
ESAB Cutmaster® 60i



ESAB CUTMASTER 60i: IŠSKIRTINIS GAMINYS.  

JIS YPAČ GALINGAS, GALI PERPJAUTI DAUGYBĘ ĮVAIRIŲ 

METALŲ IR NIEKADA NEPASIDUODA – IŠSKIRTINĘ 

LANKO GALIĄ PAJUSITE JAU NUO PAT PIRMOJO PJŪVIO.

VIENINTELIS KLAUSIMAS: AR ESATE PASIRUOŠĘ ATLIKTI 

PLAZMINIO PJOVIMO DARBUS VISIŠKAI KITAIP?



Didesnė pjovimo galia ir greitis – Cutmaster 60i 
rekomenduojama pjovimo galia yra 16 mm, maks. 
atskyrimas 38 mm, o pramušimas – 16 mm.

Puikus darbo ciklas – pjaukite daugiau, greičiau ir 
ilgiau. Aparato darbo ciklas – 50 % prie 60 A srovės. 

Tvirtas apsauginis karkasas – naudodamiesi 
įvairiais apsauginio karkaso kėlimo taškais ir keturiomis 
tvirtomis rankenomis galėsite lengvai pernešti 
„Cutmaster 60i“ visur, kur jums reikia – net ir lauke.
Aparato apsaugos klasė yra IP23S, todėl jis tinkamas 
visoms galinčioms pasitaikyti aplinkos sąlygoms.

Galios faktoriaus korekcija (PFC) – jei pablogės 
ryšys su generatoriumi ar kitu galios šaltiniu, PFC 
nuslopins įtampos šuolius, ir srovė tekės sklandžiai.

Kalbant apie galią ir svorį, aparate Cutmaster 60i buvo pasiekta geriausia 
pusiausvyra. Šis vos 16,2 kg sveriantis kompaktiškas ir lengvas aparatas yra  
ypač patogus nešioti, o siekiant šio tikslo nebuvo aukojama galia ar efektyvumas. 



Kalbant apie pjovimo galią ar greitį, Cutmaster 60i nemėgsta juokų.  
Jis lengvai ir švariai pjauna mažaanglį plieną, aliuminį bei nerūdijantį plieną ir 
padaro tobulą griovelį drožiant. Daugiausia tai priklauso nuo vieno elemento: 
degiklio „SL60QD™ 1Torch®“.

Ilgas pjovimo lankas – kai dirbate nepatogioje 
padėtyje arba bandote pjauti kampą, aparato 
„Cutmaster 60i“ pjovimo lankas išsitemps itin toli, 
palaikydamas nuolatinį kontaktą su ruošiniu.

Darbo režimai  – aparatas gali veikti keturiais darbo 
režimais – dvigubai daugiau nei konkurentų įranga: 
įprasto pjovimo režimu, detalių su tarpais pjovimo 
režimu, drožimo režimu ir ilgų pjūvių režimu, kuriame 
galite užfiksuoti degiklio paleidiklį ir visą dėmesį skirti 
pjovimui.

„SL60QD 1Torch“ – degiklis gali daug pasiūlyti. Visų 
pirma, jis suderinamas su visa Cutmaster serijos įranga 
ir kitomis pjovimo sistemomis. Antra, QD reiškia greitą 
atjungimą, ir ši savybė suteikia galimybę pakeisti tik 
tai, ką reikia pakeisti – degiklio rankeną arba kabelį – ir 
taupo jūsų pinigus laikui bėgant.

Tik trys eksploatacinės dalys – tai reiškia, kad 
reikia turėti pasiruošus mažiau eksploatacinių dalių ir 
galima greičiau jas pakeisti, taigi reikia rečiau stabdyti 
pjovimo darbus.



Pasiruoškite atlikti pjovimo darbus visiškai kitaip. Išskirtinę lanko galią pajusite 
jau nuo pat pirmojo pjūvio, o procesu mėgautis galėsite, visą dieną, kiekvieną 
dieną – turėdami Cutmaster 60i galėsite drąsiai pasitikti bet kokius iššūkius.

Patvarus šviesos diodų (LED) ekranas – dideliame 
ir puikiai matomame sistemos ekrane galėsite lengvai 
peržiūrėti visus aparato parametrus iš toli. Intuityviame 
ir lengvai suprantamame ekrane akimirksniu pateikiama 
visa reikiama informacija, padedanti išlaikyti optimalius 
parametrus ir pjovimo kokybę.

