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Plasma 25K Plasma 35KF Plasma 30FV 

HASZNÁLATI UTMUTATÓ



A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

Köszönjük, hogy gépünket választotta. Annak érdekében, hogy gépét a legjobban hasznosítsa, olvassa el az alábbiakat. 
A Plasma 25K, 35KF és 31FV inverteres, hordozható, hűtéssel ellátott plazmavágók. Segítségükkel egyenárammal (DC) 
vághat acélt, rozsdamentes acélt, alumíniumot, rezet. Egyfázisú 230V hálózatról (25K), vagy egyfázisú, 85V-265V közti 
feszültségű hálózatról (31FV) üzemeltethetők. Védettek túlfeszültség ellen, amennyiben áramfejlesztőről üzemeltetik. 

ELEKTROMOS HÁLÓZAT – A KÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE 

• A készülékeket 16A EEC7/7 típusú csatlakozóval szereltük fel. A Plasma 25K és 35KF típusokat 230 V (50-60Hz)
földelt aljzatba kell csatlakoztatni. A Plasma 30FV „Flexible Voltage” (rugalmas feszültségfelvételű) kivitel. Ezt a
készüléket 85V - 265V (50 – 60 Hz) feszültségű  földelt aljzatba lehet csatlakoztatni. A felvett tényleges áramerősség
értéke (I1eff) a gépen van feltüntetve, a legmagasabb beállításokra értendő. Ellenőrizze, hogy a hálózat (biztosíték
és/vagy kismegszakító) kompatibilisek-e a készülékkel.

• Plasma 25K: kapcsolja be a készüléket az On/Off kapcsolóval. Plasma 30FV: forgassa a potmétert a kívánt amper
értékre (készenléti módhoz forgassa az "O" pozícióba).

• Csatlakoztassa a megfelelő csatlakozót a reduktorhoz (Plasma 30FV)
• A készülékek védettek, és automatikusan készenléti módba kapcsolnak, ha a hálózati feszültség meghaladja a 265V-t.

Ha ilyen hibajelenség történik, a sárga figyelmeztető LED világít. 30 másodperc elteltével, ha a hálózati feszültség
visszatér a normális szintre, a készülék újra használható.

• A készüléket ipari környezetben történő felhasználásra tervezték (CISPR 11 szerint). Eltérő környezetben az
elektromágneses kompatibilitás biztosítása nehézségekbe ütközhet. Ne használja a gépeket olyan területen, ahol
elektromosan vezető fémpor található.

• Ez egy A osztályú berendezés, amelyet nem a lakossági gyengeáramú hálózatról történő üzemeltetésre terveztek. Az
ilyen helyeken az elektromágneses kompatibilitás biztonsága nehézségekbe ütközhet, mind a vezetéki, mind a sugárzó
interferencia következtében.
Ezek a készülékek nem felelnek meg az IEC 61000-3-12 előírásainak. Ha a lakossági hálózathoz csatlakoztatják, a
felhasználó felelőssége biztosítani, illetve a hálózati szolgáltatónál ellenőrizni, hogy a készüléket szabad-e
csatlakoztatni.

• Ne használja a gépeket olyan területen, ahol elektromosan vezető fémpor található.

VÁGÁS 

• Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a sűrítettlevegő-forráshoz (PLASMA Cutter 30 esetén)
• Állítsa be a reduktort (PLASMA Cutter 30FV esetén) 2,5 - 6 bar közti értékre.

Plasma 25K és 35KF: 1500m tengerszint feletti magasság esetén a légköri nyomás nem 
elegendő a beépített kompresszor működéséhez 

Plasma 30FV : 10 A* felett, illetve hogy a vágási teljesítmény optimális legyen, használja a géphez csomagolt  
« légátfolyás tesztelőt ». Az eljárás : 

- Nyomja le a pisztoly gombját (az ív megjelenik).
- Engedje fel a gombot. Az ív kialszik, de a levegő még kb. 15 másodpercig áramlik.
- Ezalatt az idő alatt helyezze a « légátfolyás tesztelőt » a vágópisztoly végére, és állítsa be a

levegőmennyiséget (115l/perc a Plasma 30FV esetén), úgy, hogy a golyó a min./max. tartományon 
belül legyen.

*megj. : < 10A vágóáram esetén rögtön állítsa a reduktort 3 bar-ra.
• Kapcsolja be a gépet.
• Állítsa be a vágóáramot a vágandó munkadarab anyagának és méretének megfelelően.

