklere indstillinger og 

længere levetid for forbrugsstoffer.
 Automatisk registrering af tilsluttet brænder (manuel eller automatisk).
 Intet HF-anslag med henblik på at forhindre forstyrrelser, der kan 

beskadige nærliggende elektroniske udstyr.

ROBUST

 Glidepuder (hårdhed: 60 Shore A) til absorbering af stød. 
 IP 23 af hensyn til udendørsbrug.

CUTTER 125A er en professionel og effektiv plasmaskærer til fagfolk, der hurtigt vil kunne skære i metaller 
og øvrige materialer med en tykkelse på op til 57 mm. Den høje driftscyklus, den stærke skæreevne og 
den nyeste generation inden for brændere hjælper med at gøre CUTTER 125A til det optimale værktøj til 
skæring og fugning i industrielle miljøer.

Gennemtræn-
gning Ren skæring Separation
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