
CUT 50C to przecinarka plazmowa do cięcia metalu i wszelkich materiałów przewodzących prąd elektryczny. 
Zakres regulacji prądu 10 - 50A. Przy prądzie 50A praca w cyklu P60. Maksymalna grubość cięcia 15mm, cięcie 
jakościowe 12mm.  Znamionowe ciśnienie powietrza 4 bar. Wyposażona jest w profesjonalny układ bezstykowego 
zajarzenia łuku HF, układ kontroli przeciążenia oraz płynną regulację natężenia prądu cięcia. Prosty i czytelny       
panel funkcyjny to dodatkowy atut urządzenia. Przecinarka CUT 50C serii SPARTUS® zasilana z sieci jednofazowej 
sprawdza się w każdym warsztacie.

Wyposażenie standardowe:

- uchwyt do cięcia SP70H 6m

- niezbędnik - zestaw części eksploatacyjnych

- przewód masowy

- wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi

- filtr powietrza z regulacją ciśnienia

- instrukcja obsługi w języku polskim

CUT 50C

www.spartus.pl

Typ
Parametry CUT 50C

Napięcie zasilania Jednofazowe 230V (± 15% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 27,5

Napięcie wyjściowe pracy [V] 100

Zakres regulacji prądu [A] 10 – 50

Napięcie biegu jałowego [V] 270

Cykl pracy  [%] 60

Sprawność [%] 85

Współczynnik mocy cosφ 0,93

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP21

Zajarzanie łuku HF

Zalecane ciśnienie powietrza [bar] 4

Przeplyw powietrza [l/min] 150

Max. grubość cięcia [mm] 15

Waga [kg] 11

Wymiary [mm] 430x165x165
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CUT 70C

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V 
(± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 13,8

Napięcie wyjściowe pracy [V] 108

Zakres regulacji prądu [A] 20 – 70

Napięcie biegu jałowego [V] 280

Cykl pracy  [%] 60

Zajarzanie łuku HF

Zalecane ciśnienie powietrza 
[bar] 5,5

Przepływ powietrza [l/min] 170

Max. grubość cięcia [mm] 25

Waga [kg] 19,35

Wymiary [mm] 550x220x380

Inwertorowa przecinarka plazmowa do cięcia metalu i wszelkich materiałów przewodzących prąd 
elektryczny. Zakres regulacji prądu 20 - 70A. Przy prądzie 70A praca w cyklu P60. 
Zasilanie z sieci trójfazowej 3x400V 50Hz.
Maksymalna grubość cięcia 25mm. CUT 70C wymaga źródła czystego i suchego powietrza 
o wydajmości co najmniej 170l/min (zalecany filtr AT-1000 SPARTUS®). Znamionowe ciśnienie powietrza 
5,5 bar. Wyposażona jest w profesjonalny układ bezstykowego zajarzenia łuku HF, układ kontroli 
przeciążenia oraz płynną regulację natężenia prądu cięcia. Przecinarka posiada system stabilizacji 
łuku, co wpływa na jakość 
i precyzję cięcia. Prosty i czytelny panel funkcyjny to dodatkowy atut urządzenia. Przełącznik 2T / 4T 
zapewnia kontrolowanie cyklu pracy podczas cięcia. Przecinarka CUT 70C serii SPARTUS® jest 
niezawodnym urządzeniem, sprawdzającym się zarówno w branży przemysłowej jak i warsztacie.
W bogatym wyposażeniu CUT 70C oferujemy między innymi uchwyt do cięcia SP70H wraz z dodatko-
wymi częściami eksploatacyjnymi.
Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt do cięcia SP70H (standard CEBORA® 
P70 / EWS® EX60) 6m
- Niezbędnik - zestaw części eksploatacyjnych
- Wężyk powietrzny z opaskami zaciskowymi
- Filtr powietrza z regulacją ciśnienia
- Przewód masowy 3m
- Instrukcję w języku polskim

www. .pl
Marka SPARTUS®  nie jest podmiotem zależnym i/lub w jakikolwiek inny sposób związany z CEBORA®  i EWS®.
Oferowane elementy produkowane są dla SPARTUS®  z dokumentacji innego producenta. Numery porównawcze CEBORA®  i EWS® przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 
ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.



