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FANCUT 42 MOST
 z uchwytem ABICUT 45

Instrukcja użytkowania
wersja 1.2 z dnia 07.12.2020

Nr katalogowy: 
FANCUT 42 - 59 00 250060

Uwaga! Każda osoba użytkująca lub odpowiedzialna za konserwację tego urządzenia 
powinna przed rozpoczęciem pracy zapoznać się z całą treścią niniejszej instrukcji obsługi. 
Umożliwi to optymalne wykorzystanie możliwości urządzenia.
Uwaga! Kopia niniejszej instrukcji powinna znajdować się w miejscu eksploatacji 
urządzenia i powinna być zawsze dostępna dla operatora.
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FANCUT

FANCUT

Recykling.

Producent:
RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180,  04-464 Warszawa 

 

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE WEEE II (WEEE – Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny) urządzenie po wycofaniu z eksploatacji musi być poddane 
recyklingowi przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Nie wolno wyrzucać 
wyeksploatowanych urządzeń  razem z normalnymi odpadami!

Komponenty użyte do budowy urządzenia nie zawierają surowców krytycznych w ilości 
łącznie ponad 1g odnośnie wymagań Dyrektywy Ekoprojektu 2009/125/WE i Rozporządzenia 
2019/1784 załącznik II pkt 3h.
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ABICUT



2.  Instrukcja BHP

  
Użytkowanie i konserwacja przecinarek plazmowych może być niebezpieczna.  Użytkownik 
musi przestrzegać zasad BHP celem uniknięcia wypadków. 
Urządzenia do cięcia mogą być używane tylko przez wykwalifikowany personel.  Należy śledzić 
na bieżąco przepisy krajowe dotyczące pracy tym urządzeniem i zapobiegania wypadkom. 

 
  

Usuń wszystkie materiały palne ze strefy cięcia przed rozpoczęciem pracy. 
Nie wolno ciąć w zbiornikach, w których wcześniej przechowywano ciecze palne (paliwo). Usuń 
z dala od odprysków powstających w trakcie cięcia wszystkie materiały palne. 
Cięcie może się odbywać tylko w pomieszczeniach odpowiednio wentylowanych i 
wyposażonych w urządzenia filtrowentylacyjne stałe lub mobilne. 

 

 

 
Elektryczność. 
Prawidłowa praca urządzeniem jest możliwa tylko po prawidłowej instalacji.  
Odłączać urządzenie w przypadku dłuższych przerw w pracy. 
Nie zostawiaj sprzętu bez dozoru. 
Zawsze upewnij się, że instalacja jest uziemiona. 

 
 

 

 
Skóra operatora jest narażona na niebezpieczeństwo kontaktu z promieniowaniem łuku 
plazmowego i agresywnymi substancjami. Noś odpowiednią odzież ochronną. 
Nie tnij bez odpowiedniej ochrony wzroku. Zwróć uwagę na ochronę osób postronnych przed 
promieniowaniem ultrafioletowym emitowanym przez łuk plazmowy.  
W trakcie cięcia powstają szkodliwe gazy i dymy. Używać środków ochrony dróg oddechowych. 
Hałas powstający w trakcie cięcia może uszkodzić słuch. Stosować indywidualne środki 
ochrony słuchu. 
 

 

Osobom z rozrusznikiem serca nie wolno pracować tym urządzeniem. 

 

Niebezpieczeństwo oparzeń. 
Nigdy nie dotykaj bez rękawic materiałów w trakcie  cięcia lub krótko po nim. Unikaj kontaktu 
skóry z cząstkami unoszącymi się w powietrzu. Nie kieruj uchwytu plazmowego w stronę ciała. 

 

Umieść gaśnicę blisko miejsca cięcia. Sprawdź po zakończeniu cięcia stanowisko pracy 
odnośnie zagrożenia pożarowego. 

 

 

Nie tnij bez odpowiedniej ochrony wzroku. Zwróć uwagę na ochronę osób postronnych przed 
promieniowaniem. 

