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Κατανόηση της τεχνολογίας 
πλάσματος
Τα συστήματα Powermax κόβουν τα μέταλλα με ταχύτητα και χωρίς ψεγάδια
Το πλάσμα, και η υψηλή θερμοκρασία του 
(έως  22.000 °C), δημιουργείται όταν ένα αέριο ιονίζεται 
από την ηλεκτρική ενέργεια. Τα συστήματα Powermax® 
χρησιμοποιούν πλάσμα για να λιώσουν το μέταλλο και 
ένα πεπιεσμένο αέρα ή άζωτο για να απομακρύνουν το 
λειωμένο μέταλλο, αφήνοντας ένα άκρο καλής ποιότητας, 
το οποίο είναι έτοιμο για συγκόλληση στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Τα συστήματα Powermax είναι επίσης 
αποτελεσματικά για τη χάραξη μετάλλου.

Κοπή ή χάραξη οποιουδήποτε αγώγιμου μετάλλου
Είτε χρησιμοποιούνται στο συνεργείο, στο εργοστάσιο, 
στο σπίτι ή σε εξωτερικό χώρο, τα συστήματα Powermax 
κόβουν και χαράζουν κάθε τύπο και σχήμα μετάλλου. 
Τα περισσότερα μοντέλα διατίθενται με πυρσό χειρός ή 
μηχανικό πυρσό για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
εφαρμογής.

Η λειτουργία ενός συστήματος πλάσματος απαιτεί:
• Πηγή ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (σταθερή ή 

γεννήτρια)

• Πεπιεσμένο αέρα – εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα 
σε συνεργείο, φορητό αεροσυμπιεστή ή φιάλη αέρα. Το 
άζωτο χρησιμοποιείται συχνά για τον ανοξείδωτο χάλυβα

• Εξοπλισμό ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των 
γυαλιών με καλή σκίαση ή μάσκα προσώπου, γάντια, 
προστατευτική ένδυση και κατάλληλο εξαερισμό

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδια 
προϊόντων ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.hypertherm.com/powermax/

Γιατί να προτιμήσετε το 
σύστημα Powermax από 
τη φλογοκοπή με καθαρό 
οξυγόνο (oxyfuel)
Είναι πιο ασφαλές
Η κοπή με ένα σύστημα πλάσματος δεν χρειάζεται 
εύφλεκτα αέρια.

Είναι πιο παραγωγικό
Έχει πολύ υψηλότερες ταχύτητες κοπής έως 38 mm 
πάχος. Δεν απαιτείται προθέρμανση. Ένα καθαρότερο 
άκρο με μικρότερη ζώνη επίδρασης θερμότητας (HAZ) 
χρειάζεται λιγότερο τρόχισμα του άκρου κοπής.

Είναι πιο ευέλικτο
Κόβει και χαράζει όλα τα αγώγιμα μέταλλα, όπως 
ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο. Χρησιμοποιείται 
εύκολα με πρότυπα, κόβει στοιβαγμένα, βαμμένα 
ή σκουριασμένα μέταλλα.

Σύγκριση ταχυτήτων κοπής σε 12 mm μαλακού χάλυβα

Ταχ
ύτη

τα 
κοπ

ής

Powermax125 Powermax105 Powermax85 Powermax65 Powermax45 Φλογοκοπή με 
καθαρό οξυγόνο
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Γιατί να προτιμήσετε το σύστημα Powermax από τα 
υπόλοιπα συστήματα κοπής ή χάραξης
Είναι πιο παραγωγικό
Η τεχνολογία μας για τα αναλώσιμα παρέχει υψηλότερες 
ταχύτητες και καλύτερη ποιότητα κοπής για να μπορείτε 
να κάνετε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο.

Είναι πιο εύκολο στη χρήση του
Η υψηλή δυνατότητα μεταφοράς, τα απλά χειριστήρια 
και το σταθερό τόξο πλάσματος κάνουν τα συστήματα 
Powermax® εύχρηστα τόσο για τους αρχάριους όσο και 
για τους πεπειραμένους χειριστές.

Είναι πιο ευέλικτο
Με τη μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών πυρσού για κοπή 
και χάραξη, μπορείτε να αξιοποιήσετε ένα σύστημα 
Powermax σε ένα πλήθος εργασιών.

