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PLASMA
CUTTER
25  85A Ref. 029880

Ref. 029996

 Hogere snijsnelheid dan oxygas.
 Snijdt alle soorten staal (zacht, roestvrij staal, gehard staal, HSS), aluminium, koper, enz.
 Geoptimaliseerd koelsysteem dankzij een hermetisch ventilatiekanaal, dat de 

elektronische onderdelen beschermt tegen stof.
 Eenvoudig en snel te vervangen verbruiksartikelen voor maximale efficiency.
 Kit CNC leverbaar voor geautomatiseerde snijtafel.

Kit CNC
Ref. 039988

ACCESSOIRES & VERBRUIKSARTIKELEN

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Toorts AT-125 auto
130A (60%)

12m - ref. 039520

Koffer verbruiksartikelen
voor Handmatige MT-125 Toorts

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

+

Voor gebruik op de snijtafel :

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

Trolley + Standaard
ref. 039575

Prestatievermogen

Capaciteit Dikte

Afscheiding 40 mm

Clean Cut 30 mm

Boren 18 mm

NIEUWSTE GENERATIE TOORTS (optioneel)

 Superieure snijkwaliteit : nieuwe toorts body, luchtgekoeld, biedt optimale 
boogstabiliteit.
 Uitgebreide keuze aan verbruiksartikelen, voor alle mogelijke snijdiktes.
 Ergonomische toorts biedt groter comfort tijdens lange snijsessies.
 Resistent tegen schokken en hoge temperaturen.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

 Scherm TFT 5,7”, eenvoudig te bedienen en duidelijk leesbaar.
 4 werkmodes : plaatwerk / gaas plaatwerk / gutsen / vergrendeling
 Automatisch instellen van de luchtdruk verlengt de levensduur van de 

verbruiksartikelen.
 Automatische herkenning van het aangesloten type toorts (handmatig of 

automatisch).
 Opstarten zonder HF, ter voorkoming van storingen die dichtbij geplaatste 

elektronische installaties kunnen beschadigen.

ROBUUST 

 Metalen carrosserie en rubberen voetjes, schokbestendig. 
 Klasse IP 23, voor gebruik buiten.

De CUTTER 85A, krachtig en efficiënt, is een plasma cutter voor professioneel gebruik, waarmee snel 
diverse materialen tot 40 mm dikte gesneden kunnen worden.  De hoge duty cycle, de superieure 
snijkwaliteit en de nieuwste generatie toorts maken de CUTTER 85A tot een geducht gereedschap voor het 
snijden en gutsen in industriële omgevingen.

Boren Clean Cut Afscheiding
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