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CUTTER 125A TRI

  
 mm (max) INTEGRATED 

TECHNOLOGY AIR SYSTEM EN 
60974-1 (40°C)  

IP  
Protected  

& compatible
power generator

(+/-15 %)50/60 Hz A A Fe Al/CrNi Fe Al/CrNi Fe Al/CrNi AD KOMPRESSOR
INSIDE

Pressure 
(bar) L/min X (40°C) cm kg

400V 
3~ 50 25  125 25 25 40 40 57 57 • — 5  9 270 125A @ 100% 31 x 71 

x 49 40 IP 23 30 
kW

36 
kVA




PLASMA 
CUTTER

25  125A Art. 029897
Art. 029910

 Snabbare skärhastighet med oxygas .
 Skär alla typer av stål (mjukt, rostfritt, härdat, HLE), aluminium, koppar etc.
 Optimerad kylning tack vare den lufttäta ventilationskorridoren som hjälper till att 

isolera de elektroniska komponenterna från damm.
 Förbrukningsinstallationen är enkel för maximal effektivitet.
 CNC-kit tillgängligt för automatiska skärbord.

Levereras med jordklämma 
(4m, 16mm²)

CNC kit
Art. 039988

TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGSMATERIAL

MAXIMAL PRODUKTIVITET

AT-125 auto-fackla
130A (60%)

12m - art. 039520

Låda med förbrukningsvaror
För MT-125 manuell fackla

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

+

För användning på skärbord:

MT-125 manuell fackla
130A (60%)
6M - art. 039506
12m - art. 039513

Vagn + 
balanseringssystem 
Art. 039575

PRESTANDA
Kapacitet Tjocklek

Separation 57 mm

Ren skärning 40 mm

Genomträngande 25 mm

Kapacitet Utträdeshastighet

Fyll i urholkning 12 kg / h

NYA GENERATIONENS FACKLA (alternativ)

 Överlägsen skärkvalitet, ny luftkyld fackla som ger en bra bågstabilitet för 
alla steg.
 Stort utbud av förbrukningsmaterial anpassade för alla metalltjocklekar.
 Ergonomisk fackla för bättre komfort vid långa skärningar.
 Konstruerad för att motstå slag och värme.

ENKEL ATT ANVÄNDA 

 Intuitiv TFT 3,5 " skärm för bättre läsbarhet.
4 lägen: Full metallplåt / trådad metallplåt / urholkning / låsning
 Automatisk lufttryckshantering för enklare inställningar och längre 

livslängd för förbrukningsvaror.
 Automatisk detektering av den anslutna facklan (manuell eller automatisk).
 Inget HF-slag för att förhindra störningar som kan skada närliggande 

elektronisk utrustning.

STABIL

 Halkdyna (Hårdhet: 60 Shore A) för att motstå påverkningar. 
 IP 23 klassificering för utomhusanvändning.

Kraftfull och effektiv är CUTTER 125A en plasmaskärare för proffs som snabbt vill skära metall upp till 
57 mm tjock och andra material. Den höga arbetscykeln, dess höga skärprestanda och den senaste 
generationens fackla bidrar till att göra CUTTER 125A till toppen av sortimentet för skärning och urholkning 
i industrimiljön.

Genomträn-
gande Ren skärning Separation
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