 

 

 
Zakłócenia elektromagnetyczne. 
Urządzenie może oddziaływać na inne urządzenia wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne 
(roboty, komputery itp.) 
Upewnij się, że urządzenia obrębie stanowiska spawania są odporne na zakłócenia. 
Celem ograniczenia zakłóceń zaleca się stosowanie możliwie krótkich kabli położonych 
równolegle względem siebie. 
Pracuj co najmniej 100m od urządzeń wrażliwych. 
Zawsze upewnij się, że instalacja jest uziemiona. 
Jeśli mimo to występują zakłócenia w pracy innych urządzeń, należy właściwie zekranować 
przewody lub użyć odpowiednich filtrów. 
Urządzenie odpowiada aktualnie obowiązującym normom. Zgodnie z PN-EN IEC 60974-10 
klasyfikowane jest jako klasa A i przeznaczone jest do pracy w warunkach warsztatowych i 
przemysłowych. Stosowanie urządzenia w pobliżu zabudowy mieszkalnej a zwłaszcza zasilanie 
z sieci domowej  może powodować zakłócenia w pracy  innych urządzeń elektrycznych lub 
telekomunikacyjnych.  
Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe podłączenie urządzenia i usunięcie 
ewentualnych zakłóceń elektromagnetycznych. 
 

 UWAGA!: Poniższa instrukcja powinna być przeczytana przed zainstalowaniem 
i uruchomieniem urządzenia. Instrukcja BHP powinna być znana każdemu operatorowi 
i  pracownikom odpowiedzialnym za konserwacją sprzętu. 
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UWAGI WSTĘPNE
Uruchomienie i obsługa urządzenia może odbywać się jedynie po uprzednim dokładnym 
zapoznaniu się z poniższą instrukcją. Cięcie łukiem plazmowym wymaga spełnienia 
warunków wynikających z przepisów p-poż.
Obsługujący przecinarkę plazmową powinien być wyposażony w odzież ochronną i sprzęt 
zgodny z aktualnymi przepisami. Niezbędne jest używanie kompletu środków ochrony 
osobistej zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.. 
W skład środków ochrony osobistej wchodzą: maska spawalnicza, rękawice spawalnicze, 
fartuch ochronny, buty skórzane. 
Pomimo wysokiego standardu technicznego urządzenia obsługa powinna wykazywać 
znaczne zdyscyplinowanie w stosowaniu wymagań BHP, które chronią przed występującymi 
w czasie pracy czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia, wynikającymi 
z technologii spawania.

WARUNKI EKSPLOATACJI
Urządzenie to może pracować w ciężkich warunkach. Jednakże ważnym jest zastosowanie 
prostych środków zapobiegawczych, które zapewnią długą żywotność i niezawodną pracę, 
między innymi:
- nie umieszczać i nie używać tego urządzenia na powierzchni o pochyłości większej niż 15º,
- nie używać tego urządzenia do rozmrażania rur,
- urządzenie to musi być umieszczone w miejscu gdzie występuje swobodna cyrkulacja 
  czystego powietrza bez ograniczeń przepływu powietrza do i z wentylatora. Gdy urządzenie 
  jest podłączone do sieci niczym go nie przykrywać np. plandeką, 
- ograniczyć do minimum brud i kurz, które mogą przedostać się do urządzenia,
- urządzenie to posiada stopień ochrony obudowy IP23S, utrzymywać je w stanie suchym 
  i nie umieszczać na mokrym podłożu lub w kałuży,
- nie używać urządzenia do cięcia zbiorników po substancjach łatwopalnych.

             GAZY I DYMY
W trakcie cięcia plazmowego wytwarzane są szkodliwe gazy i dymy zawierające ozon, 
wodór oraz tlenki i cząstki metali. W związku z tym stanowisko do cięcia powinno mieć 
bardzo dobrą wentylację (wyciąg pyłów i dymów lub być usytuowane w miejscu 
przewiewnym). Powierzchnie metali przeznaczone do cięcia powinny być wolne 
od zanieczyszczeń chemicznych, szczególnie od substancji odtłuszczających 
(rozpuszczalników), gdyż ulegają one rozkładowi podczas cięcia wytwarzając toksyczne 
gazy. Cięcie części ocynkowanych lub pokrytych warstwą kadmu lub chromu jest dozwolone 
tylko prze użyciu urządzenia odciągającego i i filtrującego  zanieczyszczenia oraz przy 
doprowadzeniu świeżego powietrza na stanowisko spawania.

