
HandyPlasma 35i/45i
Přenosné řezání plazmou

Lehký, ruční, přenosný zdroj pro plazmové řezání s 
jednofázovým zdrojem napájení 220/230 V 50/60 Hz.

Velmi snadno se používá, má barevný LCD panel a vše 
na něm nastavíte pomocí jediného knoflíku. 

Nemusíte seřizovat plyn, zdroj automaticky detekuje 
vstupní a výstupní tlak. Po řezání se plyn automaticky 
odvzdušní, což prodlužuje životnost spotřebních dílů.

K dispozici ve dvou variantách:
HandyPlasma 35i 
Doporučená řezná kapacita = 6 mm
Maximální řezná kapacita = 12 mm

HandyPlasma 45i 
Doporučená řezná kapacita = 10 mm
Maximální řezná kapacita = 16 mm

■ Lehký a přenosný, váží pouhých 13,5 kg 
(včetně hořáku)

■ Snadno ovladatelný barevný LCD panel 2,8“, 
všechna nastavení pomocí jediného knoflíku.

■ Funkce 2T/4T ke spuštění hořáku 

■ Zámek hořáku pro větší bezpečnost

■ Funkce pro řezání roštů a plechů

■ Hořák je součástí dodávky

■ Dvouletá záruka na napájecí zdroj 
a tříměsíční záruka na hořák

Více informací najdete na esab.com.

Průmysl

■ Opravy a údržba
■ Stavebnictví
■ Zemědělské stroje
■ Průmyslová a obecná výroba

HandyPlasma 35i / 45i

Jednoduchý a přehledný LCD panel



HandyPlasma 35i/45i

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

Primární napětí 220 V ± 10 %, 1f, 50/60 Hz

Kapacita řezání
Nízkolegovaná ocel
Nerezavějící ocel
Hliník

12 mm
10 mm
8 mm

16 mm
12 mm
10 mm

Kapacita děrování 6 mm 10 mm

Jmenovitý výkon kVA 8 kVA 9 kVA

Dovolené zatížení 35 A při 35 % 45 A při 35 %

Tlak vzduchu 7,3 baru

Proud vzduchu 110 l/min

Tlak vzduchu hořáku 4,6 baru

Třída krytí IP21C

Certifikační značka CE

Rozměry (D x Š x V) 415 x 176 x 324 mm

Hmotnost včetně hořáku 13,5 kg

Informace pro objednávání
HandyPlasma 35i, CE 0559160135

HandyPlasma 45i, CE 0559160145

Součástí dodávky je plazmový hořák, 3 m pracovní kabel s uzemňovací svorkou, závěsný popruh, konektor pro stlačený vzduch a klíč na vzduchový filtr.

Náhradní a spotřební díly
Plazmový hořák HandyPlasma 60 A 0559337000

Plazmová řezací dýza 35 A (5 ks) 0559337001

Plazmová řezací dýza 45 A (5 ks) 0559337002

Elektroda (5 ks) 0559337003

Plazmové vodítko dvojtrn 0559337004

Plazmová hubice 0559337005

Plazmový O-kroužek 0559337006

Difuzor plynu pro plazmový hořák 0559337007

Volitelná výbava a příslušenství
Vzduchový filtr typu Inline 0559337039

Kartuše plazmového filtru 0559337040

Kružidlo 0559337041
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