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Plasma CUTTER 31 FVPLASMA 
SNIJDER 

 
5 - 30A

De CUTTER 31FV is een plasma snijder met Inverter technologie, en is ideaal voor onderhoudswerkzaamheden 
en reparaties van carrosserieën. 

Optimale snijkwaliteit zonder vervorming

Opstarten zonder HF

Eenvoudig, snel en veilig in gebruik

Sterk en van zeer solide kwaliteit, met een gewicht van slechts 12 kilo,
geschikt voor industriële werkzaamheden in moeilijke omgeving voor kwalitatief zeer 
goed snijwerk zelfs op geschilderde voorwerpen :

 tot 15 mm dik staal, rvs en gietijzer.
 tot aan 8 mm voor aluminium en koper.

Met de CUTTER 31FV kunt u ook zeer nauwkeurig en zonder vervorming bij lage 
intensiteit plaatwerk van 0,6 mm snijden.

Met een geïntegreerd «Arc Pilote» systeem, creëert  de CUTTER 31FV boogontsteking 
zonder het te snijden voorwerp aan te raken. Het startsysteem zonder HF veroorzaakt 
geen elektromagnetische storingen (radio, informatica, telefoon, medische 
apparatuur...

 Eenvoudig en snel (aan te sluiten aan persluchtbron).
 IP23 (bescherming tegen regen en stof), ideaal voor buitenwerkzaamheden.
 Toorts : 4 m met beveiliging op de trekker, om iedere onbedoelde of accidentele 

inwerkingstelling te voorkomen.

Accessoires en verbruiksartike

High-tech voeding
 De plasma 31FV behoort tot de nieuwste generatie 

en beschikt over een grote PFC waardoor het apparaat 
met een flexibele spanning gebruikt kan worden (85-
265V).

De Plasma 31FV is bovendien beveiligd bij 
generatorgebruik en tegen permanente 
overspanning tot 400V (getest in de fabriek).  

 Dankzij deze technologie functioneert de CUTTER 
31FV met een eenvoudig 230V-16A of 110V-32A 
stopcontact, zelfs bij intensief gebruik en met 
verlengsnoer (100 m). 
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Koffertje plasma 
verbruiksartikelen (ref. 039957)

• Elektroden (x3) (ref. 040168)
• Snijmondstuk (x3) (ref. 040212) 
• Buisen (x1) (ref. 040236)
• Diffusers (x1) (ref. 040175)

Kit compass (ref. 040205)

Ref. 030985


