
HandyPlasma 35i/45i
Портативно плазмено рязане

Ръчен, лек и портативен токоизточник за плазмено рязане 
с еднофазно електрозахранване на 220/230 V 50/60 Hz.

Много лесен за използване, с цветен LCD панел и всички 
регулировки само с един бутон. 

Няма нужда от регулиране на газа, апаратът отчита 
автоматично входното и изходното налягане. Автоматична 
система продухва с газ след рязане, което удължава 
полезния живот на консумативните части.

Предлага се в две версии,
HandyPlasma 35i 
Препоръчителен капацитет за рязане = 6 мм
Максимален капацитет за рязане = 12 мм

HandyPlasma 45i 
Препоръчителен капацитет за рязане = 10 мм
Максимален капацитет за рязане = 16 мм

■ Лек и портативен, тежащ само 13,5 кг 
(включително горелката)

■ Лесен за ползване 2,8-инчов цветен LCD панел, 
с всички регулировки само с един бутон

■ Функция за 2/4-тактово управление на спусъка на 
горелката 

■ Заключване на спусъка на горелката за по-висока 
безопасност

■ Функции за рязане на решетки или плочи

■ Доставя се с включена горелка

■ Две години гаранция за токоизточника и три месеца за 
горелката

Посетете esab.com за повече информация.

Отрасли

■ Ремонт и поддръжка
■ Гражданско строителство
■ Селскостопанска техника
■ Индустриално и общо производство на конструкции

HandyPlasma 35i / 45i

Прост и интуитивен LCD панел
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Технически характеристики
HandyPlasma 35i HandyPlasma 45i

Първично напрежение 220 V ± 10%, 1 ph, 50/60 Hz

Капацитет за рязане
Нисковъглеродна стомана
Неръждаема стомана
Алуминий

12 мм
10 мм
8 мм

16 мм
12 мм
10 мм

Капацитет за пробиване 6 мм 10 мм

Номинална мощност, kVA 8 kVA 9 kVA

Продължителност на включване 35 A при 35% 45 A при 35%

Въздушно налягане 7,3 bar

Въздушен дебит 110 л/мин

Въздушно налягане на горелката 4,6 bar

Клас на защита на корпуса IP21C

Знак за сертификация CE

Габаритни размери Д x Ш x В 415 x 176 x 324 мм

Тегло, вкл. горелка 13,5 кг

Информация за поръчки
HandyPlasma 35i, CE 0559160135

HandyPlasma 45i, CE 0559160145
Доставката включва плазмена горелка, работен кабел от 3 м с щипка за маса, ремък за носене на рамо, конектор за сгъстен въздух и ключ за въздушен 
филтър.

Консумативи и резервни части
Плазмена горелка за HandyPlasma 60 A 0559337000

Дюза за плазмено рязане 35 A (5 броя) 0559337001

Дюза за плазмено рязане 45 A (5 броя) 0559337002

Електрод (5 броя) 0559337003

Водач за безконтактно рязане 0559337004

Топлозащитна капачка за плазмена дюза 0559337005

О-пръстен за плазмена горелка 0559337006

Газов дифузьор за плазмена горелка 0559337007

Опции и аксесоари
Входящ въздушен филтър 0559337039

Филтриращ патрон за плазмена горелка 0559337040

Водач за кръгово рязане 0559337041
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