TOEPASSINGEN
Dankzij de plasmatechnologie snijdt u naast
alle ferro ook alle non-ferrometalen vlot en
krachtig. Een uitgesproken verschil met
ox/ac snijbranders.
›
›
›
›
›
›
›
›

staal (S235, S355, …)
hardmetalen zoals Hardox, Semi Manax, …
RVS, nikkel- en chroomhoudende staalsoorten
gietijzer en gietstaalsoorten
gegalvaniseerd metaal
koper- en messinglegeringen
aluminium
…

Licht en draagbaar

PLASMASNIJDER C-35 3F

SLIM, KRACHTIG
EN BETROUWBAAR

› bijzonder geschikt bij constructie, afbraak,
herstellingen en onderhoudswerkplaats
Industrieën
›
›
›
›
›
›
›
›

staal, industriebouw
offshore, bagger en scheepvaart
afvalverwerking en recyclage
voeding
loonwerk
petrochemie
automotive
…

•

beproefde technologieën

•

mooie prestaties

Standaard uitgerust met

•

ideale prijs/kwaliteitsverhouding

›
›
›
›

plasmatoorts van 6m
stabiele boogontsteking zonder HF
snelkoppeling 8mm voor de perslucht
massakabel-set

EUROPESE MAKELIJ,
BEPROEFDE
TECHNOLOGIEËN
Eburon-apparaten staan voor een perfect evenwicht
tussen prijs en kwaliteit.
De Eburon Plasmasnijder is ideaal voor diegenen die een
degelijke uitrusting willen. We werken uitsluitend met
technologieën die hun diensten al ruim bewezen hebben.
Degelijkheid en bedrijfszekerheid troef. Die hebben we in
stevige behuizingen gebouwd en vervolgens aantrekkelijk
geprijsd.

PLASMASNIJTOESTEL
Voedingsspanning

C-35
[V]

3 x 400V (± 10%)

Aanbevolen snijdikte op staal

[mm]

≤ 35

Scheidingsdikte op staal

[mm]

≤ 40

Aanbevolen snijdikte op RVS

[mm]

≤ 25

Aanbevolen snijdikte op Alu

[mm]

≤ 20

Aanbevolen snijdikte op Cu

[mm]

≤ 15

Uitgangsstroom

[A]

20 - 100

Inschakelduur bij 40% / 100%

[A]

100 / 80

Frequentie

[Hz]

50 / 60

Max. Primaire stroom

[A]

28,4

Maximum vermogen

[kVA]

17,8

[V]

300

[Bar / l/min.]

5 / 130

Nullastspanning
Aanbevolen luchtdruk debiet min.]
Plasmatoorts

MET DE SERVICE
VAN LASTEK
Een nieuw merk, onder de hoede
van een vaste waarde sinds 1958:
Lastek. De vestigingen in België
en Nederland staan borg voor
de integrale service. Kwaliteitscontrole, ingebruiksstelling,
dienst na verkoop, onderhoud,
onderdelenvoorraad, …
Geen leveringen en herstellingen
die de oceaan over moeten,
maar een gedegen service door
vakmannen vlakbij.

H

Isolatieklasse

IP 21S
[kg]

32,5

[mm]

420 x 265 x 590

Garantie
Afmetingen H x B x D

Eburon is een Europees merk
en biedt de zekerheid die
u mag verwachten van een
topmerk: een uitgebreide
garantie en een technische
dienst die herstellingen en
vervangingen in no time regelt.

C-35 6m

Beschermgraad
Gewicht

MET GARANTIE

2 jaar

OVER EBURON
TE SLIM VOOR JULIUS CAESAR
De naam ‘Eburon’ draagt een mooi verhaal met zich mee.
De Eburonen waren een keltische stam, hun territorium besloeg
een stukje van België, Nederland en Duitsland. In de eerste eeuw
voor Christus lijfde de Romeinse keizer Julius Caesar hun gebied in.
De Eburonen slaagden er echter in om met een slimme list de
bezettende legioenen een grote nederlaag toe te dienen.

SLIMME LASAPPARATUUR
Ook de Eburon lasapparaten zijn slim gezien. Al onze research werd
ingezet om tot de perfecte combinatie van degelijkheid en beproefde
technieken te komen. Het resultaat: een gloednieuwe lijn apparatuur die
erg bedrijfszeker is. En die een prachtige prijs/kwaliteit verhouding heeft.
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