
A MEGAPLASMA não é de forma alguma afiliada ou conectada com nenhum dos fabricantes mencionadas neste catálogo. As peças
anunciadas para venda não são peças genuínas, mas são peças feitas para e/ou pela MEGAPLASMA. O uso dos números de peças do

fabricante do equipamento original e/ou de qualquer marca registrada ou não registrada do fabricante é apenas para sua conveniência na
verificação de compatibilidade do seu equipamento.

Megaplasma Comercial Ltda.
Av. do Trabalhador, 2701 - Centro Emp. Castelo Branco

CEP 18552-100 - Boituva - SP -  Brasil
Fone: (15) 3264-1150 - (11) 94084-6976 

megaplasma@megaplasma.com.br
www.megaplasma.com.br

Megamax 45XP/65/85/105 Reta

059477
Tocha reta 7,50m

059479
Tocha reta 15,00m

XXXXXXXX
Kit anel o’ring

MPG21
Mola do punho

M228716
Corpo da tocha

05415HY
Punho isolante

M05417HY
Bucha adaptadora do punho

Punho reto com rosca com cremalheira

Punho reto com rosca sem cremalheira

MPP93

MPP92
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Megamax 45XP/65/85/105 Reta

220857
Difusor de gás 45/85A

220994
Difusor de gás 105A

220930
Bico de corte 45A

M105842K
Kit eletrodo 105A

220941
Bico de corte 45A

220819
Bico de corte 65A

220816
Bico de corte 85A

Capa retentora 45/105A

220990
Bico de corte 105A

220953
Capa retentora contato Ohmico

220993
Bocal de proteção 105A

220817
Bocal de proteção 45/85A

220948
Bocal de proteção Precision Cut 45A

220854


