
Felhasználási terület

 � Gépkocsi karosszériák

 � Ipari célú és általános megmunkálás

 � Általános gyártás

 � Fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések

 � Javítás és karbantartás

 � Szakiskolák

További információért látogasson el az esab.com weboldalra.

A kategória legjobb teljesítmény-súly aránya
ESAB Cutmaster® 40

 � A beépített többmarkolatos kialakítása révén hordozhatóságra 
és tartósságra tervezték

 � 35% működési ciklus alkalmazástól függően. Automatikus 
bemeneti feszültség érzékelés 200–240 V feszültség közöttl

 � Ipari SL60 1Torch ATC® (Advanced Torch Connector) 
gyorscsatlakozóval

 � Max. 12 mm-es ajánlott lyukasztási és vágási kapacitás  
16 mm maximális vágási vastagsággal

 � Cutmaster Black sorozatú elektróda az akár 60%-kal 
hosszabb fogyóeszköz-élettartam érdekében

 � Az iparágban egyedülálló 3 év garancia az áramforrásra és 
1 év garancia az égőre

A Cutmaster® 40 az SL60™ 1Torch® égővel a végfelhasználói 

intuíció, a fejlett technológia és az intelligens formatervezés 

tökéletes kombinációja. Óriási teljesítményével és a 

kategória legjobb teljesítmény-súly arányával a Cutmaster 

40 az SL60 1Torch égővel a kategóriája legjobb vágási 

ívhosszúságát is magáénak tudhatja, és az alkalmazástól 

függetlenül a legizgalmasabb és legkellemesebb felhasználói 

élményt nyújtja. 

40
AMPSSL60 VOLTS

200-240



ESAB Cutmaster® 40
Műszaki adatok

Kimenő áram 15 – 40 A, folyamatosan állítható

Ajánlott generátorméret 8,0 kW

Üresjárási feszültség (OCV) 280 V

Bementi feszültség 200 – 240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz, 1 fázis  

Névleges munkaciklus
35% 40 A esetén
60% 30 A esetén
100% 20 A esetén

Áramfelvétel *
I 1 eff : 15,5 A 230 V esetén
* 26 A 230 V esetén

Hálózati tápkábel 2,7 m hosszú, 2,5 mm²-es tápkábel. 16 A-es csatlakozódugó

Munkakábel földelő csipesszel 4 m munkakábel 50 mm-es csatlakozóval

Gázszükséglet Sűrített levegő

Üzemi hőmérséklet tartomány 0° – 50° C

Üzemi bemenő levegőnyomás-tartomány 6,2 – 8,6 bar

Min. légáram igény (vágás és faragás) 80 l/perc

Ajánlott vágási kapacitás max. 12 mm

Maximális vágási vastagság max. 16 mm

Lyukasztási kapacitás 12 mm

SL60 égő működési ciklus 100% 40 A áramerősségnél és 189 l/perc levegőáramlásánál