(A) 

Darabolás max. 
vastagsága 

Minőségi vágás max. 
vastagsága 

Max. vastagság 

Darabolási 
tartomány 

Javasolt tartomány 
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m
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Helyezze a testcsipeszt a vágandó munkadarabra, egy megtisztított részre. 
• A plazmavágó gépek pilot arc gyújtási rendszerűek. Ennek révén a felület érintése nélkül lehet plazmaívet gyújtani. Két

lehetséges vágási eljárás használható:
▪ Gomb megnyomása � pilot arc képződik � vágás a munkadarabhoz történő érintés után.
▪ Érintkezés a munkadarabbal � gomb megnyomása � azonnali vágás.

• Vágás közben ügyeljen, hogy az érintkezés folyamatos legyen, a vágás sebessége pedig egyenletes.
BEKAPCSOLÁSI IDŐ

A leírt készülékek „állandó áramú” berendezések. A bekapcsolási időket, amelyeket az EN60974-1 norma szerint 
állapítottunk meg, alább láthatják. 

X / 60974-1 @ 40°C (T ciklus = 10 min) Plasma 25K Plasma 35KF
Plasma 30 

(230V)
Plasma 30 

(110V)

I max 18% @ 25A 30% @ 35A 32% @ 30A 25% @ 30A

60% (T cycle = 10 min) 12 A 26 A 22 A 19 A

100% (Tcycle = 10 min) 11 A 20 A 18 A 15 A

Megj.: a teszteket szobahőmérsékleten végeztük, és a 40C° hőmérsékletű környezetre vonatkozó értékeket szimulációval 
állapítottuk meg.  
KARBANTARTÁS 

• Csak képzett elektromos szakember végezzen karbantartást vagy javítást.
• Áramtalanítsa az áramforrást, és várja meg amíg a ventilátor leáll. A gépben lévő feszültség és áramerősség-

értékek veszélyesek.
• Azt javasoljuk, hogy évente 2-3 alkalommal távolítsa el a gép burkolatát és sűrített levegővel fújja ki a lerakódott

port. Ilyenkor ellenőriztesse a csatlakozásokat és a szigetelést villamossági szakemberrel.
• Rendszeresen ellenőrizze a vezetékek állapotát. Ha a hálózati vezeték sérült vagy hibás, haladéktalanul cseréltesse

ki a márkaszervizzel, más szakszervizzel vagy villamossági szakemberrel.

BIZTONSÁG 
A plazmavágás kockázatos folyamat, amely helytelenül végezve baleset- és életveszélyes. Védje 
önmagát és másokat is, akik a munkaterületen tartózkodnak.  
Vegye figyelembe az alábbi előírásokat: 

Ívsugárzás : Használjon EN175 szabvány szerinti fejpajzsot, amely EN 169 vagy EN 379 szerinti szűrővel 
van ellátva. Lássa el ugyanezzel, és tájékoztassa a vágás környezetében tartózkodókat. 

Eső, pára, A munkaterület legyen tiszta (szennyezési fokozat ≤ 3) és védett csapadék ellen.  
nedvesség : Helyezze a készüléket egy sima felületre, és legalább egy méterre . Ne használja esőben vagy 

havazásban. 

Áramütés : A készüléket csak egyfázisú, 230V, földelt hálózatról szabad használni. 

Mozgatás : Ne becsülje le a berendezés súlyát. Ne vigye vagy emelje át mások felett. Ne ejtse le, és 
óvatosan helyezze el.  

Égési sérülések : Viseljen tűzálló védőruházatot (overall, farmer). 
Használjon hegesztőkesztyűt és -kötényt. 
Környezetét védje tűzálló fallal vagy függönnyel, és akadályozza meg, hogy 
mások az ívbe nézhessenek, ill. túl közel kerülhessenek.  

Tűzveszély: Távolítsa el a gyúlékony anyagokat a területről. Ne dolgozzon gyúlékony gázok környezetében. 

Füst: Ne lélegezze be a vágás során képződő füstöt ill. gázokat. Ha zárt helyen vág, gondoskodjon a 
megfelelő szellőzésről vagy elszívó berendezésről. 

