
LEIKKAAMISTA. 
PÄIVÄSTÄ TOISEEN.  
ILMAN TAUKOJA.

CUTMASTER® TRUE™ -SARJA



LISÄÄ TEHOA, 
KUN TARVITSET SITÄ.

ESAB® CUTMASTER® TRUE™ -SARJAN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOH-

TANA ON OLLUT SE, ETTÄ SUOSITELTU LEIKKAUSKAPASITEETTI ON 

TODELLINEN LEIKKAUSKAPASITEETTI. TRUE CUT -SARJAN KONEIDEN 

KÄYTTÄJIEN EI TARVITSE LISÄTÄ "VARMUUSVARAA" KONEHANKIN-

TOIHIN, ELI OSTAA TODELLISTA TARVETTA SUUREMPAA KONETTA. 

ESAB CUTMASTER TRUE -SARJAN ESITTELYN MYÖTÄ KONE, JONKA 

SUOSITELTU LEIKKAUSKAPASITEETTI ON 25 MM, TODELLAKIN LEIK-

KAA 25 MM:N AINEVAHVUUTTA KOKO PÄIVÄN AJAN.



TOTUUS 1
  TODELLISTA LUOTETTAVUUTTA – ESAB Cutmaster 

TRUE -sarjan mikroprosessoriohjatut etupaneelin 
merkkivalot tarjoavat käyttäjälle luotettavaa tietoa ja 
virheettömän toiminnan asetusten määrityksestä aina 
puhdistukseen asti.

TOTUUS 2 
   TODELLISTA VOIMAA – ESAB Cutmaster TRUE -sarjan 

koneilla voit työskennellä koko päivän suositellulla 
leikkauskapasiteetilla. Mutta voit luottaa siihen, että 
lisäpotkua löytyy tilanteessa, jossa sitä tarvitset.

TOTUUS 3 
  TODELLISTA TURVAA – Ikään kuin 3 vuoden 

rajoittamaton virtalähdetakuu ei olisi tarpeeksi, ESAB 
Cutmaster TRUE -sarja on ainoa plasmaleikkauskone, 
jossa on TRUE GUARD™ – tukeva suojakaari, joka lisää 
suurempien plasmavirtalähteiden kestävyyttä.*

TOTUUS 4 
 TODELLISTA KONTAKTILEIKKAUSKYKYÄ –  
 ESAB Cutmaster TRUE -sarja tarjoaa markkinoiden  
 ainoana koneena 60 A:n laahaussuuttimen.*

TOTUUS 5 
  TODELLISTA JOUSTAVUUTTA – ESAB Cutmaster 

TRUE -sarja tarjoaa monipuolisen ja patentoidun 
1Torch®-polttimen SureLok®-teknologialla, minkä ansiosta 
voit olla varma siitä, että elektrodi on lukittunut paikalleen 
jokaisessa aloituksessa. Jatkokaapelien avulla leikkaus 
on mahdollista jopa 30,5 m:n säteellä virtalähteestä. 
Polttimen liitäntä tarjoaa myös joustavan vaihdon 
käsileikkauksesta koneelliseen leikkaukseen vain 
poltinta vaihtamalla. (Lisää piirikortti CNC-tiedonsiirtoa 
varten.)

TOTUUS 6
  TODELLISTA SIIRRETTÄVYYTTÄ – ESAB Cutmaster 

TRUE -sarjan koneet ovat kevyempiä ja helpommin 
siirrettäviä ilman että suorituskyky heikkenee.

* Ei saatavana ESAB Cutmaster 40 -malliin



OMINAISUUDET. 

TRUE GUARD™ ‑suojakaari  

Helpottaa kuljettamista ja suojaa virtalähteen etu- ja  

takaosaa tarjoten ennennäkemätöntä kestävyyttä.

Siirrettävyys

Kevyt rakenne takaa hyvän siirrettävyyden  

(Kevennetty lähes 50 %).

