
Hypertherms patron for  
Powermax®-plasmasystemer
Enkelheten til forbruksmaterialer som enkeltdel, 
optimalisert for maksimal ytelse

Avansert design forbedrer og optimaliserer plasmaskjæring og -fuging

Hypertherm-patronen representerer en revolusjonerende 
endring i tradisjonelle plasmaforbruksmaterialer. 
Patronen er et resultat av flere års ekspertise 
innenfor plasmateknologi kombinert med avanserte 
produksjonsprosesser og -materialer. Resultatet er en 
forenklet forbruksmaterialplattform som er langt fra enkle 
når det gjelder ytelse.

Innovativ forbruksdesign krever like avansert 
produksjonskapasitet
Hypertherms patron for Powermax-plasmasystemer  
ser annerledes ut fordi det er annerledes:

• Automatisert montering av komponentene i patronen sikrer 
perfekt innretting

• Eliminerer spørsmålet om hvilke deler som må byttes ut  
og når

• Installasjon av patron for brenner er en enkel og hurtig  
tre fjerdedels omdreining

• Håndteringen av forbruksvarer er dramatisk forenklet

https://www.hypertherm.com


™100 % eid av 
medarbeiderne

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 gå til: 
www.hypertherm.com
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Patentert gjengedesign

Støpt og stemplet kobber

RFID-tag muliggjør 
automatisert prosessoppsett

Blandet materiale som kan gjenvinnes

Bakgrunn
Plasmasystemkunder fra hele verden har identifisert vanlige 
problemer med bruk av plasmaforbruksvarer, inkludert:

• Usikkerhet om hvilke forbruksvarer som skal skiftes ut,  
og når

• Kostnader, mas og nedetid for å håndtere lagerbeholdning 
av flere forbruksvarer

• Suboptimale skjæreresultater på grunn av feil valg  
av forbruksvarer og prosessoppsett

• Lang levetid og holdbarhet svarer ikke til forventningene

Kompatibilitet
Systemer Brennere Kapasitet

Powermax65/85/105 SYNC™ SmartSYNC™-hånd/
mekanisert/robotisk

• Automatisert prosessoppsett
• Bruksdata

Powermax45® XP/65/85/105 Duramax® og Duramax Lock-
hånd/mekanisert/robotisk

• Krever en brenneradapter  
(del 428951)

• Gir ikke automatisert 
prosessoppsett

• Samler ikke bruksdata

For bruk av en adapter med mekaniserte patroner, se skjærediagramguiden for patronadapteren  
på Duramax 811300MU-brennere.

Fordeler med patrondesign
• Konsolidering av forbruksvarer i en enkelt patron gir 

riktig justering av komponentene og optimalisering 
av plasmaprosessen. Patronen eliminerer blandingen 
av nye deler med brukte deler, noe som er vanlig ved 
regelmessige utskiftninger av forbruksvarer. Resultatet  
er forbedrede og konsekvente resultater av høy kvalitet.

• Patroner har RFID-tagger som muliggjør automatisert 
prosessoppsett for Powermax SYNC™-systemer som 
bruker SmartSYNC™-brennere. Etiketten registrerer også 
verdifulle bruksdata for å spore bruken og ytelsen til 
forbruksmateriellet.

• Patronene er fargekodet etter prosess og har lettlest 
lasermerking. Ved å velge riktig blekkpatron for den 
aktuelle jobben, maksimerer du levetiden og gir optimale 
resultater.

Lett å lese
– Delenummer
– Strømstyrke
– Prosess

Krympet skjold

Maskinert kobber

Kontaktskjæring

Sikker 
arbeidsavstandFuging

FlushCut™

Fargekodede hetter etter bruksområde

https://www.facebook.com/HyperthermEMEA
https://www.youtube.com/c/HyperthermEMEA
https://www.linkedin.com/company/38885
https://www.hypertherm.com/csr
https://www.hypertherm.com