Egyéb intézkedések: Bármely vágási tevékenységet, amely: 
- fokozott áramütési kockázatú helyen,
- szűkös térben,
- gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok jelenlétében történik,
előzetesen vizsgáltasson felül munkavédelmi szakértővel, és elvégzésénél mindig legyen jelen
olyan személy, aki vészhelyzet esetén beavatkozásra ki van képezve.
A műszaki védelmi intézkedéseket az "IEC 62081" műszaki előírások értelmében KELL
végrehajtani. Magaslati pozícióban csak megfelelő állványzat használata esetén szabad vágni.

Szívritmusszabályzóval élők konzultáljanak kezelőorvosukkal a készülék használata előtt. 

JAVASLAT 
• Hagyja szabadon a készülék nyílásait, hogy a hűtés, szellőzés akadálytalan legyen.
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ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK 

Tartozékok 

et

Körívek vágásához max. 
134cm átmérőig. 
3 féle tengellyel: 
mágneses, tüskés, 
menetes 

Kocsi (Ref. 040199) 
Kényelmes, állandó 
magasságú vágáshoz.  
A vágási teljesítményt és a 
fúvóka élettartamát javítja.
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Kopótartozékok 
Ha a vágási sebesség észrevehetően csökken, ellenőrizze a védőfej, fúvóka és elektróda állapotát és szükség esetén 
cserélje. Fúvókát és elektródát javasolt egyidejűleg cserélni. 

HIBAELHÁRÍTÁS 

Hibajelenség Ok Elhárítás 
A gép nem ad le áramot. A zöld 
LED világít.  
A hővédelem jelzőfénye világít. 

Túlmelegedés elleni védelem 
lépett működésbe.

Várjon a hűtési fázis végéig.

A gép nem ad le áramot. A zöld 
LED világít. 
A hővédelem jelzőfénye kettőt villan, 
aztán kialszik (35K/30FV). 
A hibajelző gyorsan villog (35KF)

A bemeneti feszültség eltér a 
230V + 15% értéktől (Plasma 
25K és 35KF), v a g y  a 85-
265V t a r t o m á n y t ó l   
(Plasma 30FV)

Ellenőrizze a hálózatot vagy az aggregátort, 
majd kapcsolja ki és be a plazmavágót.

A gép nem ad le áramot. A zöld 
LED világít 
A hővédelem jelzőfénye gyorsan villog 
(35K/31FV). 
A hibajelző gyorsan villog (35KF).

Pisztolyhiba. Ellenőrizze a pisztoly állapotát. 
Gyenge levegőellátás. 

Növelje a légnyomást, majd kapcsolja ki és 
be a plazmavágót. 

A gomb megnyomására a levegő 
áramlik, de nincs pilot arc. 

Rossz állapotú tartozékok. Ellenőrizze és cserélje a tartozékokat 
(áramtalanítsa a gépet előtte).

A plazmaív kialszik kb. 3 másodperc 
alatt.

Érintkezési probléma. Ellenőrizze, hogy a testcsipesz tiszta 
(festék- és zsírmentes) felületen 
csatlakozzon, ne túl messze a vágástól.

Bizsergő érzést okoz, ha a gép be van 
kapcsolva és hozzáér a burkolathoz. 

Az áramforrás nincs földelve. Ellenőrizze a csatlakozó és a hálózat 
földelését.

Plasma 30FV : az áramforrás 
kikapcsolása után («O» állás), a 
ventilátor tovább forog, és a levegő 
áramlik. 

Pisztolyhűtési fázis.
A gép rendeltetésszerűen működik, várja 
meg a hűlési fázis végét (+/-15 sec).

A gép nem ad áramot. A három 
jelzőfény villog (35K)

Bekapcsolás közben le volt 
nyomva a pisztoly gombja.

Engedje el a gombot. Ha a probléma továbbra is 
fennáll, küldje szervizbe a gépet. 

Plasma 25K Plasma 35KF Plasma 30FV 
Védőkupak Cserélje ki, ha repedt vagy sérült 60389 040229 040236 

Fúvóka
Tisztítsa ki, ha a nyílás eldugult vagy 
szennyezett. 
Cserélje ki, ha a nyílás deformálódott, vagy 
átmérője megnagyobbodott.

51318.06 040212 040212

Diffúzor
Cserélje ki ha az oldalt található nyílások 
eldugultak.

60028

Elektróda Cserélje ki, ha az elektróda csúcsán látható 
bemélyedés képződött.