CUT 100C

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V 
(± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 21,9

Napięcie wyjściowe pracy [V] 120

Zakres regulacji prądu [A] 30 – 100

Napięcie biegu jałowego [V] 300

Cykl pracy  [%] 60

Zajarzanie łuku HF

Zalecane ciśnienie powietrza 
[bar] 6

Przepływ powietrza [l/min] 200

Max. grubość cięcia [mm] 35

Waga [kg] 29,85

Wymiary [mm] 650x270x480

CUT 100C to profesjonalna przecinarka plazmowa serii SPARTUS® przenaczona do  cięcia  metalu 
i  wszelkich materiałów  przewodzących prąd  elektryczny. Wymaga podłączenia zasilania do sieci 
trójfazowej 3x400V 50Hz. Zakres regulacji prądu 30-100A. Przy prądzie 100A praca w cyklu P60. 
Grubość cięcia jakościowego 25mm. Natomiast maksymalna grubość cięcia wynosi 35mm. Przecinarce 
należy zapewnić suche i czyste powietrze o wydajności 200l/min (zalecany filtr AT-1000 SPARTUS®). 
Wymagane ciśnienie powietrza 6 bar. Prosty panel funkcyjny, wyposażono w czytelny wyświetlacz oraz 
wygodne przełączniki. CUT 100C 
posiada profesjonalny układ bezstykowego zajarzenia łuku HF, układ kontroli przeciążenia oraz płynną 
regulację natężenia prądu cięcia. Przecinarka zapewnia wysoką jakość i precyzję cięcia dzięki 
systemowi stabilizacji łuku. Przełącznik 2T / 4T zapewnia kontrolowanie cyklu pracy podczas cięcia. 
Dodatkowym atutem jest regulacja czasu wypływu gazu po cięciu, którą można ustawić za pomocą 
przełącznika na 5, 10 lub 60 sekund. 

Wyposażenie standardowe:

- Przewód masowy 3m
- Uchwyt do cięcia SP120H (standard EWS® 

EX100) 6m
- Niezbędnik - zestaw części eksploatacyjnych
- Wężyk powietrzny z opaskami zaciskowymi
- Filtr powietrza z regulacją ciśnienia
- Instrukcję w języku polskim

www. .pl
Marka SPARTUS®  nie jest podmiotem zależnym i/lub w jakikolwiek inny sposób związany z EWS®.
Oferowane elementy produkowane są dla SPARTUS®  z dokumentacji innego producenta. Numery porównawcze EWS® przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 
ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.



CUT 120

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V 
(± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 28

Napięcie wyjściowe pracy [V] 128

Zakres regulacji prądu [A] 20 – 120

Napięcie biegu jałowego [V] 380

Cykl pracy  [%] 60

Sprawność [%] 85

Współczynnik mocy cosφ 0,93

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP21

Zajarzanie łuku HF

Zalecane ciśnienie powietrza [bar] 5,5

Przeplyw powietrza [l/min] 200

Max. grubość cięcia [mm] 45

Waga [kg] 37,5

Wymiary [mm] 710x305x535

Wysokiej jakości inwertorowa przecinarka plazmowa do cięcia metalu i wszelkich materiałów przewodzących 
prąd elektryczny. Wyposażona w gniazno CNC , które pozwala na wykorzystanie przecinarki do współpracy 
z komputerem. Maksymalna grubość cięcia 45mm. Zakres regulacji prądu 20-120A. Przy prądzie 120A 
praca w cyklu P60. Przecinarka może też służyć do cięcia ręcznego. CUT 120 wymaga podłączenia do 
sieci trójfazowej 3x400V 50Hz. Dla prawidłowego przebiegu pracy urządzeniu należy dostarczyć suche 
i czyste powietrze o przepływie 200 l/min (zalecany filtr AT-1000 SPARTUS®), przy ciśnieniu powietrza 5,5 
bar. Podstawowe zalety CUT 120 to układ bezstykowego zajarzenia łuku HF, układ kontroli przeciążenia, 
płynna regulacja natężenia prądu cięcia oraz system stabilizacji łuku, co zapewnia wysoką jakość i precy-
zję cięcia. 
Przecinarka znakomicie sprawdza się w przemyśle specjalistycznym.  

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt do cięcia SP120H (standard EWS® 
EX100) 6m
- Niezbędnik - zestaw części eksploatacyjnych
- Wężyk powietrzny z opaskami zaciskowymi
- Filtr powietrza z regulacją ciśnienia
- Przewód masowy 3m
- Instrukcję w języku polskim

Marka SPARTUS®  nie jest podmiotem zależnym i/lub w jakikolwiek inny sposób związany z EWS®.
Oferowane elementy produkowane są dla SPARTUS®  z dokumentacji innego producenta. Numery porównawcze EWS® przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 
ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.


