
ESAB Cutmaster 40
Ľahké ručné plazmové rezacie zariadenie

XA00175219

Priemysel

� Opravy karosérií

� Inštalatérstvo a technické zariadenia budov

� Stavebníctvo

� Požičovne náradia

� Údržba a opravy

� Výroba ozdobných predmetov

ESAB Cutmaster 40 je vysokokvalitné plazmové 
rezacie zariadenie s napájaním 230 V. Cutmaster 40 
je 40 A plazmový zdroj s odporúčanou čistou hrúbkou
rezu 12 mm. Môžete sa spoľahnúť, že plazmové
zariadenie Cutmaster 40 ako súčasť radu TRUE 
SERIES dokáže pri odporúčanom výkone rezania
rezať celý deň a keď to budete potrebovať, dokáže
výkon ešte zvýšiť. Dodáva sa komplet s 6,1 m 
horákom SL60, zváračskými rukavicami, okuliarmi so 
zatmavením 5, návodom na obsluhu a DVD. 

� True CutTM – 12 mm 

� Max. hrúbka rezu – 22 mm

� 3-ročná záruka

� 1-ročná záruka na horák

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke
esab.com.

Technické údaje

Parametre

Odporúčaná hrúbka rezu 12 mm 

Maximálna hrúbka rezu 22,2 mm 

Hrúbka dierovania 12 mm (1/2") pri 230 V

Max. výstupný prúd 40 A pri 230 V 

Výstupný výkon 3,8 kW

Rozmery 117 mm x 228 mm x 470 mm 

Hmotnosť 11,8 kg

Tlak vzduchu horáka 5,2 bar

Spotreba vzduchu horáka 91 l/min

Vstupné napätie 230 V, 1-fáz., 50 Hz 

Zaťažovateľ 40 % pri 40 A

Odber prúdu pri účin. I 13,5 A



Objednávacie údaje – spotrebné a náhradné diely

Spotrebný materiál SL 60 Číslo dielu

Elektróda 9-8215

Štartér 9-8213

Dýza – kontaktné rezanie (40 A) 9-8207

Dýza – bezkontaktné rezanie (40 A) 9-8208

Dýza – drážkovanie A (40 A) 9-8225

Tepelný štít 9-8218

Ochranný štít (len pri kontaktnom rezaní) 9-8244

Tepelný štít s maximálnou životnosťou 9-8237

Objednávacie údaje

Názov Objednacie číslo

ESAB Cutmaster 40 6,1 m SL60 110/230 V 1-fáz. CE 0559142460

Príslušenstvo

Opis Číslo dielu

Súprava náhradných dielov 5-2551

Súprava na vyrezávanie kruhov Deluxe 7-8910

Súprava na vyrezávanie kruhov 7-3291

Súprava na vyrezávanie rádiusov 7-7501

Súprava na priame rezanie 7-8911

Súprava na bezkontaktné rezanie prúdom 40 A 9-8251

Súprava na bezkontaktné rezanie prúdom 60 – 120 A 9-8281

Ochrana spúšte horáka 9-8420

Kožená ochrana káblov 6,1 m 9-1260

Kožená ochrana káblov 15,2 m 9-1280

Poznámka: Všetky súpravy náhradných dielov obsahujú desať (10) špičiek, päť (5) elektród a jeden (1) štartér. 
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