52582
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KAPCSOLÁSI RAJZ 

Plasma 30FV 

9 

3 

8 

2 
5 

1 

4 

7 

6 

N° Megnevezés Plasma 30FV

1 Potméter 73099 
2 Elektronikai panel 97125 
3 Hálózati vezeték 3 x 1,5 мм² 21491

4 Hűtőventilátor 51021 
5 Hűtőrács 51010 
6 Készülékláb 71140 
7 Plazmapisztoly 71520 
8 Reduktor és szűrő 71457 
9 Fogantyú 56014 

 
71395 

Ø10 
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Plasma 25K 
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N° Megnevezés Plasma 25K

1 Potméter 73099 
2 Elektronikai panel 97243 
3 Hálózati vezeték 3 x 1,5 мм² 21491 

4 Hűtőventilátor 51032 
5 Hűtőrács 51011 
6 Készülékláb 71140 
7 Kompresszor 51800 
8 Plazmapisztoly 71521 
9 Hálózati kapcsoló 52460 
10 Fogantyú 56014 

71478 

Ø10 Ø8
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Plasma 35KF 

1 

8 

9 

7 

N° Megnevezés Plasma 35KF

1 Potméter 73009

2 Fogantyú 56014 
3 Hűtőrács 51011 

 4 Hálózati vezeték 3 x 1,5 мм² 21494 
 5 Reduktor / szűrő-ülepítő 71462 
 6a Elektronikai panel 97272 
 6b EMC panel 97212 
  6c Teljesítménypanel 97207 
 6d Vezérlőpanel 97213 
 6e Hűtőventilátor 51021 
  6f Hűtőventilátor 51032 

7 Készülékláb 71138

8 Törésgátló 71164

9 Csatlakozó 51469

Plazmapisztoly 71239

Testkábel 043787 8



Plasma 25KF 
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Plasma 35KF 
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Plasma 31FV 
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JELMAGYARÁZAT 

A Ampères  Amper  Ampere  Amperios 
Ампер

V Volt Volt Volt  Voltios Вольт 
Hz Hertz Hertz Hertz  Hertz     Герц 

Coupage plasma  Plazmavágás  Plasma Schneiden  Corte plasma  Плазменная резка

 Convient au découpage dans un environnement avec risque accru de choc électrique. La source de courant elle- 
même ne doit toutefois pas être placée dans de tels locaux. 

Alkalmas magas villamossági kockázatú helyen történő alkalmazásra. Az áramforrást azonban nem szabad ilyen 
helyen elhelyezni. 

Geeignet für Schneidarbeit im Bereich mit erhöhten elektrischen Risiken. Trotzdem sollte die Stromquelle nicht in 
solchen Bereichen betrieben werden. 

Adaptado al corte en un entorno que comprende riesgos de choque eléctrico. La fuente de corriente ella misma no 
debe estar situada dentro de tales locales. 

Адаптирован для резки в среде с повышенным риском электрошока. Однако сам источник питания не должен 
быть расположен в таких местах.

IP23

Protégé contre l’accès aux parties dangereuses des corps solides de diam >12,5mm et chute d’eau (30% horizontal) 
Védett tömör tárgyak Ø > 12,5mm behatása ellen, és hulló csapadék vagy víz ellen (30% beesési szögig) 
Kontaktschutz zu gefärlichen Teilen mit Ø > 12,5mm und Schutz gegen Spritzwasser Einfallwinkel 30%. 
Protegido contra el acceso a las partidas peligrosas de cuerpos solidos de diametro >12.5mm y las caídas de agua 

(30% horizontal) 
Защищен против доступа твердых тел диаметром >12,5мм к опасным частям и от воды (30% горизонт.)

IP21

Protégé contre l’accès aux parties dangereuses avec un doigt, et contre les chutes verticales de gouttes d'eau A 
mozgó alkatrészek védettek kézzel történő érintés, valamint hulló eső ellen  Geschützt gegen Berührung mit 
gefährlichen Teilen und gegen senkrechten Wassertropfenfall protegido contra el acceso a las partes peligrosas 
con los dedos, y contra las caídas verticales de gotas de agua     Аппарат защищен от доступа рук в опасные зоны 
и от вертикального падения капель воды Сварка на постоянном токе

Alimentation électrique monophasée 50 ou 60Hz 
Egyfázisú, 50/60Hz hálózat  Einphasige Netzversorgung mit 50 oder 60Hz  Alimentación eléctrica monofásica 

50 o 60 Hz  Однофазное напряжение 50 или 60Гц.