Έχει μικρότερο λειτουργικό κόστος
Οι υψηλότερες ταχύτητες και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
των αναλωσίμων μειώνουν το κόστος κοπής και χάραξης 
μετάλλων.

Είναι πιο αξιόπιστο
Η έξυπνη σχεδίαση, σε συνδυασμό με τις εντατικές 
δοκιμές κατά την ανάπτυξη και κατασκευή των προϊόντων, 
επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία χωρίς προβλήματα.

Εμπιστοσύνη
Η εστίαση της Hypertherm στο πλάσμα των συνεργατών 
μας, σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη απόδοση της 
εγκατεστημένης βάσης των συστημάτων μας παγκοσμίως, 
σας παρέχουν τη σιγουριά ότι αγοράζετε το καλύτερο 
προϊόν.

Για να επιλέξετε το σύστημα Powermax που θα ταιριάζει 
καλύτερα στις μακροπρόθεσμες ανάγκες σας, λάβετε 
υπόψη σας τις παρακάτω ερωτήσεις
Τι πάχος μετάλλου θα κόβετε;
Το σύστημα Powermax με πλάσμα μπορεί να κόψει 
λαμαρίνα έως 57 mm. Επιλέξτε το σύστημα Powermax 
με τη συνιστώμενη δυνατότητα για το πάχος μετάλλου 
που αναμένετε να κόβετε σε χρονική συχνότητα 80% 
ή περισσότερο.

Θα γίνεται η κοπή ή η χάραξη με πυρσό χειρός ή αυτοματοποιημένο μηχάνημα;
Για αυτοματοποιημένη κοπή, επιλέξτε έναν μηχανικό 
πυρσό συμβατό με το σύστημα Powermax με επιλογές 
διασύνδεσης για μηχάνημα αυτοματισμού, όπως τραπέζι 
CNC, ρομπότ και κόφτες γραμμών (track cutters).

Ποια υπηρεσία ηλεκτροδότησης χρησιμοποιείτε;
Εάν γνωρίζετε την εισερχόμενη τάση γραμμής, τη φάση 
και το μέγεθος αποζεύκτη όπου θα χρησιμοποιηθεί 
το σύστημα, τότε διασφαλίζετε ότι η υπηρεσία 
ηλεκτροδότησης μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα 
Powermax που επιλέγετε.

Θα τροφοδοτείται το σύστημα πλάσματος από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος;
Κάθε σύστημα Powermax απαιτεί ελάχιστη ισχύ εξόδου 
σε kw για πλήρη απόδοση. Ανατρέξτε στην σελίδα 
16 για περισσότερες πληροφορίες λειτουργίας με τη 
χρήση γεννητριών.

Ποια είναι η πηγή πεπιεσμένου αερίου που χρησιμοποιείτε;
Τα συστήματα Powermax απαιτούν πεπιεσμένο αέρα ή 
άζωτο για να λειτουργήσουν. Το αέριο πρέπει να είναι ξηρό 
και χωρίς επιμολυντικά στοιχεία. Διατίθεται προαιρετικό 
φίλτρο για να διασφαλιστεί ότι το αέριο είναι καθαρό και 
ξηρό. Ανατρέξτε στις απαιτήσεις ρυθμού ροής και πίεσης 
του αερίου στο διάγραμμα στη σελίδα 16.
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Χρήσεις των συστημάτων Powermax

Ελεύθερη κοπή Οδηγός ευθύγραμμης κοπής Οδηγός κυκλικής κοπής

Με το χέρι, κοπή και χάραξη

Αφαίρεση συγκόλλησης

Κοπή με το χέρι σε εξωτερικό χώρο Φορητή μηχανοποιημένη κοπή

Πρότυπα

Χρήση με γεννήτρια Κοπή σωλήνων

Σε εξωτερικό χώρο Στο εργοστάσιο

Κοπή X-Y-Z

Ελαφρύ τραπέζι Βαρύ τραπέζι Ρομποτική

Λοξή κοπή Ευθύγραμμη κοπή Χάραξη

Μηχανοποιημένη ευθύγραμμη κοπή και χάραξη
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Πυρσός χειρός Duramax LT