Automaattinen pilottikaaren uudelleensytytys

Tämä toiminto sytyttää pilottikaaren uudelleen välittömästi  

teräsverkkoja leikattaessa.

Hallintalaitteet

Kaikki hallintalaitteet on sijoitettu esille etupaneeliin.

Värikoodatut merkkivalot  

Ilmaisevat paineasetusta ja  

asetusvirheitä.



 

60 A:n suutin

Markkinoiden ainoa 60 A:n  

laahaussuutin.

Pikaliitäntä

ATC® (Advanced Torch Connector) 

polttimen pikaliitäntä ilman työkaluja.

Säilytys

Kätevä säilytyslokero  

varaosia ja kulutusosia varten.

Joustavuus

Tukee useita polttimia (manuaalinen, koneellinen  

ja automaattinen).



Ergonominen polttimen kädensija 
Käsileikkauksen polttimissa on ergonomiset kädensija ja 
helppokäyttöiset liipaisimet, jotka takaavat käyttömukavuuden 
yhtäjaksoisessa käytössä. Useita eri käyttöasentoja 75° ja 90° 
poltinpäiden ansiosta.

Uusi polttimenpidin mekanisointiin 
Innovatiivisella ja helposti irrotettavalla, 32-koon 
hammastangolla varustettu poltinputki voidaan sovittaa 
helposti mihin tahansa 35 mm:n poltinpitimeen. Jos poltin on 
asemoitava manuaalisesti, sen voi tehdä hammastangolla. 
Hammastanko voidaan irrottaa poltinputkesta, jos sitä ei tarvita.

Pidennetyt tai suojatut kulutusosat 
1Torch-kulutusosat kaikkiin leikkaustyyleihin. Pelkän 
lämpösuojan vaihdolla käytössäsi on:

  Pitkä suutin parempaa näkyvyyttä ja hallintaa varten  
sekä tarkka laahausleikkaus matalalla teholla.

  Suojattu suutin levyn laahausleikkaukseen suurella, jopa  
120 A:n teholla.

Pieni kulutusosien varastointitarve  
ja alemmat kustannukset 
Tarvitset vain 34 erilaista kulutusosaa kaikkiin eri leikkaus- ja 
talttaustarpeisiin jopa 120 A:n teholla. Voit helpottaa osien 
hallintaa 1Torch®-järjestelmän avulla.

Parannetut kaapelit 
1Torch-kaapelit ovat kevyitä, erittäin joustavia ja  
ne kestävät pitkään.

ATC® (Advanced Torch Connector)  
Pikaliitäntä 
ATC-pikaliitäntä tuo lisää joustavuutta lähes kaikkiin 
plasmajärjestelmiin. Vaihtaminen koneelliseen polttimeen, 
vaurioituneen yksikön vaihtaminen tai pelkästään eri pituisen 
polttimen vaihtaminen käy nopeasti ja ilman työkaluja.

ATC-jatkokaapelit
ATC-jatkokaapelit tarjoavat joustavuutta ja mahdollistavat 
jopa 30,4 m toimintasäteen virtalähteestä. Saatavana olevien 
jatkokaapelien pituudet ovat 4,5 m, 7,6 m ja 15,2 m.  
ATC-järjestelmän ansiosta polttimen kokonaispituutta  
on helppo jatkaa tai lyhentää tarpeiden mukaan. 

Patentoitu SureLok®-elektroditeknologia  
Poistaa asennustyökalun tarpeen ja takaa  
elektrodin ja suuttimen tarkan kohdistuksen,  
minkä tuloksena syntyy kohdistettu kaari ja  
tarkat leikkaustulokset. SureLok-kohdistuksen ansiosta  
suuttimen ja elektrodin käyttöikä kasvavat ja käyttökulut 
alenevat.

Total Gas Management™ poistaa erillisen pyörrerenkaan 
käyttötarpeen. Jokainen suutin sisältää plasmakaasukanavat, 
jotka on mitoitettu optimaalisen leikkauskapasiteetin 
takaamiseksi nimellisvirralla. Tarkka kaasun virtaus, pidempi 
kulutusosien käyttöikä ja parempi leikkausjälki. 

