
Cutmaster® 60i
A kategóriája legjobb teljesítmény/tömeg aránya

A Cutmaster® 60i plazmavágó gép és az SL60QD™ 1Torch®

plazmavágó égő használatával betekintést nyerhet a legújabb 
fejlesztésű plazmavágó technológiába és az intelligens 
eszközök világába. Remek teljesítményével és 
kategóriájában a legjobb teljesítmény/tömeg arányával a 
Cutmaster 60i készülék az egyedülállóan hosszú vágóívvel 
rendelkező SL60QD 1Torch égővel lenyűgöző és meggyőző 
felhasználói élményt nyújt a felhasználási céltól függetlenül. 
A Cutmaster MechPak is rendelkezésre áll a félautomatikus 
vágási folyamatokba történő egyszerű integráláshoz.

 50% bekapcsolási idő 60 A esetén, hordozható, több 
helyen megragadható fogantyús, védőkeretes készülék

 Az ipari SL60QD 1Torch égő ATC® (Advanced Torch
Connector – Fejlett égő csatlakozó) révén az 
égőmarkolatot vagy a vezetéket külön is lecserélheti a 
szabadalmaztatott SureLok® technológia segítségével

 Maximum 20 mm ajánlott vágási kapacitás, 38 mm 
legnagyobb darabolási teljesítmény és 16 mm-es 
lyukasztás

 Jól látható, nagy méretű kijelző, gázoptimalizáló 
technológia és kopóalkatrész cserejelző teszi a beállítást 
és a használatot egyszerűvé és termelékennyé

 A Cutmaster Black sorozatú elektróda tartozék a 
kopóalkatrészek maximum 60%-kal hosszabb élettartama 
érdekében

 Az iparágban egyedülálló 3 éves jótállás a tápegységre, 
1 éves jótállás az égőre

További információért látogasson el az esab.com
weboldalra.

SL60 Consumables

Std Life

Black Series

Felhasználási területek

 Mezőgazdasági gépek
 Gépkocsi karosszériák
 Építőipar
 Szerkezetépítés
 Általános gyártás
 Fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések
 Javítás és karbantartás
 Szakiskolák



Cutmaster® 60i

Vágási specifikáció
Lemezvastagság Ajánlott vágási sebesség

6 mm 2030 mm/min 

13 mm 660 mm/min 

16 mm 480 mm/min 

19 mm 360 mm/min 

25 mm 150 mm/min

32 mm 110 mm/min

38 mm 110 mm/min

Műszaki adatok

Áramerősség kimenet 10 – 60 A, folyamatosan állítható

Ajánlott generátorméret 15 kW (Összesített teljesítmény kimenet)

Üresjárási feszültség (OCV) 300 V

Hálózati feszültség 400 VAC +/- 10%, 50/60 Hz, 3 fázis

Bekapcsolási idő
50% @ 60 A
60% @ 50 A
100% @ 40 A

Áramfelvétel 13,2 A @ 400 V

Hálózati tápkábel és csatlakozó 2,7 m

Munkakábel földelő csipesszel 6 méter vezeték 50 mm-es csatlakozóval

Gázra vonatkozó követelmények Sűrített levegő

Környezeti hőmérséklet-tartomány üzemelés közben 0° – 50° C

Bemeneti levegőnyomás-tartomány működés közben 6,2 – 8,6 bar 

Gázáramlás (vágás és faragás) 142 – 235 l/m 

Ajánlott vágási vastagság 20 mm 

Maximális vágási vastagság 38 mm 

Lyukasztási méret 20 mm 

SL60QD bekapcsolási idő 100% 60 A @ 190 l/min légáramlat mellett

Égők a Cutmaster 60i készülékhez

SL60QD 1Torch (a csomag része)
SL60/SL100 1Torch
SL100 gépesített 1Torch
SL100SLV automata 1Torch

Méretek (H x Sz x M) 536 x 199 x 359 mm 

Tömeg 16,8 kg



Cutmaster® 60i
Rendelési információk – Rendszerek
ESAB Cutmaster 60i 3 fázisú berendezés SL60QD 1Torch égővel 75°-os
égőfejjel és 6,1 m munkakábellel 0559156304

ESAB Cutmaster 60i 3 fázisú berendezés SL60QD 1Torch égővel 75°-os
égőfejjel és 15,2 m munkakábellel 0559156314

ESAB Cutmaster 60i 3 fázisú tápegység 0559356304

Torches

SL60QD 1Torch égő 75°-os égőfejjel és 6,1 m munkakábellel 7-5620

SL60QD 1Torch égő 75°-os égőfejjel és 15,2 m munkakábellel 7-5650

SL60QD égőmarkolat 75°-os égőfejjel (munkakábel nélkül) 7-5681

SL60QD munkakábel 6,1 m 4-5620

SL60QD munkakábel 15,2 m 4-5650

SL100 gépesített égő 180°-os égőfejjel, 1,5 m munkakábellel 7-5213

SL100 gépesített égő 180°-os égőfejjel, 3,0 m munkakábellel 7-5214

SL100 gépesített égő 180°-os égőfejjel, 7,6 m munkakábellel 7-5215

SL100 gépesített égő 180°-os égőfejjel, 15,2 m munkakábellel 7-5216

Termékcsomag: Cutmaster 60i tápegység, SL60QD égő 75°-os égőfejjel, 6.1 m munkakábel és testcsipesz, kopóalkatrész csomag, használati utasítás és 
levegőszűrő/-szabályozó.

