
HandyPlasma 35i/45i
Tăiere cu plasmă portabilă

Sursă de alimentare portabilă și ușoară pentru tăiere cu 
plasmă folosind o tensiune de alimentare monofazată, 
de 220/230 V și 50/60 Hz.

Foarte simplu de folosit, cu afișaj LCD color și toate 
reglajele de la un singur buton. 

Nu necesită reglarea gazului. Aparatul detectează 
automat presiunea de intrare și ieșire. Un sistem 
automat purjează gazul după tăiere, mărind astfel 
durata de viață utilă a consumabilelor.

Disponibile în două versiuni,
HandyPlasma 35i 
Capacitate de tăiere recomandată = 6 mm
Capacitatea maximă de tăiere = 12 mm

HandyPlasma 45i 
Capacitate de tăiere recomandată = 10 mm
Capacitatea maximă de tăiere = 16 mm

■ Ușor și portabil, cântărește doar 13,5 kg
(inclusiv pistoletul)

■ Afișaj LCD color, de 2,8 inch, ușor de folosit, cu toate 
reglajele de la un singur buton

■ Funcție 2T/4T declanșator pistolet 

■ Blocare declanșator pistolet pentru un plus de siguranță

■ Funcții de tăiere tablă sau grătar

■ Dotat cu pistolet

■ Garanție doi ani pentru sursa de alimentare și trei ani 
pentru pistolet

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi esab.com.

Aplicații industriale

■ Reparații și întreținere
■ Construcții civile
■ Echipamente agricole
■ Producție industrială și generală

HandyPlasma 35i / 45i

Afișaj LCD simplu și intuitiv



HandyPlasma 35i/45i

ESAB / esab.com
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Specificații
HandyPlasma 35i HandyPlasma 45i

Tensiune de alimentare rețea 220 V ± 10%, monofazată, 50/60 Hz

Capacitate de tăiere
Oțel moale
Oțel inoxidabil
Aluminiu

12 mm
10 mm
8 mm

16 mm
12 mm
10 mm

Capacitate de străpungere 6 mm 10 mm

Putere nominală (kVA) 8 kVA 9 kVA

Ciclu de funcționare 35 A la 35% 45 A la 35%

Presiune aer 7,3 bari

Debit de aer 110 l/min

Presiunea aerului în pistolet 4,6 bari

Grad de protecţie a carcasei IP21C

Marcă de certificare CE

Dimensiuni L X l x î 415 x 176 x 324 mm

Masă, inclusiv pistolet 13,5 kg

Informaţii despre comenzi
HandyPlasma 35i, CE 0559160135

HandyPlasma 45i, CE 0559160145

Livrarea standard cuprinde pistolet cu plasmă, cablu de lucru de 3m, cu clemă de împământare, curea de umăr, conector aer comprimat și cheie pentru filtru de aer.

Piese de uzură și schimb
Pistolet plasmă HandyPlasma 60 A 0559337000

Duză de tăiere cu plasmă 35 A (5 buc.) 0559337001

Duză de tăiere cu plasmă 45 A (5 buc.) 0559337002

Electrod (5 buc.) 0559337003

Distanțier plasmă 0559337004

Capișon de protecție plasmă 0559337005

Inel O plasmă 0559337006

Difuzor gaz pistolet plasmă 0559337007

Opționale și accesorii
Filtru de aer interior 0559337039

Cartuș filtru plasmă 0559337040

Ghidaj tăiere circulară 0559337041
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