Edistyksellinen kulutusosien rakenne Total Gas 
Management -järjestelmällä: Cutmaster®-järjestelmissä 
kaasukanava sisältyy suuttimeen, mikä poistaa erillisen 
pyörrerenkaan käyttötarpeen, estää jakajan kulumisen 
ja varmistaa, että leikkaustulos on aina tasainen ja 
korkealaatuinen kulutusosien käyttöiästä tinkimättä.

Hyödyntää Thermal Dynamics®-teknologiaa
  Erinomainen lopputulos suurilla leikkausnopeuksilla: 

Erinomainen leikkaussuhde (mm/min) takaa, että korkealaatuinen 
leikkaustulos on saavutettavissa jopa suurilla leikkausnopeuksilla.

Kaasureiät

1TORCH
®

-OMINAISUUDET.

Laahaussuutin 

Suojakupu, 

talttaus 

 

Suojalevy

Lämpösuojan runko, pitkäikäinen

Lämpösuoja
Suutin

Hyödyntää Thermal Dynamics®-teknologiaa.



90° POLTINPÄÄ

180° POLTINPÄÄ

75° POLTINPÄÄ
Sytytyspatruuna Elektrodi

Liipaisinlukitus

Tämä toiminto ehkäisee 

rasitusta pitkissä  

leikkaustöissä.

Parannetut johdot

Kevyt, joustava ja kestää 

vuosien käyttöä.

Pikaliitäntä

ATC® (Advanced Torch Connector) 

polttimen pikaliitäntä ilman työkaluja.

  Ruostumaton teräs: Cutmaster-laitteet tarjoavat  
erinomaista suorituskykyä ruostumattoman teräksen  
leikkauksessa.

   Pienemmät ainevahvuudet: Cutmaster-laitteet tarjoavat 
ensiluokkaista leikkauslaatua ohuemmilla metalleilla (alle 3 mm).

   Ei kuonaa: Oikein käytettynä Cutmaster TRUE™ -laitteet 
pystyvät leikkaamaan vain pienellä kuonamäärällä tai täysin 
kuonattomasti.

  Korkea leikkauskapasiteetti: Cutmaster TRUE -laitteet 
tarjoavat aidosti korkeita ja todellisia leikkauskapasiteetteja. 



1TORCH®‑KULUTUSOSAT  
KÄYTTÖOPAS.
SL60® ja SL100® Käsileikkaus- ja talttaustyöt 

LAAHAUSSUUTINLEIKKAUS
Ensisijainen menetelmä ohuiden materiaalien leikkaamiseen 
6 mm:iin asti. Tuottaa parhaan leikkauslaadun, kapeimman 

leikkausuran, suurimmat leikkausnopeudet ja vähän 
tai ei lainkaan muodonmuutoksia. Perinteisesti 
laahausleikkaus rajoittui enintään 40 A:n virtaan, 
mutta Thermal Dynamicsin® TRUE™ Cut Drag Tip™ 
-teknologian ansiosta leikkaus voidaan suorittaa 
jopa 60 A:n virralla. Parhaat tulokset saavutetaan 

käyttämällä erityistä suojakupua polttimen kärjessä, joka on 
suorassa kontaktissa työkappaleeseen (enintään 60 A).

NORMAALI LEIKKAUS 
Ensisijainen leikkausmenetelmä paksujen, yli 6 mm:n materiaalien 
leikkaukseen yli 60 A:n virralla. Tarjoaa parhaan näkyvyyden ja 

käytettävyyden. Käytä lämpösuojaa normaalissa 
etäisyysleikkauksessa 3-6 mm:n materiaaleille. Käytä 
lämpösuojan runkoa ydessä suojalevyn kanssa 
pidentääksesi osien käyttöikää ja ehkäistäksesi 
heijastuslämmön vaikutusta.  
Tällä yhdistelmällä saadaan aikaan samanlaisia 
leikkaustuloksia kuin normaalilla lämpösuojalla. 