Égők– a Cutmaster 40-el való használatra
SL60 1Torch (tartozék) 
SL60QD 1Torch

Méretek H x Szé x M 460 x 200 x 320 mm

Tömeg 10 kg

* maximális vágási kapacitásnál

Vágási specifikációk

Lemez vastagsága Ajánlott vágási sebesség

1 mm 7670 mm/perc

2 mm 6985 mm/perc

4 mm 2667 mm/perc

5 mm 1778 mm/perc

6 mm 762 mm/perc

9 mm 508 mm/perc

13 mm 254 mm/perc



ESAB Cutmaster® 40

Kopó- és pótalkatrészek 1Torch

Leírás Cikkszám

Cutmaster Black sorozatú hosszú élettartamú elektróda 9-8214

Elektróda 9-8215

Induló készlet 9-8213

Távolságtartó vágásvezető 9-8281

Hővédő 9-8218

Max Life hővédő 9-8237

Hővédő faragáshoz 9-8241

Hővédő (csak vonó vágás) 9-8235

Terelő 9-8243

Fúvóka – vonó vágás (20 A) 9-8205

Fúvóka – vonó vágás (30 A) 9-8206

Fúvóka – vonó vágás (40 A) 9-8207

Fúvóka – távolságtartó vágás (40 A) 9-8208

Fúvóka – „A” faragás (max. 40 A), Profil: Sekély/Keskeny 9-8225

Fúvóka – „B” faragás (50 – 100 A), Profil: Mély/Keskeny 9-8226

Fúvóka – „C” faragás (60 – 100 A), Profil: Közepes/Közepes 9-8227

Fúvóka – „D” faragás (60 – 120 A), Profil: Sekély/Széles 9-8228

Rendelési információk

Leírás Cikkszám

ESAB Cutmaster 40, 1 fázis SL60 1Torch 5 m (16 ft) 90°-os fejjel 0559140004

Pisztolyok

SL60 1Torch és 6,1 m vezeték, 75°-os fej 7-5204

SL60 1Torch és 15,2 m vezeték, 75°-os fej 7-5205

SL60QD 1Torch és 6,1 m vezeték, 75°-os fej 7-5620

SL60QD 1Torch és 15,2 m vezeték, 75°-os fej 7-5650

SL60QD 1Torch markolat szerelvény, 75°-os fej (vezeték nélkül) 7-5681

SL60QD 6,1 m vezeték 4-5620

SL60QD 15,2 m vezeték 4-5650

Cutmaster 40 áramforrás, SL60 90° égő vezetékkel, munkakábel földelő csipesszel, pótalkatrész készlet, 1/4” NPT levegőszerelvény gyorscsatlakozóval, és kezelési kézikönyv. 

A Cutmaster 40 kompatibilis minden 1Torch ATC égőcsatlakozóval.
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ESAB Cutmaster® 40

1TORCH FOGYÓESZKÖZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az SL60® / SL100® kézi vágáshoz és faragáshoz.

Faragási profilok

Kimeneti 
tartomány Mélység Szélesség

A fúvóka 40 A  
(MAX)

Sekély Keskeny

B fúvóka
50-100 A Mély Keskeny

C fúvóka
60-120 A Közepes Közepes

D fúvóka
60-120 A Sekély Széles

VONÓVÁGÁS Gyakran használt vágási módszer a 
kis vastagságú, maximum 6 mm-es fémek vágására. 
A legjobb vágás minőséget eredményezi a legkisebb 
bevágási szélességgel, a legnagyobb vágási 
sebességgel, továbbá kicsi torzítással vagy torzítás 
nélkül. A hagyományos vonóvágás 40 A-re, vagy 
ennél kisebb áramerősségre korlátozódott; most az 
ESAB TRUE Cut Drag Tip Series™ technológiájával a 
vágás akár 60 A-rel is végezhető. A legjobb eredmény 
érdekében használjon hővédőt a munkadarabbal 
közvetlenül érintkező égő fúvókájánál (akár 60 A).

A TÁVTARTÓ VÁGÁS a leggyakoribb vágási módszer 
a 6 mm-nél vastagabb fémek 60 A-nál nagyobb 
áramerősséggel történő vágására.. A legjobb rálátást 
és hozzáférhetőséget biztosítja. Hővédő a távtartó 
vágáshoz (az égő fúvókája 3 - 6 mm-re van a 
munkadarabtól). Az alkatrészek élettartamának növelés 
és a jobb hővisszaverő képesség érdekében, a hővédőt 
a légterelővel együtt használja. Így az egy darabból 
álló hővédővel végzett vágáshoz hasonló eredményt 
kap, továbbá könnyen átszerelhető faragáshoz vagy 
vonóvágáshoz.

VONÓVÁGÁS HŐVÉDŐVEL Ez egy olyan 
kezelőbarát vágási módszer, ami közben a 
munkadarabtól való távolság állandó. A 6 mm-nél 
vastagabb fémek esetében, egyszerűen csak húzza 
a munkadarabbal érintkező hővédőt. A használt 
áramerősségnek megfelelő hővédőt és hővédő 
testet használjon. Ez az eljárás nem ajánlott a kis 
vastagságú anyagok vágására.

FARAGÁS Egy egyszerű anyageltávolítási módszer, 
amely az égő 35°-45°-os vezetési szöggel történő 
megdöntésével, és faragó fúvóka használatával 
történik. Míg állandó távolságot tart a munkadarabtól, 
csak részleges behatolást enged a munkadarabba, 
így a felszínről távolítja el a fémet. Az alkalmazott 
áramerősség, a vágási sebesség, a munkadarabtól 
való távolság, a vezetési szög, és a fúvóka mérete 
határozza meg az eltávolított anyagmennyiséget és 
a faragás profilját. A hővédő testet használhatja a 
faragáshoz való hővédővel vagy a hőterelővel is.  
Egy egy darabból álló hővédőt is használhat. 

Opcionális elemek és tartozékok

Leírás Cikkszám

Vezetőkészlet (Delux) 7-8910

Körvágó vezető készlet 7-3291

Kábel hosszabbító, 4,6 m 7-7544

Kábel hosszabbító, 7,6 m 7-7545

Kábel hosszabbító, 15,2 m 7-7552

Bőr kábelvédők, 6,1 m 9-1260

Többfunkciós kocsi 7-8888

Görgős körzőkészlet 7-7501

Egylépcsős levegőszűrő készlet 7-7507

Vágásvezető egyeneshez 7-8911

Kétlépcsős levegőszűrő készlet 9-9387