WARUNKI OTOCZENIA
Zakres temperatur powietrza podczas:

o o- pracy od +3 C do +40 C
o o- transportu i składowania od -25 C do +55 C

- wilgotność względna powietrza od 50% przy +40C do 90% przy +20%

Instrukcja użytkowania
wersja 1.2 z dnia 07.12.2020



              ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE
Stanowisko do cięcia powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od materiałów 
łatwopalnych (szczególnie na podłodze lub ścianach), co powinno zabezpieczyć przed 
pożarem od gorących kropli metalu. Wskazane jest wyposażenie stanowiska w koce 
gaśnicze i gaśnice  np. proszkowe lub śniegowe.

              ZABEZPIECZENIE PRZECIWPORAŻENIOWE
Niedopuszczalne jest podłączenie urządzenia do nieodpowiedniej instalacji lub instalacji 
o niesprawdzonej skuteczności zerowania. Zdejmowanie osłon zewnętrznych w czasie, 
gdy urządzenie jest podłączone do sieci, jak również użytkowanie urządzenia ze zdjętymi 
osłonami jest zabronione. Nie pozwala się na pracę urządzenia podwieszonego np. do 
suwnicy lub dźwigu. Prace konserwacyjno – remontowe powinny być wykonane przez 
uprawnione osoby z zachowaniem warunków bezpieczeństwa obowiązujących dla 
urządzeń remontowych.

             UWAGA!
Urządzenie ma napięcie biegu jałowego U0 = 320V, co jest zgodne z PN-EN IEC 
60974-1 odnośnie przecinarek plazmowych. Należy zachować szczególną ostrożność 
w trakcie wymiany części zamiennych lub uchwytu spawalniczego.

KONSERWACJA

            UWAGA! 
W celu dokonania jakichkolwiek napraw lub czynności konserwacyjnych zaleca się kontakt 
z najbliższym serwisem firmy RYWAL-RHC. 
Jakiekolwiek zauważone uszkodzenia powinny być natychmiastowo zgłaszane i usuwane.
Największej uwagi wymaga konserwacja uchwytu plazmowego. Należy regularnie usuwać 
odpryski, które przywarły do osłony i dyszy. Zużyte części (elektrody, dysze, pierścień 
zawirowujący - dyfuzor, osłony) powinny być niezwłocznie wymieniane na nowe. Regularnie 
sprawdzać drożność kanałów w pierścieniu zawirowującym. Jeśli są zapchane należy je 
oczyścić np.  sprężonym powietrzem, jeśli to nie przyniesie poprawy należy wymienić dyfuzor 
na nowy. Zły stan dyfuzora wpływa na jakość cięcia i może być przyczyną uszkodzenia 
urządzenia.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodów palnika należy je niezwłocznie 
wymienić na nowe – istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem (wysokie napięcie 
biegu jałowego). 

              PROMIENIOWANIE
Promieniowanie ultrafioletowe emitowane podczas cięcia jest szkodliwe dla wzroku i skóry, 
w związku z czym wymagane jest używanie maski spawalniczej z filtrami ochronnymi.
Stanowisko do cięcia powinno spełniać określone wymagania, między innymi:
- posiadać odpowiednią instalację oświetleniową,
- w zależności od potrzeby posiadać stałe lub ruchome ekrany, chroniące osoby postronne 
  przed skutkami promieniowania,
- znajdować się w pomieszczeniu o odpowiednim kolorze ścian (absorpcja promieniowania).
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Konserwacja podstawowa (codzienna)
- sprawdzać stan kabli i poprawność połączeń, wymienić, jeśli to konieczne,
- sprawdzić stan części szybkozużywających się palnika, wymienić na nowe jeśli to 
  konieczne. Zaleca się jednoczesną wymianę zużytych dyszy i elektrody, 
- sprawdzać stan uchwytu plazmowego, wymieniać go, jeśli to konieczne,
- sprawdzać stan i działanie wentylatora chłodzącego, utrzymywać czyste otwory wlotu 
  i wylotu powietrza chłodzącego,
- utrzymywać urządzenie w czystości.

Konserwacja okresowa (wykonywać minimum co 3 miesiące)
Częstotliwość wykonywania czynności konserwacji okresowej może być zwiększona 
w zależności od środowiska, w jakim urządzenie pracuje.
- wykorzystując odkurzacz usunąć kurz z części zewnętrznych obudowy i z wnętrza 
  przecinarki, nie używać do czyszczenia przecinarki sprężonego powietrza,
- sprawdzać i dokręcać wszystkie śruby,
- sprawdzić stan wszystkich styków elektrycznych i poprawić, jeśli jest taka konieczność.  