Samoin vaihtaminen talttaukseen tai laahausleikkaukseen on 
helppoa.

LAAHAUSLEIKKAUS SUOJAKUVULLA
Tämä on käyttäjäystävällinen tapa leikata 70–120 
A:n virralla vakioetäisyydellä. Jos materiaalin 
paksuus on yli 6 mm, voit vetää laahaussuojakupua 
työkappaletta pitkin. Käytä suojakupua yhdessä 
käytettävälle virralle sopivan laahaussujakuvun 
kanssa. Tätä menetelmää ei suositella ohuiden 
teräslevyjen leikkaukseen.

TALTTAUS
Yksinkertainen tapa poistaa metallia kallistamalla poltin 35°- 45° 

kulmaan ja käyttämällä talttaussuutinta. Kun etäisyys 
työkappaleesta pysyy vakiona, tämä menetelmä 
tarjoaa osittaisen tunkeuman työkappaleeseen, 
jolloin metallia poistetaan vain pinnasta. Talttaustulos 
riippuu virrasta, kuljetusnopeudesta, etäisyydestä, 
kulmasta ja suuttimen koosta. Voit myös käyttää 
yksiosaista suojakupua. 

TALTTAUSPROFIILIT
Tehoalue Syvyys Leveys Profiili

Suutin A 40 A (maks.) Matala Kapea

Suutin B 50–100 A Syvä Kapea

Suutin C 60–120 A Keskisuuri Keskisuuri

Suutin D 60–120 A Matala Leveä

Suutin E 120 A Keskisuuri Leveä
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U.S. Customer Care:  800-426-1888 /  FAX 800-535-0557
Canada Customer Care:  905-827-4515  /  FAX 800-588-1714

For SL60® and SL100® Manual Cutting and Gouging Operations

Drag Tip Cutting
The preferred method of cutting light gauge metal up to 1/4" (6 mm) thickness.  Produces the best cut quality 
narrowest kerf width, fastest cutting speeds, and with little to no distortion.  Traditional drag cutting was 
limited to 40 Amps or less, now with Thermal Dynamics® TRUE Cut Drag Tip Series™ technology it is possible 
to cut up to 60 Amps.  For best results, use the Shield Cut with the torch tip in direct contact with the work  
(up to 60 Amps).

Standoff Cutting
The preferred method of cutting metal thicker than 1/4" (6 mm) and at current levels above 60 Amps.  Provides 
maximum visibility and accessibility.  Shield cup for 'standoff' cutting (with the torch tip 1/8" (3 mm) to 1/4" 
(6 mm) from the work piece).  
Use the shield cup body together with the deflector for extended parts life and improved resistance to 
reflect heat.  This combination provides cutting results similar to the single piece shield cup, as well as easy 
changeover to gouging or drag shield cutting.

Drag Shield Cutting
This is an operator -friendly method of cutting between 70 to 120 Amps while maintaining a constant standoff 
distance.  For metal thickness greater than 1/4" (6mm), simply drag the shield cap in contact with the work 
piece.  Use the shield cup body with the appropriate drag shield cap matching the current level being used. 
This method is not recommended for cutting light-gauge sheet metal.

Gouging
A simple method of metal removal by angling the torch to a lead angle of 35°-45°, and using a gouging tip.  
While maintaining a constant standoff distance,  this allows for only a partial penetration into the work, thus 
removing metal from the surface.  The amount of current, travel speed, standoff distance, lead angle, and tip 
size will determine the amount of material removed and the profile of the gouge.  You can use the shield cup 
body with either the gouging shield cap or the shield deflector.  Also, you can use the single piece shield cup. 