Uo   Tension assignée à vide  Üresjárati feszültség  Leerlaufspannung  Tensión asignada de vacío 
Напряжение холостого хода.

U1  Tension assignée d’alimentation  Hálózati feszültség  Netzspannung  Tensión de la red  Напряжение 
сети

I1max
 Courant d’alimentation assigné maximal (valeur efficace)  Max. felvett áramerősség (tényleges érték) 

Maximaler Versorgungsstrom (Effektivwert)  Corriente maxima de alimentacion de la red 
Максимальный сетевой ток (эффективная мощность)

I1eff Courant d’alimentation effectif maximal Max. tényleges hálózati áramerősség Maximaler tatsächlicher 
Versorgungsstrom  Corriente de alimentación efectiva maxima   Максимальный эффективный сетевой ток

EN60 974-1
L’appareil respecte la norme EN60974-1 A készülék megfelel az EN60974-1 hegesztőgépekre vonatkozó 
szabványnak. Das Gerät entspricht der Norm  EN60974-1 für Schweißgeräte  El aparato está conforme a la 
norma EN60974-1 

referente a los aparatos de soldadura Аппарат соответствует европейской норме  EN60974-1Convertisseur monophasé transformateur-redresseur Egyfázisú inverter, konverter-egyenirányító Einphasiger 
statischer Frequenzumformer/ Trafo/ Gleichrichter  Convertidor monofásico transformador-rectificador 
Однофазный инвертор, с трансформацией и выпрямлением.

X …% 

@40°C
X : Facteur de marche à …%  X : bekapcsolási idő …%-on  X : Einschaltdauer  …%  X : Factor de 

funcionamiento de …%  X : Продолжительность включения  …%

% de temps d’utilisation continu jusqu’à disjonction thermique à 20°C ambiant.    % folyamatos használati idő 
20°C alatt. 

Einschaltdauer unter 20°C % de tiempo en utización continua hasta disyunción térmica, a 20°C ambientes.  % 
времени непрерывного использования до срабатывания термозащиты при температуре окружающей среды 
20°C.

I2  …% I2 : courant de soudage conventionnnel   orrespondent  I2 : megfelelő hegesztőáram  I2 : entsprechender 
Schweißstrom   I2 : Corrientes correspondientes  I2 : Токи, соответствующие Х*

U2 …%
U2 : Tensions conventionnelles en charges correspondantes   U2 : terhelés szerinti feszültség U2 : 
entsprechende Arbeitsspannung  U2 : Tensiones convencionales en carga   U2 : соответствующие 

сварочные напряжения*

Appareil conforme aux directives européennes 
A készülék megfelel az európai előírásoknak 
Gerät entspricht europäischen Richtlinien 
El aparato está conforme a las normas europeas. 
Устройство соответствует европейским нормам.12



Marque de conformité EAC (Communauté économique Eurasienne)  megfelelőségi jelzés EAC (Eurasian Economic 
Commission)  EAC-Konformitätszeichen (Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft)  Marca de conformidad EAC 
(Comunidad económica euroasiática)  Маркировка соответствия EAC (Евразийское экономическое сообщество).

L’arc électrique produit des rayons dangereux pour les yeux et la peau (protégez-vous !) 
Az ív sugárzása veszélyes a szemre és a bőrre (használjon védőfelszerelést !) 
Der elektrische Lichtbogen verursacht Strahlungen auf Augen und Haut (schützen Sie sich !) 
El arco produce rayos peligrosos para los ojos y la piel (¡ Protegase !) 
Электрическая дуга производит опасные лучи для глаз и кожи (защитите себя!)

Attention, découper peut déclencher un feu ou une explosion.  Vigyázat, a vágás tűz- és robbanásveszélyes. 
Achtung : Schweißen kann Feuer oder Explosion verursachen  Cuidado, cortar puede iniciar un fuego o una 
explosión.  Внимание! Резка может вызвать пожар или взрыв.

