CUTTER 85A TRI

CORTADOR
PLASMA

 Ref. 029880

25  85A

Ref. 029996

Poderoso e eficiente, o CUTTER 125A é um cortador plasma para profissional que deseja cortar rapidamente
peças de até 40 mm de espessura numa infinidade de materiais Seu alto ciclo de trabalho, seus alto
desempenhos de corte e tocha de última geração fazem do CUTTER 85A uma ferramenta formidável para
corte e cinzelado no setor industrial.

PRODUTIVIDADE MÁXIMA
Velocidade de corte superior ao oxygaz.
Corta todos os aços (macios, inoxidáveis, endurecidos, HLE), aluminium, cobre, etc.
Resfriamento da estação otimizado graças ao corredor de ventilação hermética,
que permite isolar os componentes eletrônicos da poeira.
Implementação fácil e rápida de consumíveis para máxima eficiência.
Kit CNC disponível para mesa de corte automatizada.

TOCHA DE ÚLTIMA GERAÇÃO (opção)
Qualidade de corte superior: novo corpo da tocha resfriado a ar oferecendo alta
estabilidade do arco aos diferentes regimes.
Grande variedade de consumíveis adequados para todas as espessuras.
Tocha ergonómica para mais conforto durante longas sessões de corte.
Projetado para suportar choque e calor.

Entregue
com:

4m
10 mm²

MT 125
6m

ref. 029880

DE UTILIZAÇÃO FÁCIL

-

ref. 029996

Tela TFT intuitiva de 3,5” com grande legibilidade.
4 modos de trabalho: chapa maciça / chapa gradeada / cinzelado / bloqueado
A gestão automática da pressão de ar simplifica o ajuste e aumenta a vida útil
DESEMPENHOS
dos consumíveis.
Capacidade
Espessura max
Detecção automática do tipo de tocha conectada (manual ou automático)
Escorvamento sem HF que evita distúrbios que podem danificar
Separação
40 mm
equipamentos eletrônicos nas proximidades.

ROBUSTO

Corte limpo

30 mm

Perfuração

18 mm

Estructura metálica e suportes de borracha para suportar choques.
IP 23 para ser utilizado para uso externo.

ACESSÓRIOS & CONSUMÍVEIS
Para uso numa mesa de corte :

+
Kit CNC

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

Ref. 039988

Carrinho + Suporte

Caixa de consumíveis
para tocha MT - 125 Manual
45/65/85A - ref. 039537
105/125A - ref. 039544

ref. 039575

12m - ref. 039520

 




Perfuração

mm (max)

Corte limpo
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AIR SYSTEM

Pressure L/min
(bar)
5 9

270

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

EN
60974-1 (40°C)





X (40°C)

cm

kg

85A @ 60%

62 x 44
x 30

32

IP

IP 23



Protected
& compatible
power generator
(+/-15 %)

20
kW

25
kVA
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