Output Range Depth Width Profile

Tip A 40 Amps (MAX) Shallow Narrow

Tip B 50-100 Amps Deep Narrow

Tip C 60-120 Amps Moderate Moderate

Tip D 60-120 Amps Shallow Wide

Tip E 120 Amps Moderate Wide

Gouging Profiles
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KONEELLINEN  
LEIKKAUS

TALTTAUS

LAAHAUSLEIKKAUS 
SUOJAKUVULLA



Nahkaiset letkusuojukset
OSANRO 9-1260 6,1 m

OSANRO 9-1280 15,2 m
Nämä letkusuojukset soveltuvat sekä 1Torch- 
että SureLok®-johdoille. Kiinnikkeiden ansiosta 
ne on helppo asentaa. Leveämmissä polttimissa 
on mahdollista kiinnittää kaksi suojusta yhteen 
leveyssuunnassa.

ATC®-jatkokaapelit
7-7544 4,6 m 

7-7545 7,6 m

7-7552 15,2 m 
Saatavana kaikkiin järjestelmiin, joissa on käytössä 
1Torch ja ATC-pikaliitin. Jatkokaapielien avulla voit 
muuttaa kaapelin pituutta leikkaustyön  
mukaan jopa 30,5 metriin.

Liipaisinsuojat 1Torch (SL60 ja SL100)
OSANRO 9-8420 Lyhyt liipaisinsuoja
Tämä suoja tarjoaa lisäsuojausta tahattomilta aktivoinneilta ja suojaa 
polttimen kytkintä.

Kaukokäyttöohjain
OSANRO 7-3460 6,1 m
Ohjain koneellisiin käyttökohteisiin.

Kaukokäyttöohjaimen jatko
OSANRO 7-7744 7,6 m  
Jatkojohto tuotteelle 7-3460

Ilmansuodatin/ilmansuodatinsarjat
ESAB suosittelee ilmansuodatinsarjojen käyttöä kaikissa 
plasmaleikkausjärjestelmissä kulutusosien käyttöiän pidentämiseksi ja 
yleisen suorituskyvyn parantamiseksi.

Yksivaiheinen 
ilmansuodatinsarja
OSANRO 7-7507 
(Suodatinrunko 9-7740, letku 9-7742,  
suodatinelementti 9-7741)

Tämä linjasuodatin on tarkoitettu  
käytettäväksi paineilmajärjestelmällä 
varustetuissa työtiloissa, ja se estää kosteuden  
ja veden pääsyä suodatinelementin läpi,  
vaikka se olisi täysin tiivistynyt. Tämä edistyksellinen suodatinelementti 
estää veden absorboitumista, mikä parantaa suorituskykyä ja pidentää 
kulutusosien käyttöikää.

Kaksivaiheinen ilmansuodatin
OSANRO 9-9387
Cutmaster® TRUE™-koneille

Kaksivaiheinen ilmansuodatin poistaa kosteuden 
ja epäpuhtaudet ilmavirrasta paineilmaa 
käytettäessä. Suodattimen suodatuskyky on 
vähintään 5 mikronia. Suodatinkokoonpano on 
valmiiksi koottu ja se tarvitsee vain asentaa 
virtalähteeseen.

Monitoimivaunu
OSANRO 7-8888
Suunniteltu useimmille siirrettäville käsikäyttöön tarkoitetuille 
plasmaleikkausvirtalähteille, kuten PakMaster®, Cutmaster tai 
muu vastaavankokoinen järjestelmä.

Tukevassa teräsvaunussa on kevyesti 
rullaavat, halkaisijaltaan 203 mm:n pyörät 
sekä 76 mm:n kääntyvät etupyörät. Vaunu 
soveltuu myös erinomaisesti esittelykäyttöön.

