ESAB Cutmaster 40
Echipament manual, uşor, de tăiere cu plasmă,
pentru uz industrial

ESAB Cutmaster 40 este unul dintre cele mai
accesibile şi de calitate sisteme de tăiere cu plasmă,
alimentat la 120 V şi cu o grosime de tăiere de
6,3 mm (1/4“), de pe piaţă. La o tensiune de 230 V,
Cutmaster 40 produce 40 A şi o tăietură recomandată
de 12 mm (1/2”). Dat fiind că face parte din seria
TRUE, puteţi fi siguri că aparatul Cutmaster 40 taie
toată ziua, la capacitatea de tăiere recomandată, şi
înmagazinează un surplus de energie la nevoie. Este
prevăzut cu cutie pentru transport, sursă de
alimentare cu cablu de lucru şi cleşte de masă,
2 adaptoare pentru funcţionare la 120 V, arzător SL60
cu o lungime de 6,1 m, mănuşi de sudură, ochelari de
sudură cu clasă de filtrare 5, manual de instrucţiuni şi
DVD.
True CutTM – 12 mm (1/2”)
Grosime maximă de tăiere – 22 mm (7/8“)
Selectarea automată atensiunii de alimentare
110/230 V
Greutate redusă pentru portabilitate maximă
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi esab.com.

Industrie
Reparaţii şi carosare auto
Instalaţii apă-canal, încălzire, ventilare şi climatizare
Construcţii
Închiriere echipamente
Întreţinere şi reparaţii
Lucrări ornamentale
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Specificaţii/date tehnice
Performanţe
Grosime de tăiere recomandată

6,3 mm (1/4") / 120 V
12 mm (1/2") / 230 V

Grosime de tăiere maximă

15 mm (5/8”) / 120 V
22,2 mm (7/8”) / 230 V

Clasă străpungere

6,3 mm (1/4") / 120 V
12 mm (1/2") / 230 V

Intensitate maximă curent de ieşire

27A / 120 V
40A / 230 V

Putere de ieşire

3,8 kW

Dimensiuni

117 mm x 228 mm x 470 mm

Masă

11,8 kg

Presiune de lucru aer comprimat

5,2 bari

Debit de lucru aer comprimat

91 l/m

Tensiune de alimentare

120/230 V, monofazată, 50/60 Hz

Durată activă

40% / 40 A / 230 V

Siguranţă la alimentare

15,7 A / 120 V
13,5 A / 230 V

Informaţii pentru comenzi
Descriere

Număr piesă

ESAB Cutmaster 40 6.1 m SL60 120/230V monofazat CE

0559142460

Informaţii pentru comenzi - Piese de schimb
şi consumabile
Consumabile SL 60

Număr piesă

Electrod

9-8215

Cartuş iniţiere

9-8213

Duză - alunecare (40 A)

9-8207

Duză - Tăiere fără contact (40 A)

9-8208

Duză - crăiţuire A (40 A)

9-8225

Inel de protecţie

9-8218

Capac de protecţie (doar pentru
alunecare)

9-8244

Inel de protecţie durată maximă

9-8237

Opţionale şi accesorii
Descriere

Număr piesă

Casetă cu piese de schimb

5-2551

Ghidaj tăiere circulară, deluxe

7-8910

Casetă ghidaj tăiere circulară

7-3291

Casetă ghidaj tăiere după rază

7-7501

Ghidaj tăiere rectilinie

7-8911

Ghidaj tăiere fără contact 40 A

9-8251

Ghidaj tăiere fără contact 60-120 A

9-8281

Ghidaj protecţie declanşator

9-8420

Manta de piele cablu 6,1 m

9-1260

Manta de piele cablu 15,2 m

9-1280

Pistolet ATC ® SL 60 SL 60 75° 6.1M

7-5204

Pistolet ATC ® SL 60 90° 6.1M

7-5260

Notă: Toate casetele cu piese de schimb cuprind zece (10) duze, cinci (5) electrozi şi un (1) cartuş de iniţiere.

Imagine opţională
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