
  Plasma snijapparatuur

PLASMA SNIJAPPARATUUR

CEBORA PLASMA PROF 163 ACC
De meest krachtige en uitgebreide plasmasnijder uit de 'Prof' familie is deze
Plasma Prof 163 HF. De machine snijdt plaatstaal, aluminium of roestvaststaal
tot een dikte van 45 mm probleemloos en zonder kwaliteitsverlies, mede door
de nieuwe CP 161 snijtoorts welke een constante snijkwaliteit levert, met een
minimum verbruik aan slijtdelen. Deze machine is uitstekend te gebruiken op
geautomatiseerde snijbanken.

Net als de Plasma Prof 123 beschikt deze machine over het unieke 'Chopper'
systeem. Dit systeem waarborgt een constante plasmaboog onder alle
omstandigheden, zelfs bij grote afstand van het te snijden werkstuk. Dankzij
microprocessor gestuurde snijparameters en functies is de machine in staat om
de diameter van de aanbevolen snijhuls aan te geven bij de ingestelde
waarden. De stroombron is bovendien in staat de aangesloten toorts te
herkennen om zo automatisch de juiste beveiligingen in te stellen, dit werkt
overigens alleen wanneer er originele Cebora toortsen worden gebruikt.
Verder is de machine voorzien van een automatische hoogfrequent
ontsteking, een traploos instelbare snijstroom, een aparte aan- / uitschakelaar
en een explosieveilige drukregelaar met waterafscheider gemonteerd op de
achterzijde van de machine. Optioneel is er een waterkoelunit en een
interface beschikbaar voor computerbesturing aan een snijtafel. Deze
machine is voorzien van Cebora's PFC module (Power Factor Correction)
volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik,
hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom:
energiezuinige groene apparatuur!

Technische specificaties

Netspanning 3-fase : 220/230-400V 415/440V - 50/60 Hz
Afzekering : 80 A (220/230V) / 40 A (400/415/440V)
Opgenomen vermogen : 27,0 kVA -   40%

22,0 kVA -   60%
16,0 kVA - 100%    

Snijstroom min - max : 20 -  160 A
Inschakelduur : 160 A - 40%

120 A - 60%
95 A - 100%

Traploos instelbare spanning : Elektronisch
Maximale snijdikte : 45 mm (staal)
Luchtverbruik : 220 l/min - 5 bar
Beschermingsklasse : IP 21 S
Europese norm : EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht : 140 kg
Afmetingen (bxdxh) : 465 x 720 x 965 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard geleverd met een 6 meter massakabel 25 mm² met 
aardklem.
Artikelnr. Omschrijving
•150530933 Plasma Prof 163 ACC, zonder snijtoorts.

Toebehoren

Artikelnr. Omschrijving
•240530934 Handsnijtoorts CP 161 -   6 meter.
•240531127 Handsnijtoorts CP 161 - 12 meter.
•240531128 Machinesnijtoorts CP 161 -   6 meter.
•240531129 Machinesnijtoorts CP 161 - 12 meter.
•150531130 Interface Cebora t.b.v. Plasma Prof 163 ACC.
•150531131 Ontstekingsunit HV 14.
•240531132 Machinesnijtoorts CP 161 - 4 meter i.c.m. HV 14 Unit.
•241031133 Tussenkabel 12 meter, tussen stroombron en HV 14 Unit.
•241031134 Tussenkabel 18 meter, tussen stroombron en HV 14 Unit.
•241031122 Cirkelsnijset compleet voor handsnijtoorts CP 161.
•241031123 Snijwagen voor handsnijtoorts CP 161.