Leikkausohjainsarja (Deluxe)
OSANRO 7-8910
PCH 10, 25, 26, 28, 35, 40, 42, 60, 62, 75, 76, 80, 
100XL, 102, RPT 28, 100R(ER) 1Torch

Leikkaa ympyröitä, joiden mitta on 54–1054 mm 
oikeilla leikkauslaitteilla. Tämä sarja sisältää helposti 
asennettavia lisälaitteita, jotka sopivat useimpiin 
Thermal Dynamics® -polttimiin ja tarjoavat tarkan 
leikkausjäljen suoria viivoja, ympyröitä ja viisteitä 
leikattaessa. Sisältää kantolaukun, säde-rullasarjan  
(7-7501), ympyrä-leikkausohjaimen (7-3291), 
magneettisen nivelen ja imunivelen.

Ympyrä-leikkausohjainsarja
OSANRO 7-3291
PCH 10, 25, 26, 28, 35, 40, 42, 60, 62,  
75, 76, 80, 100XL, 102, RPT 28,  
100R(ER) 1Torch 

Leikkaa ympyröitä, joiden mitta on  
54–705 mm (magneettisella kiinnittimellä)  
leikkausta tai viisteleikkausta tarvittaessa.  
Yhteensopiva useimpien Thermal  
Dynamics -poltinten kanssa. Ohjaimen  
kuvassa on lisävarusteinen nivel (7-3148).

Säde-rullaleikkausohjainsarja
OSANRO 7-7501
PCH 10, 25, 26, 28, 35, 40, 42, 60, 62, 75,  
76, 80, 100XL, 102, RPT 28, 100R(ER)  
1Torch® (ei ympyrää, vain säde)

Tämä helppokäyttöinen ohjain leikkaa  
ympyröitä, joiden koko on 76–730 mm.  
Pitää etäisyyden vakiona työkappaleesta,  
käytitpä sitten ympyränleikkauslaitetta,  
jonka avulla voit leikata ympyröitä, tai rullaohjainta,  
joka helpottaa suoraa leikkausta. Sekä vasta-alkajat  
että ammattilaiset hyötyvät merkittävästä parannuksesta laadussa,  
nopeudessa ja osien käyttöiässä. Yhteensopiva useimpien Thermal  
Dynamics -poltinten kanssa. 

Suora viiva -leikkausohjain 
OSANRO 7-8911
Esittelyssä uusi leikkausohjainlaite,  
joka soveltuu kaikille käsileikkaus- 
poltinmalleille, PCH-10 – PCH-102 
sekä 1Torch. Tämä monipuolinen 
suoran viivan leikkauslaite on tarkoitettu 
käsileikkausjärjestelmiin, ja sillä voidaan 
leikata pystysuoria 90° leikkauksia ja 
viistoleikkauksia. Etäisyys pysyy vakiona, 
mikä parantaa leikkauslaatua ja yleistä 
suorituskykyä. Tuottaa laadultaan  
paremmat suorat leikkaukset. 

Kevyt rakenne, nopeasti suoritettavat asetustoimet, ei sähköntarvetta.  
Magneettiset kiinnikkeet takaavat oikeain sijoittelun ja 
helppokäyttöisyyden. Saatavana lisävarusteisia imukuppilevyjä 
ei-magneettisiin käyttökohteisiin (esim. alumiini ja 
ruostumaton teräs). Leikkausohjainsarjan sisältö:  
1,2 m vakiovarusteinen polttimen pidin ja holkki 
Raskaan käytön magneetit (2) Luistikokoonpanon 
pyörät ja kiinnikkeet. Saatavana lisävarusteisia 
1,2 m jatkeita (9-7971).

Leikkaustuki-leikkausohjaimet
OSANRO 9-8251 40 A:n suuttimille ja  
SL60/SL100 -polttimelle

OSANRO 9-8281 60–100 A kärjille ja  
SL60/SL100 -polttimelle

LISÄVARUSTEET.



1TORCH® -KULUTUSOSAT.