Obowiązkowe badania urządzeń

Zgodnie z zapisem Kodeksu Pracy : "Całą odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie 
maszyn i urządzeń ponosi ich właściciel". Wynika z tego obowiązek dokonywania 
okresowych oraz ponaprawczych badań i przeglądów urządzeń . Badania okresowe 
wykonuje się nie rzadziej niż jeden raz w roku - podstawa prawna PN-EN ISO 17662 pkt 4.2, 
a badania ponaprawcze - po każdej naprawie, która przywróciła funkcję cięcia - podstawa 
prawna PN-EN 60974-4 pkt 4.6. Wszystkie w/w usługi wykonuje serwis firmy RYWAL-RHC.

Zgodnie z Rozporządzeniem 2019/1784 (UE) załącznik II pkt 2. b1 firma RYWAL-RHC 
udostępnia informacje dotyczącą napraw i konserwacji PROFESJONALNYM SERWISOM 
NAPRAWCZYM na zasadach określonych w rozporządzeniu.

            UWAGA! Sieć zasilająca i sprężone powietrze musi być odłączona od 
urządzenia przed każdą czynnością konserwacyjną i serwisową. Po każdej 
naprawie wykonać odpowiednie sprawdzenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkowania.
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3.  Instalacja i transport
·  Użytkownik jest odpowiedzialny za podłączenie przecinarki zgodnie z instrukcją producenta. 
W przypadku wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych , użytkownik powinien usunąć ich 
przyczynę, jeśli konieczne to za wiedzą producenta.
·  Przed użyciem sprzętu operator powinien oszacować ewentualny wpływ  zakłóceń na 
otoczenie, w szczególności obecność osób z rozrusznikami serca lub aparatami słuchowymi
·  Praca z agregatem prądotwórczym jest dopuszczalna, ale musi spełniać on pewne 
wymagania. Zalecane jest użycie agregatu  z prądnicą asynchroniczną. Jeśli agregat nie 
daje odpowiedniego zasilania skutkuje to obniżeniem parametrów łuku elektrycznego lub 
wyłączeniem przecinarki.

Przewód masowy.
Zaleca się stosowanie przewodów tak krótkich, jak to tylko możliwe, umieszczonych 
wzajemnie blisko obok siebie, najlepiej na poziomie podłogi lub jak najbliżej niej.

Usytuowanie przecinarki plazmowej.
Przestrzegać następujących zasad:
·  Zapewnić łatwy dostęp do przyłączy, przewodów i przełączników
·  Nie stawiać przecinarki w małych, ograniczonych pomieszczeniach
·  Nie kłaść przecinarki na powierzchniach o nachyleniu większym niż 15 stopni

· 

· 

Transport.
Zachować szczególną ostrożność przy transporcie urządzenia wózkiem widłowym 
lub podnośnikiem – ryzyko uszkodzenia podwozia urządzenia.
Do transportu pionowego za pomocą dźwigu stosować wyłącznie odpowiednie zawiesia.
Przed transportem urządzenia należy odłączyć sprężone powietrze z tyłu urządzenia.
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia przy transporcie wynosi 10°.
            
             UWAGA!: Niebezpieczeństwo upadku lub wywrócenia urządzenia w trakcie 
             transportu!

· 
· 
· 
· 

· 
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 Dane techniczne Jednostka FANCUT 42 

