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Plasma CUTTER 31 FVCORTADOR 
PLASMA 

 
5 - 30A

Ideal para trabalhos de manutenção e de carriceria automobilística, o CUTTER 31FV é um cortador plasma de tecnologia 
Inverter.

Corte de qualidade sem deformação

Iniciação sem HF

Uso simples, rápido e seguro

De design sólido e reforçadom pesando não mais que12 quilos,
ele se adapta ao ambiente industrial e normalmente difícil de proporcionar um corte de 
qualidade, mesmo em estruturas pintadas:

 de até 15 mm para aço, inox e ferro fundido.
 de até 8 mm para alumínio e cobre.

De alta precisão, o CUTTER 31FV proporciona, mesmo a baixa intensidade,
o corte chapas de 0,6mm sem deformação.

Munido com o sistema «Arc Pilote», que permite que o arco inicie sem necessidade 
de tocar a peça a ser cortada. Este sistema de iniciação sem HF evita perturbações  
electromagnéticas (rádio, informática, telefônica, material médico…).

 Uso simples e rápido (a conectar em uma fonte de ar comprimido).
  IP23 (proteção chuva/poeira), idéal para trabalhos externos.
 Tocha: 4 m com dispositivo de segurança no gatilho para evitar todo acionamento 

acidental ou involontário

Acessórios e consumíveis

Alimentação High-tech
 De última geração, o plasma 31FV dispõe de um PFC 

de grande exteção que o rende Flexible Voltage (85-
265V).

O Plasma 31FV é além do mais protegido 
para poder funcionar com geradores e contra 
sobretensões permanentes até 400V (testado 
em fábrica).

 Graças a esta tecnologia, o CUTTER 31FV funciona 
em uma simples tomada 230V-16A ou 110V 32A 
mesmo em uso intensivo e com extensões (100m).
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Estojo de consumíveis plasma 
(réf. 039957)

• Elétrodos (x3) (ref. 040168)
• Ponteiras (x3) (ref. 040212) 
• Bicos (x1) (ref. 040236)
• Difusores (x1) (ref. 040175)

Kit compas (ref. 040205)

Ref. 030985