KUVAUS OSANRO

O-RENKAAT

O-rengas 8-3487

O-rengas 8-3486

O-renkaan voiteluaine 8-4025

ELEKTRODIT

Elektrodi 9-8215

SYTYTYSPATRUUNAT

Sytytyspatruuna 9-8213

Sytytyspatruuna Heavy Duty (muut kuin HF-järjestelmät) 9-8277

KÄRJET

Laahaus

Suutin, laahaus, 20 A 9-8205

Suutin, laahaus, 30 A 9-8206

Suutin, laahaus, 40 A 9-8207

Suutin, laahaus, 60 A 9-8252

Normaalileikkaus

Suutin, normaalileikkaus, 40 A 9-8208

Suutin, normaalileikkaus, 50/55 A 9-8209

Suutin, normaalileikkaus, 60 A 9-8210

Suutin, normaalileikkaus, 70 A 9-8231

Suutin, normaalileikkaus, 80 A 9-8211

Suutin, normaalileikkaus, 90/100 A 9-8212

Suutin, normaalileikkaus, 120 A 9-8253

Talttaus

Suutin, talttaus, A 9-8225

Suutin, talttaus, B 9-8226

Suutin, talttaus, C 9-8227

Suutin, talttaus, D 9-8228

Suutin, talttaus, E 9-8254

KUVAUS OSANRO

LÄMPÖSUOJAT

Lämpösuoja 9-8218
Lämpösuojan runko, MaximumLife® 9-8237
SUOJAKUVUT

Laahaus

Suojakupu, laahaus, 40 A 9-8244
Suojakupu, laahaus, 50–60 A 9-8235
Suojakupu, laahaus, 70–100 A 9-8236
Suojakupu, laahaus, 120 A 9-8258

Konepoltin

Suojakupu, konepoltin, 40 A 9-8245
Suojakupu, konepoltin, 50–60 A 9-8238
Suojakupu, konepoltin, 70–100 A 9-8239
Suojakupu, konepoltin, 120 A 9-8256

Suojus Suojalevy 9-8243

Talttaus Suojakupu, talttaus 9-8241

OHMISET PIDIKKEET
Ohminen pidike 9-8224
Ohminen pidike käsipolttimiin 9-8259
KULUTUSOSASARJAT
Kulutusosasarja, 30 A 5-2550
Kulutusosasarja, 40 A 5-2551
Kulutusosasarja, 50/55 A 5-2552
Kulutusosasarja, 60 A 5-2553
Kulutusosasarja, 70 A 5-2554
Kulutusosasarja, 80 A 5-2555
Kulutusosasarja, 90/100 A 5-2556

Huomautus: Kaikki kulutusosasarjat sisältävät kymmenen (10) suutinta, viisi (5) elektrodia ja yhden (1) 
sytytyspatruunan.

(koneellinen poltin)

Ohminen pidike
9-8259

Elektrodi
Sytytyspatruuna

Suutin

Suutin, talttaus

Suutin, 
laahaus

Lämpösuoja

Lämpösuoja
Suojakupu, 
konepoltin

Suojakupu, 
laahaus

Suojalevy

Suojakupu, talttaus
MaximumLife®

Lämpösuojan runko

MaximumLife®

Shield Cup Body

Ohminen pidike
9-8224

O-rengas 
8-3487

O-rengas 
8-3486



ESAB Cutmaster® TRUE™ -sarjan tekniset tiedot* 

ESAB Cutmaster 40 ESAB Cutmaster 60 ESAB Cutmaster 80 ESAB Cutmaster 100 ESAB Cutmaster 120

Enimmäisvirta 
40 A 60 A 80 A 100 A 120 A

Teho, kW 3,8 kW 6,2 kW 9 kW 12 kW 15,4 kW

Suositeltu 
leikkauskapasiteetti

12 mm, 230 V
6 mm, 110 V

20 mm 25 mm 35 mm 40 mm

Suurin 
leikkauskapasiteetti

22,2 mm, 230 V
15,8 mm, 110 V

32 mm 38 mm 45 mm 55 mm 

Lävistyskapasiteetti
9,5 mm, 230 V
6,3 mm, 110 V

12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 

Verkkojännite
230V/13,5A / 110V/16,3A
1-vaih., 50/60 Hz

400 V / 16 A 
3-vaih., 50/60 Hz

400 V / 20 A 
3-vaih., 50/60 Hz

400 V / 27 A 
3-vaih., 50/60 Hz

400 V / 32 A 
3-vaih., 50/60 Hz

Käyttösuhde  
(40 °C)

