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O CUTTER 30 FV é um cortador de plasma de 30 A com uma capacidade de corte de 10 mm em aço (e 
15 mm em separação). Seu sistema de escorvamento sem HF ajuda a preservar e estender a vida útil 
dos consumíveis. Destinado a trabalhos de manutenção, como a carroçaria de automóveis, possui uma 
mecânica muito robusta e uma interface simples com um debitómetro.

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS

DESEMPENHO
Capacidade Espessura

Separação

Fe 15 mm

Al/CrNi 10 mm

Corte limpo

Fe 10 mm

Al/CrNi 8 mm

 A tecnologia inverter garante uma corte de qualidade em 
todos os aços (macios, inoxidáveis, endurecidos, HLE), alumínio, 
cobre, etc. Instalação fácil e rápida de consumíveis.
 Painel de controle simples e fácil:

- potenciômetro para ajustar a corrente de acordo com a espessura 
e o tipo de chapa.)
- regulação manual da pressão do ar (2,5 a 9 bar) com fluxómetro 
no painel frontal.
 Escorvamento sem HF que evita distúrbios que podem 

danificar equipamentos eletrônicos nas proximidades

TOCHA ERGONÔMICA

 Tocha desconectável de 4 m para fácil armazenamento e 
substituição.
 Corte efetivo: Corpo da tocha resfriado a ar oferecendo alta 

estabilidade do arco aos regimes diferentes.
 Mecanismo de gatilho fácil de usar para maior conforto.
 Projetado para suportar choque e calor.

EFICAZ EM TODOS OS AMBIENTES

ROBUSTO E FUNCIONAL
 Estructura reforçada e suportes de borracha 
 Tocha e alicate de massa desconectáveis.
 Compacto, leve e portátil.

Flexible Voltage, o gerador opera uma tensão de 
fonte monofásica de 85 a 265V.
Tecnología PFC (Power Factor Correction) que 
optimiza o uso da rede elétrica é otimizado para até 
30% de economia de energia.
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ALIMENTAÇÃO HIGH-TECH

Kit compasso
040205

Carrinho PLASMA 600 
040298

Caixa de consumíveis  IPT40 
039957

Entregue com: 2 m 
10 mm²

IPT 40  
4 m

ref. 037953

PLASMA CUTTER 30 FV
Cortador Plasma 10  30 A
Ref: 037953


