
PowerCut™ 900
Výkonné plazmové rezacie zariadenie na rezanie materiálu 

hrúbky až 25 mm

XA00150120

• Vysoká výkonnos ť – PowerCut™ reže ve ľké hrúbky  
najvyššími rýchlos ťami, má hodnoty za ťažovate ľa a 
umožňuje tak dosiahnutie vysokej produktivity

• Ekonomika a výkonnos ť – kombináciou vysokej 
životnosti dielcov, vysokých rýchlostí rezania a 
jednoduchej konštrukcie horáku, PowerCut™ dáva 
najnižšiu cenu za meter rezu zo všetkých strojov v 
jeho cenovej kategórii 

• Výkonnos ť a trvanlivos ť – tento robustný rezací 
stroj znáša drsné podmienky a použitie vonku pri 
rezoch až do hrúbky 25 mm 

• Výkonnos ť a jednoduchos ť – s vlastnos ťami ako 
beznástrojová výmena horáku a digitálny displej, 
PowerCut™sa ľahko nastavuje a používa, zvyšuje 
produktivitu a znižuje prestoje

Zariadenie PowerCut™ 900 je ur čené na všetky 
druhy vysokovýkonného rezania a drážkovania 
pri výrobe, opravách, údržbe a montáži. 
Používa sa na všetky elektricky vodivé 
materiály ako sú uhlíkové a nehrdzavejúce 
ocele a zliatiny hliníka. 

Táto robustná energeticky úsporná jednotka s 
jednoduchým ovládaním má výborné vlastnosti 
pri rezaní, dierovaní a drážkovaní.  Možno ju 
použi ť aj v mechanizovaných zariadeniach. 

Funkcie
• Technológia štartu vnútorným kontaktom – nahrádza 

vysokofrekvenčné štarty ktoré rušia elektroniku a blízke 
počítačové systémy 

• Automatické módy (drážkovanie, rezanie mrežoviny, 
normálne módy) automatické prepínanie módov, 
prispôsobenie sa vašej aplikácii bez nutnosti 
manuálnych zmien nastavenia zdroja

• Schopnosť drážkovania – PowerCut™ je schopný 
dodať zvýšené výstupné napätie potrebné na 
vynikajúce plazmové drážkovanie

Dlhá životnos ť a spo ľahlivos ť
• Robustná konštrukcia – vonkajší kryt jednotky 

PowerCut™ je trvanlivý, odoláva mechanickému 
poškodeniu poveternostným vplyvom a korózii a pritom 
je ľahký takže jednotka je dobre prenosná 

• Zavesená elektronika – citlivé elektronické prvky sú 
zavesené na hliníkovom ráme, ktorý ich izoluje od 
nárazov a vibrácií 

• Utesnené prepínače – prepínače sú utesnené v silikóne 
a tak zabezpečené pred koróziou a vniknutím prachu a 
nečistôt 

• Automatické ovládanie ventilátora – ventilátor chladenia 
sa automaticky zapína len keď je to potrebné, takže sa 
šetrí energia a znižuje nasávanie prachu a nečistôt 

• Zabudovaný vstupný filter – chráni proti rušeniu po sieti 
a prúdovým špičkám aj pri napájaní z nekvalitnej siete 

Ručný rezací horák PT-38 
• Ergonomická rukoväť pre pohodlie operátora
• Veľký spínač zvyšuje pohodlie ovládania aj vo 

zváračských rukaviciach 
• Technológia štartu vnútorným kontaktom 
• Jednoduché opravy na pracovisku
• Minimálne množstvo dielov
• Tvarovanie rukoväti uľahčuje vedenie horáku

Jednoduché použitie
• Odpájanie horáku bez nástrojov – horák sa odpája od 

stroja bez použitia kľúčov alebo špeciálnych nástrojov. 
Horák PT-38 sa jednoducho odpojí pri nutnosti výmeny 
alebo opravy a pre prípad mechanizovanej aplikácie sa 
môže pripojiť horák PT-37 

• Digitálny displej – je dobre čitateľný, presne udáva tlak 
alebo prúd, takže sa môžete pri práci spoľahnúť. Displej 
zobrazuje aj kódy menších porúch, čo znižuje čas potrebný 
na hľadanie chýb  

• Držiak horáku a sady náhradných dielov – štandardný na 
všetkých zostavách. Držiak umožňuje úhľadne navinúť 
horák aj káble a umožňuje ľahký prístup k sade 
náhradných dielov .

Mechanizácia
• Prídavné zostavy dielov – slúžia na pripojenie ručného 

rezacieho systému na váš portálový rezací stroj 



Objednávacie informácie, s horákom PT-38,
7,6 m

Technické údaje

Sieťové napätie, V/Ph Hz 400/3 50/60
Poistka (pomalá), A 400V (230V) 16
Sieťový kábel, Ø mm² 4x6
Dovolené za ťaženie pri

60% DZ, A/V 60/120
100% DZ, A/V 50/120

Účinník pri max. prúde 0,90
Účinnos ť pri max. prúde, % 87
Prúdový rozsah, A 20-60
Napätie na prázdno, V 290
Nároky na tlak. vzduch l/min / bars 236/6,2
Rozmery d x š x h, mm 630x322x379
Hmotnos ť, kg 35
Krytie IP 23S
Normy IEC/EN 60974-1

IEC/EN 60974-10

Pracovná teplota, °C -10 až +40

Schopnos ť ručného rezania
Rezanie, mm (inch) 25 (7/8)
Delenie, mm (inch) 32 (1¼)
Schopnos ť mechanizovaného dierovania
Maximum, mm (inch) 13 (1/2)

PowerCut™ 900 CE, 3f 400V 0558 008 136

Výmenné časti na horák PT-38

Sada náhradných dielov PT-38 60A  0558 008 419
Sada na meranie toku plazmy           0558 000 739
Sada na vedenie horáku Deluxe 
Max. polomer 106cm 0558 003 258
Vysokovýkonný separátor vody          0558 007 897
Vozík                                                   0558 007 898
Horák PT-38, 15,2 m (50 ft) 0558 006 787

Kábel na prepojenie CNC, 15,2 m      0558 004 215
Sada na pripojenie na rezací stroj      0558 007 885
Diaľkový prepínač ručný                     0558 008 349
Horák PT-37 s držiakom 7,6 m (25´) 0558 004 862
Horák PT-37 bez držiaku 5,2 m (17´)  0558 004 895

Zvláštna výbava

Objednávacie informácie, len zdroj prúdu 
bez horáku a obalu horáku

PowerCut™ 900 CE, 3f 400V 0558 008 135

Mechanization kits

Elektróda
0558 005 220

Izolátor
0558 005 217

Dýza 60A
0558 008 417Tepelný kryt

0558 008 094

Drážkovscia dýza
0558 008 588Tepelný kryt pre

drážkovanie
0558 008 591
(055800660 1+ 0558006111)

40 A dýza na ťahanie
0558 007 682Dištan čné vedenie

0558 008 592
(0558 006613 + 0558006611)
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ESAB Slovakia
Rybničná 40, P.O.BOX 36
830 06 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 44 88 04 06 Fax +421 2 44 63 46 82
E-mail: info@esab-slovakia.sk
www.esab.com


