
THE PORTABLE PLASMA CUTTER WITH MORE 
POWER THAN YOU THOUGHT POSSIBLE.

Cutmaster® 40
Najvyšší výkon k najnižšej váhe vo svojej triede

ERBOS s.r.o.    Tel.: 0944093833     E-mail: obchod@erbos.sk

ERBOS s.
r.o

.



Zaslúžite si najlepší prenosný plazmový rezač. Preto sme vytvorili Cutmaster 40. Vďaka 
bezprecedentnej kombinácii mobility a sily Cutmaster 40 ruší očakávania od stroja vo svojej triede.

IT’S LEAN.
MAXIMÁLNA PRENOSNOSŤ.
Cutmaster 40 sa vyznačuje úplne novým ergonomickým 
dizajnom pre najlepšiu prenosnosť vo svojej triede - bez 
obetovania výkonu. Je to iba 10kg a má viac rukovätí a 
nosných bodov, vďaka ktorým sa cíti ešte ľahší.

VEĽKÁ FLEXIBILITA.
Vďaka neuveriteľnému roztiahnutiu oblúka je možné 
Cutmaster 40 použiť v nepárnych rezných pozíciách pri 
zachovaní kvality rezu. Dodáva sa s kompletným 
sortimentom spotrebného materiálu, ktorý je určený na 
rezanie a drážkovanie, a je napájaný z 110–240 V s 
automatickým nastavením intenzity prúdu.

ŠPECIFIKÁCIA
Výstupná intenzita prúdu 15–40 A, plynulo regulovateľné
Doporučený generátor 8.0 kW výstup
Napätie naprázdno (OCV) 300 V

Vstupné napätie 110–240 V 1ph

Dovolené zaťaženie
40% @ 40 A
60% @ 30 A
100% @ 20 A

Proudová intenzita*
29 A @ 208 V
26 A @ 230 V
25.3 A @ 115 V

Proudový kabel 9 ft. (2.7 m) 1ph 12 AWG 3/C with NEMA 6-50P plug

Zemniaci kábel so svorkou 4 m kábel s 50 mm rozpätím svorky
Požiadavky na plyn Stlačený čistý vzduch
Pracovná teplota 32°F–122°F (0°C–50°C)

Tlak vzduchu 90–125 psi (6.2–8.6 bar)

Min prietok vzduchu (rezanie a drážkovanie 170 cfh (80 l/min.)
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IT’S MEAN.
NEUVERITEĽNÉ VÝKONY.
Cutmaster 40 má pozoruhodnú silu pre stroj svojej 
veľkosti. Legendárny 1TorchTM umožňuje špičkovú 
kapacitu prepichnutia a rezu v mm vo svojej triede a 
šialený maximálny rez . Vďaka mimoriadnemu 40% 
pracovnému cyklu pri 40 A vám vďaka úplne novej 
hybridnej technológii chladenia vaše ruky poklepú skôr, 
ako to urobí tento stroj.

SERIÓZNA ODOLNOSŤ.
Cutmaster 40 sme vložili do osvedčeného priemyselného 
púzdra, aby sme zaistili, že dokáže poraziť a udržať výkon. 
Vďaka odolnosti IP23  je Cutmaster 40 pripravený pracovať 
tam, kde to potrebujete za každého počasia.
Cutmaster 40 prichádza s novým spotrebným materiálom 
Black Series, ktorý vydrží až o 60% dlhšie.

ŠPECIFIKÁCIA (Pokračovanie)

Doporučený rez do 1/2 in. (12 mm)

Maximálny rez 1 in. (25 mm)

Doporučený prepich 1/2 in. (12 mm)

SL60 Torch DZ horáku 100% pri 40 A @ 400 cfh (189 l/min.) prietok vzduchu

Horkáky SL60 (pre Cutmaster 40)
SL60 1Torch súčasťou 
SL60QD 1horák

Rozmery L x W x H 18.1 x 7.9 x 12.6 in. (460 x 200 x 320 mm)

Váha 22 lb. (10 kg)

Objednávacie čísla
Cutmaster 40, 1ph so SL60 1Horákom 16 ft. (5 m) 90° Hlava 1-4000-1

SL60 Horák a vedenie 20 ft. (6.1 m) 75° hlava 7-5204

SL60 Horák a vedenie 50 ft. (15.2 m) 75° hlava 7-5205

25 mm
max. rez

12 mm
prepich

Ste pripravení zvoliť si zelenú farbu? Navštívte stránku www.erbos.sk

12 mm
odporúčaný rez

60% DLHŠIA
ŽIVOTNOST DIELOV
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BEZKONKURENČNÝ 
SERVIS A PODPORA. 
Thermal Dynamics Cutmaster 40, rovnako ako každý stroj ESAB, je podporený naším záväzkom poskytovať 
špičkové služby zákazníkom a podporu. Naše kvalifikované oddelenie zákazníckych služieb je pripravené rýchlo 
odpovedať na akékoľvek otázky, riešiť problémy a pomôcť s údržbou a modernizáciou strojov.

Viac informácií o Cutmaster 40 nájdete na  www.erbos.sk

4-ROČNÁ ZÁRUKA.
60-ročná história spoločnosti Thermal Dynamics a špičkové služby a podpora v odbore
znamenajú, že ak potrebujete pomoc, budete chránení najkomplexnejšou zárukou v odbore.
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