
Kompatibel med:

Duramax
Duramax Lock

Patronadapter
For Powermax®-brennere  
i Duramax®- og Duramax Lock-serien 

Oppgrader til den nye revolusjonerende Hypertherm-plattformen  
for forbruksvarer for patron ved å installere en brenneradapter  
for Powermax Duramax- og Duramax Lock-seriene.

Brukervennlig
• Hypertherms nye patronforbruksmateriale i én del forenkler 

dramatisk det som trengs for å utføre alle skjære-  
og fugingoppdrag.

• Hvis du installerer en brenneradapter på en Duramax- 
eller Duramax Lock-brenner, blir konverteringen til 
patronplattformen en enkel prosess.

• Patronytelsen er optimalisert for skjærekvalitet og lang 
levetid, og utskifting av patroner er enkelt og effektivt.

Kostnadseffektiv
• Hypertherm-patronen reduserer kostbare feil forårsaket 

av bruk av feil forbruksvarer eller uten å vite hvilke 
forbruksvarer som må byttes ut og når.

• Brenneradapteren er holdbar og kan brukes flere ganger 
og krever ikke oppgradering til en ny brennerplattform.

• Lagerhåndteringen av forbruksvarer er mer effektiv  
og effektiv med færre deler å kjøpe.

http://www.hypertherm.com


Når patronen brukes på en Duramax-  Når patronen brukes på en Duramax-  
eller Duramax Lock-brenner med adapteren, eller Duramax Lock-brenner med adapteren, 
overføres ingen data fra patronen til  overføres ingen data fra patronen til  
det automatiserte prosessoppsettsystemet det automatiserte prosessoppsettsystemet 
eller for å gi data om bruken av patroner. eller for å gi data om bruken av patroner. 
Denne funksjonen er tilgjengelig  Denne funksjonen er tilgjengelig  
for Powermax SYNC-systemer  for Powermax SYNC-systemer  
med SmartSYNC-brennerteknologi.*med SmartSYNC-brennerteknologi.*

* SmartSYNC-brennere er ikke kompatible  
med Powermax45 XP/65/85/105 A-systemer

Ikke skalert

Kompatibilitet
Brenneradapteren gjør det mulig å konvertere til  
en plattform med forbruksvarer i patroner hvis  
du har følgende systemer og brennertyper.

System Brennertype Delenummer 
 for adapter

Powermax45® XP Duramax® Lock-hånd, mekanisert og robotisert

428951
Powermax65®

Duramax-hånd, mekanisert og robotisertPowermax85®

Powermax105®

•  Anbefales ikke til bruk på Duramax-etterutrustingsbrennere for Powermax1000/1250/1650
•  Ikke kompatibel med Duramax Hyamp™-standardbrennere eller lange brennere
•  Patronforbruksplattformen er standard for den nye Powermax SYNC™ 65/85/105-systemer  

med SmartSYNC™-brennere (ingen adapter kreves)

Adapteren forlenger brennerens Adapteren forlenger brennerens 
lengde med 17,5 mm.lengde med 17,5 mm.

De lett identifiserbare patronene er fargekodet etter 
prosess for å eliminere forveksling av forbruksdeler  
og er tydelig merket for strøm og delenummer.  
Patronene er gjenvinnbare blandede materialer.

Adapteren er utformet for å støtte flere utskiftinger  
av patroner. Kontroller regelmessig og fjern adapteren  
fra brenneren for å kontrollere sprekker og slitasje  
på gjengene for å finne ut når den skal skiftes ut.



Kontaktskjæring og FineCut® for håndbrennere
Hypertherm-patroner Erstatter denne stabelen

Prosess Patron Skjold Brennerkappe Munnstykke Elektrode Virvelring

105 A 428937 220992

220854

220990

220842

220994

85 A 428935

220818

220816

22085765 A 428931 220819

45 A 428927 220941

FineCut-kontaktskjæring 428928 220931 220930 220947

Mekanisert og FineCut for mekaniserte brennere
Hypertherm-patroner Erstatter denne stabelen

Prosess Patron Skjold Brennerkappe Munnstykke Elektrode Virvelring

105 A 428936 220993

220854 or 
220953 (ohmsk)

220990
220842 

eller 220777 
(CopperPlus®)

220994

85 A 428934
220817 
220955 

(deflektor)

220816

22085765 A 428930 220819

45 A 428925 220941

FineCut mekanisert skjæring 428926 220948 eller 
220955 

(deflektor)
220930 220842 220947Ohmsk ring Sett 428895-nummerringer 

(3) per sett

Se veiviseren for skjæring av patronadapter på Duramax-brenneren 811300MU. 
Mekaniserte patroner kan brukes på håndbrennere hvis du vil ha avstand.

Maksimal fjerning og kontroll av fuging
Hypertherm-patroner Erstatter denne stabelen

Prosess Patron Skjold Brennerkappe Munnstykke Elektrode Virvelring

Maks fjerningsfuging med 105 A 428938
220798

220854

220991

220842

220994

Maks fjerningsfuging med 45–85 A 428932 220797 220857

Maks kontrollfuging med 105 A 428939
420480

220991 220994

Maks kontrollfuging med 45–85 A 428933 220797 220857



Som 100 % medarbeidereiere er vi alle fokusert på å levere en 
uovertruffen kundeopplevelse. www.hypertherm.com/ownership

Å ta vare på miljøet er en av kjerneverdiene til Hypertherm. 
www.hypertherm.com/environment

For mer informasjon:  
www.hypertherm.com

Hypertherm, Duramax, Powermax, CopperPlus, SYNC og FineCut er varemerker 
som tilhører Hypertherm, Inc., og kan være registrert i USA og/eller andre land. 
Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Gå til www.hypertherm.com/patents for mer detaljer om Hypertherm-patentnumre 
og -typer.
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