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Zeta řeže dokonale: precizní řezy 
a snadná manipulace

univerzální přenosná 
plasmová řezačka 

Migatronic  Zeta je plasmová 
řezačka s automatickým řízením 
řezacího a drážkovacího procesu 
určená pro práci v dílně i na 
montážních místech. Invertorová 
technologie umožňuje jedno-
duchou obsluhu a vždy správné 
nastavení plasmového řezání 
všech elektricky vodivých kovů  
a jejich slitin.

Všechny stroje Zeta mohou 
být připojeny k běžným 
kompresorům a mohou být 
napájené generátory.

jednoduchá obsluha  
a funkční design

Nastavení stroje je velice jedno-
duché. Stačí zvolit řezací proud 
odpovídající tloušťce děleného 
materiálu a Zeta 40, 60 nebo 
100 je připravená k řezání kovů. 
Zeta 100 umožňuje i jemné 
drážkování, např. pro odstranění 
přebytečného materiálu po 
svařování. Plasmový oblouk je 
u všech Zet zapálen automa-
ticky pilotním obloukem, tedy 
bezkontaktně pro delší životnost 
spotřebních dílů i těla hořáku.

Úsporné řezání

Stroje Zeta používají jako plas-
mový plyn vysušený stlačený 
vzduch z běžných rozvodů  
a mají i úsporný režim pro 
snížení spotřeby elektřiny při 
provozních přestávkách.

Tloušťka děleného mate-
riálu určuje výběr stroje

Jednofázová Zeta 40 umožňuje 
kvalitní řezy plechů až 8 mm tlu-
stých. Třífázové Zeta 60 / Zeta 100 
jsou určeny pro kvalitní řezání 
plechů až 12 / 25 mm tlustých. Pro 
případ pouze dělících řezů bez 
zvýšených požadavků na kvalitu

řezu může být uvedená tloušťka 
vyšší až o 50%. Viz. diagram na 
str. 3.

Snadné řezání 
děrovaných plechů

Všechny tři Zety umožňují plas-
mové řezání perforovaných nebo 
děrovaných plechů. Pouhým stis-
kem  tlačítka na čelním panelu 
dojde k travalému sepnutí pilot-
ního oblouku pro snadné řezání 
děrovaných materiálů bez kom-
plikovaného znovuzapalování 
plasmového oblouku. Touto 
unikátní funkcí  jsou vybaveny 
všechny Zety.



jednofázové nebo třífázové plasmové 
řezačky s jednoduchou obsluhou  
a optimální ekonomií provozu
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Zeta 60

Kvalitní řez

Dělící řez se sníženou kvalitou

Zeta 40

ŘEZACÍ VLASTNoSTI

Použijte tento diagram pro správnou volbu trysky podle maximální tloušťky řezaného 
materiálu (uvedeny údaje pro ocel). V případě řezání jiných kovů mohou být max. 
řezaná tloušťka a rychlost řezání redukovány.
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ZETA 100
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1,6 mm tryska

Zeta 100 na 
vozíku (doplňkové 

příslušenství, obj. č.
78857044/78857045)
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Právo změny vyhrazeno

Zdroj proudu ZETA 40 ZETA 60 ZETA 100

Napájecí napětí 1 x 230 V 3 x 400 V 3 x 400 V
Pojistky (PFC) 16 A 10 A 20 A
Proudový rozsah 20-45 A 20-60 A 20-100 A
Zatěžovatel 40°C 100% 35 A 40 A 75 A
Zatěžovatel 40°C 60% 40 A 50 A 85 A
Zatěžovatel 40°C 40% 45 A 60 A 100 A
Třída ochrany IP 23 IP 23 IP 23
Napětí naprázdno 225 V 241 V 248 V
Tlak vzduchu 4-6 bar 4-6 bar 4-6 bar
Spotřeba vzduchu l/min. 100-160 100-160 100-160
Řez kvalitní, mm < 8 < 12 < 25
Řez oddělovací, max., mm < 12 < 18 < 35
Rozměry d x š x v, mm 360 x 220 x 570  360 x 220 x 570 405 x 345 x 675 
Hmotnost, kg  26 27 36

Široký sortiment příslušenství včetně  
sady pro přesné kruhové řezání  
(Obj. č. 80600200)

Výhody Zety

•  Tři výkonové varianty

• Plní všechny běžné potřeby  
 použití

• Přenosná a robustní

• Řezání děrovaných plechů

• Jemné drážkování plasmou  
 (Zeta 100)

• Různé velikosti trysek pro  
 vysoce kvalitní řezy

• Kružítko a vodítko

• Vozík