Powermax30 XP
Το σύστημα Powermax30® XP παρέχει υψηλή απόδοση σε 
ένα μικρό, φορητό πακέτο. Με την 2-σε-1 σχεδίασή του, 
το σύστημα παρέχει υψηλές δυνατότητες κοπής μετάλλων 
μεγάλου πάχους, σε συνδυασμό με αναλώσιμα FineCut® για 
τη λεπτομερή, λεπτή κοπή μετάλλων. Σε συνδυασμό με μια 
προσαρμοσμένη θήκη μεταφοράς, γυαλιά με καλή σκίαση, 
γάντια κοπής και βύσματα προσαρμογέων για κυκλώματα 
120 V ή 240 V, το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο να σας 
επιτρέπει να κόβετε γρήγορα και εύκολα.

Μοντέλο
(τάση εισόδου. 
φάση, πιστοποίηση)

Σύστημα χειρός

Πυρσός Duramax™ LT  
4,5 m

Πυρσός και θήκη μεταφοράς 
Duramax™ LT 

4,5 m
Powermax30 XP  
(120–240 V, μονοφασική, CE) 088082 088083

Δυνατότητα Πάχος Ταχύτητα κοπής
Συνιστώμενη 10 mm σε 500 mm/min

12 mm σε 250 mm/min

Κοπή χοντρών υλικών 16 mm σε 125 mm/min

Παρακολουθήστε μια επίδειξη του 
συστήματος Powermax® στην ιστοσελίδα 
www.hypertherm.com/powermax/videos/



Powermax30 AIR
Το μικρό μέγεθος και ελαφρύ βάρος του νέου 
Powermax30® AIR, με εσωτερικό συμπιεστή, το καθιστούν ένα 
εξαιρετικά φορητό σύστημα με δυνατότητα κοπής μετάλλου 
σχεδόν παντού όπου υπάρχει μονοφασική ισχύ. Απλά συνδέστε 
το στην πρίζα, προσαρτήστε τον σφιγκτήρα εργασίας και 
είστε έτοιμοι για να προβείτε σε κοπή. Λόγω του εσωτερικού 
συμπιεστή, δεν απαιτείται εξωτερικός συμπιεστής αέρα και 
φίλτρο για τη λειτουργία του συστήματος πλάσματος. Οι 
γρήγορες ταχύτητες κοπής και η εξαιρετική ποιότητα κοπής 
του πλάσματος Powermax σάς δίνουν τη δυνατότητα ταχύτερης 
ολοκλήρωσης των εργασιών σας.

Μοντέλο 
(τάση εισόδου. φάση, πιστοποίηση)

Συστήματα χειρός
Πυρσός AIR T30 

4,5 m
Powermax30 AIR 
(120–240 V, μονοφασική, CE) 088098

Δυνατότητα Πάχος Ταχύτητα κοπής
Συνιστώμενη 8 mm 500 mm/min

10 mm 250 mm/min

Κοπή χοντρών υλικών 16 mm 125 mm/min

Πυρσός χειρός AIR T30
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Powermax45
Το σύστημα Powermax45 που έχει τις καλύτερες 
πωλήσεις είναι το πιο αξιόπιστο σύστημα 12 mm στην 
αγορά. Είναι το σύστημα με τη χαμηλότερη ένταση 
ρεύματος στη σειρά Powermax με μηχανοποιημένη 
δυνατότητα και διαθέτει ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων 
εφαρμογών που το καθιστούν ένα πραγματικό 
πολυεργαλείο για κοπή και χάραξη. Η διασύνδεση του 
μηχανήματος για έλεγχο CNC και σύνδεση πυρσού 
FastConnect™ αυξάνει την ευελιξία στις χρήσεις χειρός 
και στις μηχανοποιημένες χρήσεις.

Παρακάτω ακολουθούν μερικές από τις πιο κοινές 
ρυθμίσεις του συστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν την 
τροφοδοσία ρεύματος, τον πυρσό, το καλώδιο εργασίας 
και το κιτ αναλώσιμων εκκίνησης (starter kit).