1Torch kopó- és pótalkatrészek

Cutmaster Black sorozatú meghosszabbított élettartamú elektróda 9-8214

Indítópatron 9-8213

Vágásvezető távtartó 9-8281

Hővédő sapka 9-8218

Max Life hővédő sapka 9-8237

Hővédő sapka - ívfaragás 9-8241

Hővédő sapka (csak vonó vágás) 9-8235

Hővédő sapka légterelő 9-8243

Fúvóka – vonó vágás (60 A) 9-8252

Fúvóka – távtartó vágás (60 A) 9-8210

“A” fúvóka – faragás, (40 A Max), Profil: sekély / keskeny 9-8225

“B” fúvóka – faragás, (50 – 100 A), Profil: mély / keskeny 9-8226

“C” fúvóka – faragás, (60 – 120 A), Profil: közepes / közepes 9-8227

“D” fúvóka – faragás, (60 – 120 A), Profil: sekély / széles 9-8228
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Cutmaster® 60i
Options & Accessories

Cutmaster MechPak (7,6 m) 7-7725

Cutmaster MechPak (15,2 m) 7-7750

Cutmaster Black sorozat kopóalkatrész készlet 5-0061

Deluxe égő megvezető készlet 7-8910

Vágásvezető körző készlet 7-3291

Levegőszűrő / szabályozó 9-9675

Távvezérlő hosszabbító (7,6 m) 7-7744

Hosszabbító kábel (4,6 m) 7-7544

Hosszabbító kábel (7,6 m) 7-7545

Hosszabbító kábel (15,2 m) 7-7552

Bőr tömlővédők (6,1 m) 9-1260

Többfunkciós kocsi 7-8888

Görgős körző készlet 7-7501

Vezetékes távvezérlő (6,1 m) 7-3460

Egylépcsős levegőszűrő készlet 7-7507

Égő megvezető egyenes vágáshoz 7-8911

Kétlépcsős levegőszűrő készlet 9-9387

Munkakábel #8 testcsipesszel és 50 mm-es csatlakozóval 9-9692

ESAB / esab.com

1Torch cserealkatrész használati útmutató
Vonóvágás
A vékony fémalkatrészek, maximum 6 mm vastagság, 
leggyakoribb vágási módszere. A vonóvágás a legjobb 
vágási minőséget eredményezi a legkisebb vágási réssel, 
a legnagyobb vágási sebességgel, és kisméretű 
vetemedéssel vagy vetemedés nélkül. A hagyományos 
vonóvágás 40 A-re, vagy ennél kisebb áramerősségre 
korlátozódott; most a Thermal Dynamics® TRUE Cut Drag
Tip Series™ technológiájával a vágás akár 60 A-rel is 
végezhető. A legjobb eredmény érdekében használjon 
hővédőt a munkadarabbal közvetlenül érintkező égő 
fúvókájánál (akár 60 A).

Távtartó vágás
A 6 mm-nél vastagabb alkatrészek leggyakoribb vágási 
módszere 60 A-nál nagyobb áramerősséggel. A legjobb 
rálátást és hozzáférhetőséget biztosítja. Hővédő a 
‘távtartó’ vágáshoz (az égő fúvókája 3 mm – 6 mm-re van 
a munkadarabtól). A kopóalkatrészek élettartamának 
növelése és a jobb hővisszaverő képesség érdekében a 
hővédőt a légterelővel együtt használja, így az egy 
darabból álló hővédővel végzett vágáshoz hasonló 
eredményt kap, továbbá könnyen átszerelhető faragáshoz 
vagy vonóvágáshoz. 

Vonóvágás hővédővel
Kezelőbarát vágási módszer, ahol az áramerősség 
70 – 120 A közötti, miközben a munkadarabtól való 
távolság állandó. A 6 mm-nél vastagabb munkadarabok 
esetében egyszerűen csak húzza végig a munkadarabbal 
érintkező hővédőt a vágandó nyomvonal mentén. 
Az alkalmazott áramerősségnek megfelelő hővédőt és 
hővédő testet használjon. Vékony anyagok vágására ez 
az eljárás nem ajánlott.

Ívfaragás
Egy egyszerű anyageltávolítási módszer, amely az égő 
35° – 45°-os vezetési szöggel történő megdöntésével, 
és faragó fúvóka használatával történik. Míg állandó 
távolságot tart a munkadarabtól, csak részleges behatolást 
enged a munkadarabba, így a felszínről távolítja el a 
fémet. Az alkalmazott áramerősség, a vágási sebesség, 
a munkadarabtól való távolság, a vezetési szög és a 
fúvóka mérete meghatározza az eltávolított anyag 
mennyiségét és a horony profilját. Ívfaragáshoz is 
használhat hővédő sapkát vagy hővédő légterelőt. 
Szintén használható az egy darabból álló hővédő.
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