Le dispositif de déconnexion de sécurité est constitué par la prise secteur en coordination avec l'installation 
électrique domestique. L'utilisateur doit s'assurer de l'accessibilité de la prise.  Az áramtalanítás a hálózati csatlakozó 
kihúzásával történik a hálózati aljzatból. A csatlakozó hozzáférhetőségét a felhasználónak kell biztosítania.  Die 
Stromunterbrechung erfolgt durch Trennen des Netzsteckers vom häuslichen Stromnetz. Der Gerätanwender sollte den 
freien Zugang zum Netzstecker immer gewährleisten  El dispositivo de desconección de seguridad se constituye de la 
toma de la red electrica en coordinación con la instalación eléctrica doméstica. El usuario debe asegurarse de la 
accesibilidad del enchufe. Система отключения безопасности включается через сетевую штепсельную розетку 
соответствующую домашней электрической установке. Пользователь должен убедиться, что розетка доступна.

Courant de soudage continu Hegesztő egyenáram  Gleichschweissstrom   La corriente de soldadura es 
continua  Сварка на постоянном токе

Mise en veille/mise en marche  készenlét/bekapcsolás  Standby / Einschalten  standby/ puesta en 
marcha Включить/Режим ожидания

Attention ! Lire le manuel d’instruction avant utilisation  Figyelem! Olvassa el a használati 
utasítást. Achtung : Lesen Sie die Betriebsanleitung 
Cuidado, leer las instrucciones de utilización. 
Внимание ! Читайте инструкцию по использованию
Produit faisant l'objet d'une collecte sélective- Ne pas jeter dans une poubelle domestique Háztartási hulladéktól 

elkülönítve kezelendő   Produkt für selektives Einsammeln. Werfen Sie diese Geräte nicht in die häusliche Mülltonne. 
Este aparato es objeto de una recolección selectiva. No debe ser tirado en en cubo doméstico. 

Продукт требует специальной утилизации. Не выбрасывать с бытовыми отходами.
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4 

5 

2 

1

7 
3 

6 

9 

8 

HU 

1
Voyant jaune de 

protection thermique

Túlmelegedést jelző 

(sárga) LED

Übertemperaturanz

eig e, gelb

Indicador luminoso 

amarillo de protección 

térmica

Желтый индикатор 

температурной 

защиты

2
Voyant vert de 

fonctionnement

Bekapcsolásjelző 

(zöld) LED

Netzanzeige, 

grün 

(Betriebsbereit

 

Indicador luminoso 

verde de 

funcionamiento

Зеленый  индикатор 

сети

3
Potentiomètre de 

réglage courant
Vágóáram állítás Potentiometer 

zur 

Potentiometro de 

reglaje de corriente

Потенциометр 

регулировки тока

4
Manomètre. (plasma 

31FV uniquement)

Manométer. (PLASMA 

30FV-nél)

Manometer. 

(nur Plasma 

Manómetro. (plasma 

31FV solamente)

Манометр. (только 

plasma 31FV)

5

Régulateur de 

pression. (plasma 

31FV uniquement)

Reduktor. (PLASMA 

30FV-nél)
Luftdruckregulat

or. (nur Plasma 

31FV)

Regulador de presión. 

(plasma 31FV 

solamente)

Регулятор давления. 

(только plasma 31FV)

6
Interrupteur Marche / 

Arrêt. (plasma 25K)

Ki-be kapcsoló 

(PLASMA 25K/35K)
Schalter ON/OFF. 

(nur Plasma 

25K/35K)

Interruptor arranque / 

paro. (plasma 

25K/35K solamente)

Выключатель 

вкл/выкл. (только 

plasma 25K/35K)

7 Voyant rouge de 
défaut

Hibajelző (piros) LED Rote Fehleranzeige
Indicador rojo de 
defecto

Красный диод 
ошибки

8 Filtre (plasma 35KF 
uniquement)

Szűrő-ülepítő 
(PLASMA 35KF)

Filter nur 
Plasma 
35KF) 

Filtro (plasma 35KF 
unicamente)

Фильтр (только для 
Plasma 35K)

9
Connecteur pince de 
masse (plasma 35KF 
uniquement)

Testkábel csatlakozó 
(PLASMA 35KF)

Buchse 
für 
Massklem

 

Conector pinza de 
masa (plasma 
35KF unicamente)

Коннектор зажима 
массы (только для 
Plasma 35K)

Plasma 25K 

18,5 kg 

Plasma 35KF 

18,5 kg 

Plasma 30FV 

13 kg 
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Forgalmazó és márkaszerviz: SYRIUS-TECH Kft., 3508 Miskolc, Futó u. 74.

www.syrius.hu; info@syrius.hu t: +36 46 500 822, fax: +36 46 505 959 
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