
Plasma snijapparatuur

INVERTER PLASMASNIJDERS

CEBORA POWER PLASMA 2025/M
De Cebora Power Plasma 2025/M is de kleinste telg uit de Cebora Plasma serie.
Deze draagbare inverter plasmasnijder voorziet in de behoefte naar een
handelbare en gebruiksvriendelijke stroombron, die kwaliteitssneden
garandeert bij plaatdiktes tot 8 mm. Met 230 Volt voedingsspanning en een
gewicht van slechts 9,4 kg is de Power Plasma 2025/M bij uitstek geschikt voor
werkzaamheden op locatie. Zeker aangezien de stroombron ook kan worden
aangesloten op een stroomaggregaat van minimaal 4 kVA. 

Het speciale Cebora 'On-Air ignition' systeem zorgt voor een optimale en
veilige ontsteking. Verder beschikt de Power Plasma 2025/M over een aparte
aan-/uitschakelaar, een traploos instelbare snijstroom van 5 tot 20 Ampère en
een explosieveilige drukregelaar met waterafscheider. 
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 1-fase : 230V - 50/60 Hz
Afzekering : 10 A (traag)
Opgenomen vermogen : 2,3 kVA -   25%

1,8 kVA -   60%
1,6 kVA - 100%

Snijstroom min - max : 5 - 20 A
Inschakelduur : 20 A -   25%

18 A -   60%
15 A - 100%

Traploos instelbare spanning : Elektronisch
Maximale snijdikte : 8 mm (staal)
Luchtverbruik : 55 l/min - 3,5 bar
Beschermingsklasse : IP 23 S
Europese norm : EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht : 9,4 kg
Afmetingen (bxdxh) : 171 x 390 x 340 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard geleverd met een 4 meter CP 41C handsnijtoorts, 
die direct is aangesloten op de machine. Daarnaast is machine voorzien van 
een 4 meter massakabel 10 mm² met aardklem.
Artikelnr. Omschrijving
•150532826 Power Plasma 2025/M met 4 meter handsnijtoorts.

Toebehoren

Artikelnr. Omschrijving
•240532827 Handsnijtoorts CP 41C - 4 meter, direct aansluiting.
•101108702 Verrijdbaar onderstel.
•241008958 Cirkelsnijset compleet voor handsnijtoorts CP 41C.
•241008957 Snijwagen voor handsnijtoorts CP 41C.