Dujų optimizatorius – ši unikali technologija padeda 
tiksliai reguliuoti oro slėgį ir užtikrinti geriausią pjovimo 
kokybę bei efektyvumą. Nustatę srovės stiprumą ir 
pasirinkę degiklio tipą, degiklio kabelio ilgį ir darbo 
režimą, matote vaizdinį raginimą atitinkamai sureguliuoti 
dujų slėgį, bet kartu galite lanksčiai derinti parametrus 
pagal savo pageidavimus.

 

Eksploatacinių dalių naudojimo ciklo pabaigos 
indikatorius  – Cutmaster 60i įmontuotas 
eksploatacinių dalių susidėvėjimo indikatorius stebi 
dalių tinkamumo naudoti  trukmę ir įspėja, kai ateina 
laikas jas pakeisti, tokiu būdų  padėdamas išlaikyti 
optimalų efektyvumą ir pjovimo kokybę.

Eksploatacinių dalių konfigūravimo vadovas 
– ant plazminio šaltinio viršaus rasite lengvai 
suprantamas instrukcijas, paaiškinančias, kaip 
eksploatacinės dalys veikia kartu. Reikia daugiau 
informacijos? Dėžėje rasite trumpą darbo pradžios 
vadovą, kuris padės greitai pasiruošti darbui.



Jei nepakanka siūlomos galios, meistriško pjūvio potyrio, patogumo naudotis, 
siūlome dar daugiau. Cutmaster 60i taikoma geriausia rinkoje 3 metų trukmės 
garantija visam įrenginiui.

Jei norite pamatyti, kaip Cutmaster 60i veikia, ir 
sužinoti, kaip patiems įsisavinti naujausias plazmines 
technologijas, apsilankykite adresu esab.com/marvel.

PRIDEDAMI PRIEDAI

 n   Degiklis SL60QD 1Torch su kabeliu 

 n     Grįžtamasis kabelis su  
įžeminimo gnybtu

 n   Atsarginių dalių rinkinys

 n   Naudojimo instrukcija ir trumpas  
darbo pradžios vadovas

 n     Filtro veržliaraktis 



SPECIFIKACIJOS
Pjovimo srovės stipris 10–60 A, nepertraukiamai reguliuojamas

Vardinė išvesties galia 7,6 kW

Atvirosios grandinės įtampa (OCV) 300 V

Maitinimo įtampa 400 V kintamoji srovė

Fazių skaičius 3 fazės

Maitinimo srovės dažnis 50 / 60 Hz

Darbinis ciklas
50 % esant 60 A
60 % esant 50 A
100 % esant 40 A

Maks. srovė iš tinklo 13,2 A esant 400 V

Apsaugos klasė IP23S

Maitinimo įtampos kabelis su kištuku 2,7 m 

Grįžtamasis kabelis su įžeminimo gnybtu 6 m

Dujoms keliami reikalavimai Suslėgtas oras

Darbinės temperatūros diapazonas 0–50 °C

Įėjimo slėgis maks. 8,6 bar

Oro srautui keliami reikalavimai (pjovimas / drožimas) 142–235 l/m

Maitinimo dujų filtravimas Rekomenduojamas pjūvis

Rekomenduojamas pjūvis 16 mm

Maksimalus atskyrimas 38 mm

Pramušimas 16 mm

Degiklio darbinis ciklas 100% at 60 A, kai oro srautas 190l/m

Reikalingas oro slėgis degikliui 5,2 bar

Degiklio oro sąnaudos 190 l/min.

Degikliai - skirti naudoti su Cutmaster 60i

„SL60QD 1Torch“ (kompletuojamas standartiškai)
„SL60/SL100 1Torch“
„SL100 Mechanised 1Torch“
„SL100SLV Automated 1Torch“

SENTINEL™  A50

Geriausi specialistai nusipelno geriausios įrangos.  
O kalbant apie suvirintojo skydelį, šis ir yra geriausias.  
Sužinokite daugiau adresu esab.com/sentinel.

Cutmaster 60i nėra vienintelis mūsų pasiūlymas. Jei jums reikia kitokio aparato, teiraukitės platintojo  
apie Cutmaster 40, Cutmaster 80, Cutmaster 100 arba Cutmaster 120.



NEPRILYGSTAMA TECHNINĖ
PRIEŽIŪRA IR PAGALBA.
Kaip ir kiekvienam kitam ESAB įrenginiui, įsipareigojame teikti ESAB Cutmaster 60i geriausią techninę priežiūrą 
ir pagalbą. Mūsų kvalifikuotas klientų aptarnavimo skyrius pasirengęs greitai atsakyti į bet kokius klausimus, 
spręsti problemas, padėti atlikti aparatų techninę priežiūrą ir įdiegti patobulinimus.

Daugiau informacijos apie Cutmaster 60i žr. adresu esab.com/marvel.
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ESAB Cutmaster® 60i

ESAB    /   esab.com   


