
ZIKA - Aparat debitare cu plasmã I-PLASS40

Tensiune Sigurantã Domeniu Tensiune Curent  Greu- Grosime Dimensiuni  
alimen- fuzibilã curent mers la 60% tate max. mm (l/w/h)
tare în gol utilizare tablã

380V 25A*3 20-100A 120V 100A 36.5Kg 40mm 575*286*502 
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Aparat de debitare cu jet de palsmã cu
utilizare pentru table cu grosimi pânã la
tmax. 40mm.

ZIKA I-PLASS 40
Art.Nr. 03702 355 40

Complet de livrare ZIKA I-PLASS 40
Denumire Art.Nr. Cant.
Echipament debitare I-PLASS 40 03702 355 40 1
Set cabluri 1
Pistol plasmã 1
Regulator presiune 1

Caracteristici

Descriere si aplicatii

• Echipamentul poate tãia plãci din otel în
forme complexe, tãieri profesionale în table de
otel cu grosimi pânã la 40mm.

• Greutatea sa de numai 39 Kg îi asigurã
portabilitatea si usurintã în manipulare în timpul
operatiei de debitare.

• Puterea masinii poate fi reglatã functie de
grosimea tablei tãiate.

• Dotat cu circuit de protectie cu un design spe-
cial, circuit ce previne defectarea în cazul supra-
sarcinilor, încãlzirii excesive sau variatiilor din
reteaua de alimentare.

• Necesitã cuplarea la retea de aer comprimat
cu min 4÷6 bari presiune.

• Aparatul vine dotat cu pistol tãiere cu plas-
mã, cablu de masã, regulator presiune si con-
sumabile.

• Productivitate ridicatã:

- Oferã o vitezã de tãiere net superioarã
clasicului procedeu de tãiere cu flacãrã oxi-
acetilenicã (cca. 5 ori mai mare);

- Calitatea tãieturii cu jet de plasmã oferã
reduceri importante la manopera si materi-
alele folosite la operatiile ulterioare procesu-
lui de tãiere ( slefuire muchii, debavurare,
curãtare zone adiacente etc.) 

Avantaje

• Tãiere table otel pânã la 40mm;

• Circuit protectie design unic;

• Usor si portabil;

• Rigid, durabil, într-o carcasa cu etansei-
tate la praf conf. IP21, pentru utilizare în medii
exterioare.


