
„HandyPlasma“ 35i/45i
Nešiojamas pjovimo plazma aparatas

Rankinis, lengvas ir nešiojamas maitinimo šaltinis 
pjovimo plazma aparatui su 220/230 V 50 / 60 Hz 
vienos fazės maitinimu.

Labai paprastas naudoti, su spalvotu skystųjų kristalų 
ekranu, visos nuostatos reguliuojamos viena rankenėle. 

Nereikia reguliuoti dujų – aparatas automatiškai nustato 
įleidimo ir išleidimo slėgį. Automatinė sistema prapučia 
dujas po pjovimo, todėl pailgėja eksploatacinių 
medžiagų naudojimo laikas.

Yra dvi versijos:
„HandyPlasma“ 35i 
Rekomenduojamas pjovimo našumas = 6 mm
Maksimalus pjovimo našumas = 12 mm

„HandyPlasma“ 45i 
Rekomenduojamas pjovimo našumas = 10 mm
Maksimalus pjovimo našumas = 16 mm

■ Lengvas ir nešiojamas, sveria tik 13,5 kg 
(įskaitant degiklį)

■ Paprastas naudoti 2,8 colių spalvotas skystųjų 
kristalų ekranas, visos nuostatos reguliuojamos 
viena rankenėle

■ Degiklio paleidiklio 2T/4T funkcija 

■ Degiklio paleidiklio užraktas didesnei saugai užtikrinti

■ Grotelių arba plokštės pjovimo funkcijos

■ Pristatomas su degikliu

■ Dvejų metų garantija maitinimo šaltiniui ir trijų 
mėnesių garantija degikliui

Daugiau informacijos rasite svetainėje esab.com.

Veiklos sritis

■ Remontas ir techninė priežiūra
■ Civilinių objektų statyba
■ Žemės ūkio įranga
■ Pramoninė ir bendroji gamyba

„HandyPlasma“ 35i/45i

Paprastas ir patogus skystųjų kristalų ekranas



„HandyPlasma“ 35i/45i
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Techniniai duomenys
„HandyPlasma“ 35i „HandyPlasma“ 45i

Maitinimo tinklo įtampa 220 V ± 10 %, 1 fazė, 50 / 60 Hz

Pjovimo našumas
Mažaanglis plienas
Nerūdijantysis plienas
Aliuminis

12 mm
10 mm
8 mm

16 mm
12 mm
10 mm

Pralydymo našumas 6 mm 10 mm

Nominali galia, kVA 8 kVA 9 kVA

Darbinis ciklas 35 A esant 35 % 45 A esant 35 %

Oro slėgis 7,3 bar

Oro srautas 110 l/min.

Reikalingas oro slėgis degikliui 4,6 bar

Korpuso apsaugos klasė IP21C

Sertifikavimo ženklas CE

Matmenys (I x P x A) 415 x 176 x 324 mm

Svoris su degikliu 13,5 kg

Užsakymo informacija
„HandyPlasma“ 35i, CE 0559160135

„HandyPlasma“ 45i, CE 0559160145

Pristatoma įranga apima plazmos degiklį, 3 m grįžtamąjį kabelį su įžeminimo gnybtu, pernešimo diržą, suslėgtojo oro jungtį ir oro filtro veržliaraktį.

Eksploatacinės ir atsarginės dalys
„HandyPlasma“ 60 A plazmos degiklis 0559337000

Pjovimo plazma antgalis 35 A (5 vnt.) 0559337001

Pjovimo plazma antgalis 45 A (5 vnt.) 0559337002

Elektrodas (5 vnt.) 0559337003

Plazmos aukščio ribotuvas 0559337004

Plazmos apsauginis gaubtas 0559337005

Plazmos sandarinimo žiedas 0559337006

Plazmos degiklio dujų sklaidytuvas 0559337007

Pasirenkama įranga ir priedai
Paeilinis oro filtras 0559337039

Plazmos filtro kasetė 0559337040

Apskritimų pjovimo kreiptuvas 0559337041
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