Powermax30® AIR
Kvalitetsrangert plasmasystem med
intern luftkompressor for høy mobilitet
og enkel metallskjæring.
Kapasitet

Anbefalt
Deling

Tykkelse

Skjærehastighet

Skjæring
8 mm
10 mm
16 mm

500 mm/min
250 mm/min
125 mm/min
AIR T30 manuell brenner

Enkelt å sette opp og å bruke
• Bruk det overalt med den interne luftkompressoren.
• Koble det til en 120 V eller 240 V strømkilde med
Auto‑Voltage™ -teknologien.
• Svært bærbar. Det minste, letteste systemet i sin klasse.

Relativ skjæreytelse på bløtt stål
137 prosent raskere

Gjør jobben ferdig raskere
• Gjør mer på mindre tid. Rask skjærehastighet og overlegen
skjærekvalitet gir færre ekstraoperasjoner.
• Skjær hurtig metallgitter eller rustet metall uten å re-utløse med
den sammenhengende styre-pilotbue-funksjonen.
• Et verktøy for å skjære et utvalg av metalltyper og tykkelser.

Powermax30 AIR
Oxyfuel

Skjærehastighet

Robust og pålitelig
• Dennye AIR T30 brenneren er robust og laget for å tåle
de tøffeste miljøer.
• Robust intern luftkompressor eliminerer kostnadene knyttet til
en ekstern luftkompressor.
• Hypertherm Certified™ pålitelighet sikrer ytelse under de mest
krevende miljøer

3 mm

Tykkelse

6 mm

Systemet inkluderer
• Strømforsyning, AIR T30 manuell brenner med 4,5 m
slangepakke og arbeidsklemme med 4,5 m slangepakke
• operatør- og sikkerhetshåndbøker
• 1 dyse og 1 elektrode
• bærestropp

Bestillingsinformasjon
Systemdelenummer med 4,5 m AIR T30 brenner

Strømforsyning
120–240 V

088098

Forbruksdeler til brenner
Forbrukstype
Standard

Brennertype

Strømstyrke

Sprutbeskytter/deflektor

Brennerkappe

Dyse

Virvelring

Elektrode

Manuell

30

420399

420135

420134

420133

420132

Elektroder og dyser selges i pakker på fem, og i kombinasjonspakker med 2 elektroder og 2 dyser (delnummer 428350)

High performing Technology (Høy-ytelseteknologi)
Den nye patentsøkende designen for forbruksdeler muliggjør
konsekvent skjæring ved å optimalisere luftstrømmingen fra den
kompakte, interne kompressoren. Sammen med det høyeffektive
fuktfjerningssystemet, gir Powermax30 AIR meget god
skjærekvalitet og ytelse under varme og fuktige forhold.

Tilbakemedlinger fra kunder
«Fordi selskapet vårt yter service på veldig avsides
steder, hvor tilgangen på luftkompressorer er veldig
begrenset, er flyttbarheten til Powermax30 AIR med
sin interne kompressor ideelt for felt-service. Det
eliminerer også nødvendigheten av autogenskjæring,
ved å konsekvent redusere kostnadene og øke
produktiviteten av skjæreprosessen.»
Diego Nunes Fernando, BNG Metalmecânica, Brazil

Fuktfjerningssystem

Kompressor

Spesifikasjoner

Vanlige bruksområder

Nettspenning

120–240 V, 1-faset, 50/60 Hz

Inngangsstrøm ved 2,5 kW

120–240 V, 1-faset, 29–15 A

Utgangsstrøm

15–30 A

Beregnet utgangsspenning

83 VDC

Intermittens ved 40 °C
Tomgangsspenning

35 %, 240 V
20 %, 120 V
256 VDC

Fysiske mål med håndtak

420 mm D; 195 mm W; 333 mm H

Vekt v/4,5 m brenner

13,5 kg

Kabellengde for nettspenning

3m

Type strømforsyning

Vekselretter – IGBT

Driftskrav til motor

5,5 kW for full 30 A-produksjon

Sertifiseringer

CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr, og serbisk — for
bruk i Europa, Australia, Hviterussland,
Kasakhstan, Russland, Serbia, Ukraina og
andre land hvor det er godkjent.
Strømforsyning: 3 år
Brenner: 1 år

Garanti

VVS, vedlikehold av eiendom og anlegg, brannslokking
og redning, generell tilvirkning, pluss:

Konstruksjon

Skjæring med 120 V nettspenning.
Ved drift ved den maksimalt anbefalte produksjonen på
20 A er skjærekapasiteten:
• 3 mm ved 762 mm/min
• 6 mm ved 355 mm/min
• 10 mm ved 125 mm/min

Overlegen ytelse med høy mobilitet
Sammenlignet med konkurrerende modeller med
interne kompressorer, har Powermax30 AIR det høyeste
kraft/vekt-forholdet, som betyr at det har den største
skjærekraften for lettvektsdesign.

Reparasjon og modifikasjon av kjøretøy

Amp/vekt

Jordbruk

Powermax30 Air

Konkurrent A

Konkurrent B

Anbefalt originalt Hypertherm-tilbehør

Ansiktsbeskyttelse

Hyamp-hansker™ for skjæring og fuging

Sirkelskjærestyring

Klar ansiktsmaske med visir for
skjæring og sliping. Verneskjerm
inkludert ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE

Isolert for ekstra kraftige bruksområder.
Hanske i skytedesign med sømløs
avtrekkerfinger og utvidet ermlinning,
gir fleksibilitet og beskyttelse.

Settes raskt og enkelt opp for
nøyaktige sirkler med diameter opp til
70 cm diameter. For valgfri bruk som
avstand fra brenner til arbeidsstykke
ved rette snitt og skrå kanter.

127239 Ansiktsbeskyttelse nyanse 6
127103 Ansiktsbeskyttelse sjattering 8

017025 Medium
017026 Large
017027 X-large
017028 2X-large

127102 Grunnsett – 38 cm lang arm,
hjul og svingpinne
027668 Luksussett – 28 cm lang arm,
hjul, svingpinne, forankringsbase
og plastkasse

Klappbriller
Sjattering 5 (for < 40 A) visir, ripefast
linse og justerbar innfatning.
ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE.
017033 Klappbriller

Vater og båndholder
Støvdeksler for system
Støvdeksel av brannsikkert vinyl vil
beskytte Powermax®-systemet ditt
i årevis.
127469 Deksel, Powermax30 AIR
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Magnetisk bunnplate og båndholder
med innebygget vater.
017044 Vater og båndholder