40 %, 40 A 230 V
–
–

40 %, 60 A
60 %, 50 A
100 %, 30 A

40 %, 80 A
60 %, 65 A
100 %, 55 A

60 %, 100 A
80 %, 80 A
100 %, 70 A

–
40 %, 120 A
100 %, 100 A

Maadoituskaapeli 5 m 6,1 m 6,1 m 6,1 m 6,1 m 

 K 
Mitat  L 
 S

288 mm  
177 mm  
470 mm 

381 mm  
305 mm  
610 mm 

381 mm 
305 mm 
610 mm

381 mm  
305 mm  
762 mm 

381 mm  
305 mm  
762 mm

Paino 11,8 kg 19,5 kg 19,5 kg 28,1 kg 28,1 kg

Takuu  
(Varaosat ja työ)

Virtalähde 3 vuotta,  
poltin 1 vuosi

Virtalähde 3 vuotta,  
poltin 1 vuosi

Virtalähde 3 vuotta,  
poltin 1 vuosi

Virtalähde 3 vuotta,  
poltin 1 vuosi

Virtalähde 3 vuotta,  
poltin 1 vuosi

Sertifioinnit IP-23S, CSA, NTRL/C, CE
IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, 
CCC

IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, 
CCC

IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, 
CCC

IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, 
CCC

Polttimen rakenne

Käsipoltin  
(sisältyy toimitukseen)

SL60, sis. ATC:n, 75˚ käsipoltin, 6,1 m SL100, sis. ATC:n, 75˚ käsipoltin, 6,1 m

Konepoltin – SL100 (lisävaruste) SL100 (lisävaruste) SL100 (lisävaruste) SL100 (lisävaruste)

Ilmanpaine 5,2 bar 5,2 bar 5,2 bar 5,2 bar 5,2 bar

Virtaus 190 l/m 190 l/m 190 l/m 212 l/m 212 l/m 

Tilausnumero, täydellinen polttimella

Pituus ESAB Cutmaster 40 ESAB Cutmaster 60 ESAB Cutmaster 80 ESAB Cutmaster 100 ESAB Cutmaster 120

6,1 m 0559 142 460 0559 111 304 0559 113 304 0559 117 304 0559 119 304

15,2 m - 0559 111 314 0559 113 314 0559 117 314 0559 119 314

ESAB Cutmaster 40 ESAB Cutmaster 60 ESAB Cutmaster 80 ESAB Cutmaster 100 ESAB Cutmaster 120

* ESAB varaa oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta
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HUIPPULUOKAN HUOLTO  
JA TUKI.
Kaikki ESABin tuotteet, mukaan lukien Cutmaster, hyötyvät ESABin ensiluokkaisesta asiakaspalvelusta ja tuesta. 
Ammattitaitoinen After sales -organisaatiomme on valmiina vastaamaan nopeasti kaikkiin kysymyksiin  
ja ongelmiin sekä auttamaan koneiden huollossa ja päivityksessä. Lisäksi tuotteillamme on alan  
kattavin takuu.

ESABin laitteen hankittuasi voit olla varma, että se vastaa tarpeitasi sekä nyt että tulevaisuudessa.  

Annamme myös tuote- ja menetelmäkoulutusta. Pyydä ESABin jälleenmyyjältä tai edustajalta  

täydellinen ESAB-ratkaisu.

Lisätietoa saa osoitteesta www.esab.com

3 vuoden takuu.
ESABin johtava huolto ja tuki tarkoittaa, että jos tarvitset apua, turvanasi on 

markkinoiden laajin takuu.

ESAB / esab.fi 


