
HandyPlasma 35i/45i
Hordozható plazmavágó

Kézi, könnyű és hordozható áramforrás plazmavágáshoz, 
220 V-os, 50/60 Hz-es egyfázisú tápegységgel.

egyszerűen használható, színes LCD panellel rendelkezik és 
minden beállítás egyetlen gombbal elvégezhető. 

Nem szükséges a gáznyomás beállítása. A gép automatikusan 
érzékeli a bemeneti és kimeneti nyomástVágás után a 
rendszer automatikusan gázöblítést végez, ezzel 
meghosszabbítva a kopó alkatrészek élettartamát.

Két változatban kapható,
HandyPlasma 35i 
Ajánlott vágási kapacitás = 12 mm
Maximális vágási kapacitás = 16 mm

HandyPlasma 45i 
Ajánlott vágási kapacitás = 16 mm
Maximális vágási kapacitás = 24 mm

■ Könnyű és hordozható, a súlya csupán csak 13,5 kg 
(a pisztollyal együtt)

■ Egyszerűen használható 2,8”-os színes LCD panel, minden 
beállítás egyetlen gombbal elvégezhető

■ 2T/4T pisztolyvezérlési funkció 

■ Nyomógombvédelem a nagyobb biztonság érdekében

■ Rács vagy lemez vágási funkciók

■ A pisztoly tartozék

■ Két év garancia az áramforrásra és három hónap garancia 
a pisztolyra

További információkért látogasson el az esab.com weboldalra.

Felhasználási területek

■ Javítás és karbantartás
■ Építőipar
■ Mezőgazdasági gépek
■ Altalános gyártás

HandyPlasma 35i / 45i

Egyszerű és intuitív LCD panel



HandyPlasma 35i/45i
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Műszaki adatok
HandyPlasma 35i HandyPlasma 45i

Tápfeszültség 220 V ± 10%, 1 fázis, 50/60 Hz

Vágási kapacitás
Lágyacél
Rozsdamentes acél
Alumínium

12 mm
10 mm
8 mm

16 mm
12 mm
10 mm

Lyukasztási kapacitás 6 mm 10 mm

Névleges kVA 8 kVA 9 kVA

Bekapcsolási idő 35 A @ 35% 45 A @ 35%

Levegőnyomás 7,3 bar

Levegőáram 110 l/perc

Pisztoly levegőnyomása 4,6 bar

Védelmi szint IP21C

Megfelelőségi nyilatkozat CE

Méretek H x Szé x M 415 x 176 x 324 mm

Tömeg pisztollyal együtt 13,5 kg

Rendelési információk
HandyPlasma 35i, CE 0559160135

HandyPlasma 45i, CE 0559160145

A csomag tartalmazza a plazma pisztolyt, 3 méteres testkábelt csipesszel, a vállpántot, a sűrített levegő csatlakozót és villáskulcsot a 
levegőszűrőhöz.

Kopó- és pótalkatrészek
HandyPlasma 60 A plazma pisztoly 0559337000

Plazmavágó fúvóka, 35 A (5 db) 0559337001

Plazmavágó fúvóka, 45 A (5 db) 0559337002

Elektróda (5 db) 0559337003

Plazma vágásvezető távtartó 0559337004

Plazma hővédő 0559337005

Plazma O-gyűrű 0559337006

Plazma pisztoly gázterelő 0559337007

Opcionális elemek és tartozékok
Bemeneti levegőszűrő 0559337039

Plazma szűrőbetét 0559337040

Vágásvezető körzőkészlet 0559337041
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