Zasilanie V/Hz 1x230/50-60 

Zabezpieczenie sieci A 16 

Maks. prąd I1  A 21,8 

Maks. prąd efektywny I1eff    A 15,4 

Współczynnik cos  0,98 

Sprawność źródła zasilania    % 85 

Zakres prądu cięcia  A/V 20/88,0 – 40/96,0 

Napięcie biegu jałowego U20   V 320 

Pobór mocy w stanie bezczynności W 29 

Prąd cięcia (cykl pracy 100%) I2  
Prąd cięcia (cykl pracy 60%) I2 

Prąd cięcia (cykl pracy 50%) I2 
A/V 

28/91,2 
33/93,2 
40/96 

Efektywna grubość cięcia 
jakościowego stali węglowej 

mm 10 

Ciśnienie robocze powietrza bar 5,0 

Min. / Maks. ciśnienie powietrza bar 4,5 / 8,5 

Zużycie powietrza (5 bar) l/min 119 

Zajarzenie łuku  Pneumatyczno-kontaktowe 

Emisja hałasu dB(A) < 70 

Regulacja prądu  Bezstopniowa 

Klasa izolacji  F 

Stopień ochrony obudowy  IP 23 

Poziom zakłóceń EMC wg PN-EN 
60974-10 

 Klasa A 

Wymiary  (w x l x h)  mm 160x510x280 
Waga  kg 8,4 

Tabela 1: Dane techniczne FUNCUT 42 MOST

4. Dane techniczne i kompletacja:
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Urządzenie dostarczane jest z uchwytem do cięcia plazmą Abicut 45 dł. 6 m 
(numer katalogowy 59 03 030146) z prowadnicą bezstykową, przewodem maso-
wym i zestawem części zamiennych do cięcia.

Kompletacja:
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Rysunek 1: Filtr AT-1000 i sposób mocowania do szybkozłącza gazowego na urządzeniu.

Rysunek 2: Zestaw cyrkla 745.121.1



Instrukcja użytkowania
wersja 1.2 z dnia 07.12.2020

Rysunek 3: Budowa urządzenia

Tabela 2: Budowa urządzenia



Lp. Elementy wymienne Nr kat. producenta Nr katalogowy 
1. Korpus ABICUT 25K/45 748.0020.1 59 13 748020 
2. Rękojeść ABICUT 748.0053.1 59 13 748053 
3. Przycisk rękojeści 185.0005 55 13 007360 
4. Elektroda krótka 748.0032.10 59 13 748032 
5. Elektroda długa 748.0048.10 59 13 748048 
6. Dyfuzor 748.0033.2 59 13 748033 
7. Dysza standard 0,8 mm 748.0035.10 59 13 748035 
7.1. Dysza 0,65 748.0034.10 59 13 474034 
8. Dysza długa 0,9 mm (stykowa) 748.0049.10 59 13 748049 
9. Osłona kpl. ABICUT 45 748.0043.2 59 13 748043 
9.1. Osłona 35A 748.0052.2 59 13 748052 
10. Płoza dystansowa ABICUT 25K/45 748.0050.5 59 13 748050 
11. Klucz ABICUT 25K/45/75 748.0059.1 59 13 748059 
12. Uchwyt plazmowy Abicut 45/6 m - 59 03 030146 
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Rysunek 4: Palnik i części do uchwyty Abicut 45

Tabela 3: Spis części do uchwytu Abicut 45
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Rysunek 5: Właściwe położenie 
dyfuzora gazowego.
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Materiał  Proces  Grubość [mm]  
Cięcie efektywne  10 

Cięcie rozdzielające  20 
Stal konstrukcyjna  

Cięcie jakościowe  15 
Stal nierdzewna  Cięcie jakościowe  12 

Aluminium  Cięcie jakościowe  10 
Miedź  Cięcie jakościowe  4 

 Tabela 4: Grubości cięcia w zależności od materiału (ciśnienie 5 bar)
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Rysunek 6: Sposób przebijania otworów w materiale i cięcie w narożnikach.



FANCUT 42
PN-EN IEC 60974-7: 10.1.4.
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Rysunek 7: Problemy występujące w trakcie cięcia (rozdział9).



Rysunek 8: Schemat elektryczny FANCUT 42 MOST.
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Rysunek 10: Części zamienne do FANCUT 42 MOST.
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- 59 03 030146 Uchwyt plazmowy ABICut 45 6m Plasma cu�ng torch ABICut 45 6m

Tabela 5: Spis części zamiennych FANCUT 42 MOST.
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12. Deklaracja zgodności UE

Urządzenia podlegają ciągłym zmianom i udoskonaleniom. Zastrzegamy sobie 
możliwość wprowadzenia zmian.

KONIEC.

-
-
-

Deklaracja ważna wyłącznie z oryginalnym uchwytem plazmowym ABICUT 45.

1. Produkt: Przecinarka Plazmowa FANCUT 42 MOST

4. Przedmiot deklaracji: Przecinarka Plazmowa FANCUT 42 MOST

- z dyrektywą  Ekoprojektu 2009/125/WE oraz rozporządzeniem 2019/1784 

PN-EN IEC 60974-1:2012; PN-EN IEC 60974-10:2014.

Toruń, 11.12.2020 Podpisano w imieniu:

RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie, 
ul. Chełmżyńska 180, 
04-464 Warszawa
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