Inverter plasmasnijder C60A
Prijs per product (piece): € 1.150 (excl. 21 % btw) - € 1.391,50 (incl. 21 % btw)

Beschrijving
Dit toestel creëert een plasmabundel die zeer bekwaam is om alle geleidende metalen gemakkelijk te snijden in al de
vormen dat je wenst. (eveneens aluminium)
Voor het snijden wordt er gebruik gemaakt van gecomprimeerde lucht geproduceerd door een externe compressor.
De bereikte snelheid van snijden waarborgt een hoge productiviteit. De exploitatiekosten voor het snijden met plasma,
zijn zeer gering. Ook wordt de snijsnelheid van dit toestel verhoogt met minstens 1,8 keer wanneer je het vergelijkt met
o2 snijden.
De materialen worden niet door de hitte vervormd, wat wel het geval is bij het snijden van dunne materialen met de O2 brander.
Het snijden is proper, en vereist weinig nabewerking. De verspilling van het metaal is dan ook minimaal. Andere voordelen
zijn: waterdicht, schild tegen elektrische schokken en corrosie werend.
De nieuwe plasmasnijder inverter C60A is afkomstig uit de nieuwe, moderne technologie, samengebouwd tot een zeer
compact hulpmiddel met uitzonderlijke kracht. Het toestel snijdt alle metalen die elektrisch geleidend zijn (inox, staal, koper,
ijzer, aluminium, enz.) tot een dikte van +/- 25 mm met grote precisie.
De plasmasnijder wordt aangestuurd door het inverter regelsysteem. de bijzondere eigenschappen van dit systeem zorgt
dat er met een hoge snelheid en precisie kwalitatief zeer goed gesneden kan worden.
Dankzij de MOSFET kan men het gewicht en volume van de transformator en de weerstand voor stabilisatie aanzienlijk
verminderen. om een vergelijking te maken met de andere toestellen weegt dit toestel slechts 19 kg in tegenstelling tot
70 à 80 kg voor de andere toestellen in zijn soort.
Het toestel wordt geleverd met een PT-61 plasmasnijtoorts met 5 meter kabel , een massaklem met 3 meter kabel, een
luchtontvochtiger met drukregelaar, een luchtslang en een Nederlandstalige handleiding.

Technische specificaties
- Voltage/frequentie: AC 380V +-10%, 50/60hz
- Stroomsterkte : 20 – 60A
- Inschakelduur: 60%
- power factor: 0.93
- isolatieklasse: F
- Beschermingsklasse: IP23
- arc-start: hf touch
- gewicht: 19 kg
- afmetingen: 480 x 205 x 355mm
- snijdikte (max.): 25mm
- gasdebiet: 200l/min max
- druk: 3 à 4,5 bar

