
Použitie

PowerCut™ 700
Komplet na rezanie plazmou

• Ručné rezanie15 mm.

• Delenie 20 mm – výkonná funkcia rezania.

• Kompaktná ľahká konštrukcia – ľahko sa vezme na 
miesto kde dube treba niečo deliť.

• Rýchle odpojenie horáka bez kľúčov – odpojenie od 
stroja bez nástrojov. Horák PT-39 možno ľahko 
odpojiť a nahradiť horákom PT-37 na 
mechanizované rezania. 

• Technológia Blowback – eliminuje 
vysokofrekvenčné zapaľovanie ktoré môže rušiť 
CNC riadenia a blízke počítačové systémy. 

• Dynamické riadenie oblúka – riadi pilotný oblúk, keď 
je treba rezať rošty alebo materiál mreží, bez 
nepríjemných výpadkov oblúka.

• Znáša napájanie z generátora – keď nie je sieť v 
dosahu, možno pracovať s generátorom.

• Ergonomická konštrukcia horáka – PT-39 je ľahký s 
ergonomickou rúčkou a zaisťuje maximálny komfort 
pri namáhavej práci.

• Kompaktná konštrukcia horáka – PT-39 má krátku 
prednú časť, takže umožňuje maximálnu viditeľnosť 
oblúka a umožňuje prístup na ťažko prístupné 
miesta.

• Automatické nastavenie tlaku vzduchu – nie je 
potrebné nastavovať tlak, PowerCut 400 si ho sám 
automaticky nastaví.

• Zosilňovač napätia – užitočný pri dorezávaní 
hrubého materiálu. Je ideálny pre neskúsených 
operátorov, takže môžu spokojne rezať.

• Možnosť rezania ťahaním – výhodné pri rezaní 
podľa šablóny, rezaní priamych hrán a pre 
začiatočníkov.

• Dodáva sa plne zmontovaný – pripravený na 
použitie ihneď po vybalení.

.
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Product picture or
Application  picture

Popis
Plazmový komplet PowerCut™ znesie čokoľvek mu 
naložíte – a vyžiada si viac. Stroje PowerCut sú 
postavené na technológii ESAB Plasmarc. Sú 
výkonnejšie a trvanlivejšie ako ktorýkoľvek iný stroj v 
ich triede. Uľahčujú rezanie plazmou a zlepšujú jeho 
ekonómiu – prinášajú používateľovi spoľahlivosť,
vysokú produktivitu a veľké množstvo užitočných 
funkcií.

Zariadenia PowerCut majú zabudované vlastnosti ktoré 
zjednodušujú prácu, znižujú čas potrebný na 
nastavenie a predlžujú životnosť spotrebných častí. 
Skracujú dobu ktorá venujete hľadaniu chýb a predlžujú 
dobu k dispozícii na rezania. Obidva stroje PowerCut 
400 a 700 sú tie najrobustnejšie zariadenia v priemysle, 
všestrannejšie a dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. 

• Údržba a opravy
• Výroba ľahšieho typu 
• Stavba lodí
• Doprava
• Energetika



Ordering information

Technické údaje PowerCut™ 700

Sieťové napätie, V/fáz, Hz 400/3, 50/60

Dovolené zaťaženie pri DZ 25%, A 50

Prúdový rozsah, A 30-50

Napätie naprázdno, V 320

Účinník pri max. prúde 0,88

Rozmery DxŠxV, mm 558x380x210

Hmotnosť, kg 21

Pracovná teplota, °C -10 - +40

Krytie IP23

Klasifikácia použitia S

Potrebný tlak vzduchu, bar 5.5

Normy ANSI/IEC 60974-1:2008
CAN/CSA-E60974-1-00

PowerCut™ 700 , 400V, 3 fáz CE
7,6 m PT-39 0700 210 881

PT-39 náhradný horák 7,6 m *) 0558 011 580

*) Spotrebné časti treba objednať osobitne.

Dodávka obsahuje:
Zdroj prúdu, rezací horák 7,6 m, sada spotrebných častí 
k horáku, 3 m sieťový kábel, uzemňovací kábel a 
svorka. Systém sa dodáva plne zmontovaný a 
pripravený na rezanie
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Accessories

50 A sada spotrebných častí, PT-39 0558 010 5856
Sada na meranie prietoku plazmy 0558 000 739
Sada vedenia horáka Deluxe 0558 003 258
Sada vedenia horáka Basic 0558 002 675
Dištančné vedenie 0558 010 581

Spotrebné časti sada 20-30A 558 010 585

obsah:

ks Popis Č. časti

3 Elektróda 0558 005 220

1 Izolátor 30-80A 0558 005 217

4 Tryska 50A 0558 004 878

1 Tepelný kryt, CE 0558 011 886

1 O-krúžok 0558 101 101

1 Mastivo 0558 000 443

1 Dištančné vedenie 0558 010 581

Izolátor 30-80A
0558 005 217

Tepelný kryt, CE
0558 011 886

Patentovaná
elektróda

0558 005 220

Tryska
20-30A - 0558 011 620
50 A – 0558 004 878 

Plazmový horák PT-39
Dištančné vedenie

0558 010 581

Sada vedenia horáka
Deluxe

Sada vedenia horáka
Basic
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