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Gyorsabb vágási sebesség oxigénnel.
Vágja az összes acélfajtát (enyhe, rozsdamentes, edzett, HLE), alumíniumot, 
rezet stb.
Optimalizált hűtés a légmentesen szellőző folyosónak köszönhetően, amely 
elősegíti az elektronikai alkatrészek porszigetelését.

 A maximális hatékonyság érdekében a fogyóeszközök beállítása egyszerű. 
 CNC készlet kapható automatikus vágóasztalokhoz.

CNC kit
Ref. 039988

Kiegészítők és fogyóeszközök

MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG

AT-125 automata 
pisztoly 130A (60%) 

12m - ref. 039520

Kopóanyag doboz 
For MT-125 manuális 

pisztolyhoz 45/65/85A - ref. 
039537 105/125A - ref. 

039544

+

For use on cutting table :

MT-125 kézi pisztoly 
130A (60%)
6m - ref. 039506 
12m - ref. 039513

Kocsi + 
kiegyenlítő rendszer 
ref. 039575

ÚJ GENERÁCIÓS PISZTOLY
 Kiváló vágási minőség, új, léghűtéses pisztoly, amely nagy ívstabilitást 

biztosít minden lépésnél.
 Sokféle fogyóeszközhöz, minden fémvastagsághoz igazítva. 
 Ergonómikus pisztoly a jobb kényelemért hosszú vágási munka közben. 
 Ellenáll az ütéseknek és a hőnek.

EGYSZERŰ HASZNÁLNI

 Intuitív TFT 3,5 hüvelykes képernyő a jobb olvashatóság érdekében.
 4 üzemmód: Teljes fémlemez / háló fémlemez / öntés / reteszelés 
 Automatikus légnyomás-szabályozás az egyszerűbb beállítások és a 
fogyóeszközök hosszabb élettartama érdekében. 
 A csatlakoztatott pisztoly automatikus felismerése (kézi vagy automatikus).
 Nincs HF strike a magas zavarok megelőzésére, amelyek károsíthatják a közeli 

elektronikus berendezéseket.

ERŐS

 Erősített gumipárnák  
 IP 23-as védelem

Nagyteljesítményű és hatékony CUTTER 85A plazmavágó szakemberek számára, akik gyorsan akarnak 
vágni akár 40mm vastagságú fémet és más anyagokat. A nagy teherbírású ciklus, a nagy vágási 
teljesítmény és a legújabb generációs pisztoly hozzájárul ahhoz, hogy a CUTTER 85A a legjobbá váljon az 
ipari környezetben történő vágáshoz és maráshoz.

Piercing Clean cut Separation

www.gys.fr

Az alábbiakkal
szállítva: 4 m 

10 mm²

MT 125 
6 m

ref. 029880 -

ref. 029996

TELJESÍTMÉNY
Kapacitás Anyagvastagság

Elválasztás 40 mm

Tiszta vágás 30 mm

Piercing 18 mm




