TR

PLAZMA KESİM
TORÇLARI

trafimet.com

ERGOCUT, mükemmel tutuş!
ERGOCUT serisi, Trafimet’in yenilenen ve
geliştirilen yeni dizayn kabzalı plazma kesim
torçlarından oluşmaktadır. Torcun kesime
hazır bir şekilde devreye girmesi, yeni
“emniyet mandallı” kontrol sistemi sayesinde;
tek bir butona basılarak sağlanmaktadır.
Yeni ERGOCUT kabza tasarımı, torç ağırlığının
operatör tarafından daha az hissedilmesine
olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
Böylece, kesim işleminin daha kolay ve
daha az yorucu, çalışma hassasiyetinin ise
maksimum olması sağlanmıştır. Yüksek kaliteli
kaymayı önleyici kauçuk kaplama, kabzanın
operatör tarafından sıkıca kavranmasını garanti
etmektedir.
20 Amperden 200 Ampere kadar geniş bir ürün
yelpazesi sunan yeni ERGOCUT serisi plazma
kesim torçları hem yüksek frekanslı hem de hem
de yüksek frekanssız seçenekleri sayesinde
farklı ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.

Kapsamlı uyumluluk.
Bu seride yer alan torçlar aşağıda yer alan
bağlantı çeşitleri ile sunulmaktadır;
- Direkt bağlantılı;
- Merkezi adaptörlü (pazarda yer alan birçok
plazma kesim makinesi ile uyumlu);
- Çeşitli ihtiyaçlara özel bağlantılar
(talep halinde);
- Yeni TRAFIMECTOR® plazma bağlantısı.
YENİ KOAKSİYEL KABLO
Yeni konsept koaksiyel kablo daha soğuk
soğutma havasının sağlanmasına ve dolayısı ile
kesim performansını geliştiren daha yoğun bir
plazmanın oluşmasına olanak verir.
Çeşitli bağlantı tiplerine göre 4 farklı kablo ile
donatılmıştır.
- Tetik/güvenlik seri bağlantı
- Tetik/güvenlik paralel bağlantı

KOLAY GÜVENLİK

PATENTLİ KABZA MAFSALI

Tek bir butona basılarak devreye
girer
ERGOCUT serisinde yer alan
torçlar tek bir butona basılarak
çalışır duruma gelebilmektedir.
Geliştirilen güvenlik mandalı, ileri
hareketini operatörün basit bir itişi
ile sağlamakta ve bırakıldığında
ise ilk pozisyonuna kendisi
gelmektedir. Bu çalışma tarzı,
torcun optimum bir şekilde pratik
ve kolay kullanılmasına olanak
sağlamaktadır.

Tüm işlerinizi kolaylaştırır

YENİ KOAKSİYEL KABLO

ORİJİNAL TRAFIMET YEDEK PARÇALARI

Ergocut torçlar standart olarak
YENİ KOAKSİYEL PLAZMA
KESİM KABLOSU ile birlikte
sunulmaktadır.
Çeşitli çevresel koşullara (sürtünme
dolayısı ile aşınma, atmosferik
koşullar ve kesim esnasında
ortaya çıkan keskin metal parçalar
sebebi ile zarar görme) ve kimyasal
maddelere karşı dayanımı en üst
düzeyde tutmaktadır.

Yüksek kaliteli hammaddelerin
ve yüksek teknolojili üretim
tezgahlarının kullanıldığı üretim
süreci sayesinde mükemmel
fonksiyonellikte performans ve en
iyi sağlamlık garanti edilmektedir.

Akım kablosunun torç boynuna
bağlandığı kısımda yer alan
patentli kabza mafsalı, operatörün
hareketlerini kısıtlamadan daha
özgür ve kolay bir biçimde kesim
yapmasına izin vermektedir. Bu
sistem, akım iletiminin sürekli
olmasını sağlamakla birlikte;
kablonun kullanım ömrünü de
uzatmaktadır.
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Diğer bağlantı çeşitleri katalogta belirtilmekte birlikte, talep halinde tedarik edilebilmektedir.
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