
obchodní oddělení thermacut, s.r.o.
duKelsKÁ 76a, ŠenoV u noVÉho JIČína 742 42

tel.: +420 556 423 418
e-maIl: obchod@thermacut.cZ

WWW.thermacut.cZ

a Global ProVIder oF thermal cuttInG technoloGY.

Společnost Thermacut jako tradiční výrobce s vysokou a stabilní kvalitou nabízí náhradní díly vhodné pro 

AJAN® HP260A™ běžNá ocel

* PLNĚ ZAMĚNITELNÉ A KOMPATIBILNÍ S ORIGINÁLNÍM DÍLEM, ALE S THERMACUT DESIGNEM.

Poz. Č. pol. Ref. č. Název Balení (ks) Poz. Č. pol. Ref. č. Název Balení (ks)

*1. T-11408 SC2-UR Krytka hořáku 30–260A 1 11. T-11333 N7 Tryska 260A 1

2. T-11334 S1 Krytka 30A 1 *12. T-11338 SW1-UR Vířivý kroužek 30–80A 1

3. T-11335 S2 Krytka 40A 1 *13. T-11339 SW2-UR Vířivý kroužek 130A 1

4. T-11336 S3 Krytka 80/130A 1 *14. T-11340 SW3-UR Vířivý kroužek 260A 1

5. T-11337 S4 Krytka 260A 1 15. T-11341 E0 Elektroda 30–80A 1

6. T-11328 G1 Vířivý kroužek 30–260A 1 16. T-11342 E1 Elektroda 130A 1

7. T-11329 N1 Tryska 30A 1 17. T-11343 E3 Elektroda 260A 1

8. T-11330 N2 Tryska 40A 1 18. T-11327 B1 Chladící trubička 1

9. T-11331 N3 Tryska 80A 1 *19. T-11351 100-07-106535-UR Klíč na spotřební díly 1

10. T-11332 N5 Tryska 130A 1



Pro vaše plazmové řezací technologie nabízí thermacut nejen spotřební díly, ale i hořáky, 

kabeláže a také i servisní poradenství či školení od zkušených odborníků společnosti 

thermacut. tím se odlišujeme od ostatních dodavatelů neoriginálních spotřebních dílů.

•	 Naše díly mají srovnatelnou kvalitu s díly originálních výrobců a nabízíme je navíc za přijatelnou 

cenu.

•	 Naši obchodní zástupci vám pomohou nejen s nákupem našich produktů, ale jsou také technicky 

vyškoleni a schopni poskytnout vám poradenství při odstraňování potíží jak telefonicky, tak osobně.

•	 Jsme schopni vám dodat nejen součástky, ale i hořák s kabeláží.

•	 S pomocí vlastních techniků zajišťujeme servis hořáků i kabeláže, jejich opravy či repase.

•	 Poskytujeme odborné školení zaměřené na nejrozšířenější typy plazmových řezacích systémů.

V Čem se thermacut lIŠí od JIných ProdeJců? 
sPoleČnost thermacut VÁm nabíZí KomPlexní řeŠení Pro VÁŠ PlaZmoVý 
řeZací sYstÉm

ProČ naKuPoVat dílY thermacut?

THERMACUT®, FHT-EX® a EX-TRAFIRE® jsou registrované ochranné známky společnosti Ther-
macut s.r.o., které jsou či mohou být registrovány v České republice či jiných zemích. Všechny 
další zde uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím jejich zákonných vlastníků. Společnost 
Thermacut není v žádném spojení se společností Ajan®.

naŠím cílem Je PosKYtoVat KomPlexní PÉČI VŠem naŠIm ZÁKaZníKům, 
ZahrnuJící:

•	 Testování součástek Thermacut zdarma – sami si vyzkoušejte naše součástky na vašem plazmovém 

řezacím systému, pro více informací volejte: +420 556 423 418.

•	 Dodání kompletní řady spotřebních dílů, hořáku a kabeláže.

•	 Bezplatné vstupní zaškolení obsluhy plazmového řezacího systému.

•	 Bezplatné provedení revize hořáků a kabeláže.

•	 Zajištění oprav a repasí hořáků a kabeláže.

•	 Školení zaměřené na nejvíce používané plazmové řezací systémy přímo u nás v laboratoři.

•	 Doplňkový sortiment produktů pro další technologie dělení kovů (laser, oxy-fuel).

•	 Kontrolu technického stavu pálícího systému.

•	 Změření vodivosti chladicí kapaliny.