Μοντέλο 
(τάση εισόδου. 
φάση, πιστοποίηση)

Συστήματα χειρός Μηχανοποιημένα συστήματα
Πυρσός T45v 

6 m
Πυρσός T45v 

15,2 m
Πυρσός T45m 

7,6 m
Πυρσός T45m 

15,2 m
Powermax45  
(230 V, μονοφασική, CE) 088018 088019 088025 088026

Powermax45  
(400 V, μονοφασική, CE) 088020 088021 088028 088030

Δυνατότητα Πάχος Ταχύτητα κοπής
Συνιστώμενη 12 mm σε 500 mm/min

20 mm σε 250 mm/min

Κοπή χοντρών υλικών 25 mm σε 125 mm/min

Διάτρηση 12 mm*
*Ονομαστική τιμή διάτρησης για χρήση χειρός ή με αυτόματη ρύθμιση του ύψους πυρσού

Πυρσός χειρός T45v

Μηχανικός πυρσός T45m



Powermax65
Το σύστημα Powermax65® διαθέτει τις πιο πρόσφατες 
τεχνολογικές καινοτομίες, όπως η τεχνολογία Smart 
Sense™, για να ρυθμίζει αυτόματα την πίεση του αερίου 
και να σας βοηθά να κάνετε περισσότερα απ' ό,τι ποτέ 
πριν. Μια ποικιλία στυλ πυρσών Duramax™ παρέχουν 
εξαιρετική ευελιξία για κοπή και χάραξη χειρός, φορητό 
αυτοματισμό, τραπέζι X-Y και κοπή ή χάραξη ρομποτικού 
τύπου.

Παρακάτω ακολουθούν μερικές από τις πιο κοινές 
ρυθμίσεις του συστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν την 
τροφοδοσία ρεύματος, τον πυρσό, το καλώδιο εργασίας 
και το κιτ αναλώσιμων εκκίνησης (starter kit).

Μοντέλο 
(τάση εισόδου. 
φάση, πιστοποίηση)

Συστήματα χειρός Μηχανοποιημένα συστήματα

Πυρσός 75° 
7,6 m

Πυρσός 75° 
15,2 m

Πυρσοί 75° 
και 15° 
7,6 m

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° 

7,6 m με 
τηλεχειριστήριο

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° 

15,2 m με 
τηλεχειριστήριο

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° και 

πυρσός χειρός 75° 
7,6 m

Powermax65* 
(400 V, τριφασική, CE) 083284 083285 083309 083286 083287 083301

*με θύρα CPC

Δυνατότητα Πάχος Ταχύτητα κοπής
Συνιστώμενη 20 mm σε 500 mm/min

25 mm σε 250 mm/min

Κοπή χοντρών υλικών 32 mm σε 125 mm/min

Διάτρηση 16 mm*
*Ονομαστική τιμή διάτρησης για χρήση χειρός ή με αυτόματη ρύθμιση του ύψους πυρσού

Πυρσός χειρός 15°

Πυρσός χειρός 75°

Μίνι μηχανικός πυρσός 180°

Μηχανικός πυρσός πλήρους μήκους 180°
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Powermax85
Το Powermax85 είναι το καλύτερο σύστημα για κοπή 
25 mm και έχει τις ίδιες δυνατότητες και επιλογές που 
έχει το Powermax65, αλλά με περισσότερη ισχύ από 
το ρεύμα μέγιστης εξόδου 85 Αμπέρ. Μια ποικιλία στυλ 
πυρσών Duramax παρέχουν εξαιρετική ευελιξία για 
χειρωνακτική κοπή και χάραξη, φορητό αυτοματισμό, 
τραπέζι X-Y και κοπή ή χάραξη ρομποτικού τύπου.

Παρακάτω ακολουθούν μερικές από τις πιο κοινές 
ρυθμίσεις του συστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν την 
τροφοδοσία ρεύματος, τον πυρσό, το καλώδιο εργασίας 
και το κιτ αναλώσιμων εκκίνησης (starter kit).

Μοντέλο 
(τάση εισόδου. 
φάση, πιστοποίηση)

Συστήματα χειρός Μηχανοποιημένα συστήματα

Πυρσός 75° 
7,6 m

Πυρσός 75° 
15,2 m

Πυρσοί 75° 
και 15° 
7,6 m

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° 

7,6 m με 
τηλεχειριστήριο

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° 

15,2 m με 
τηλεχειριστήριο

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° και 

πυρσός χειρός 75° 
7,6 m

Powermax85*  
(400 V, τριφασική, CE) 087122 087123 087146 087124 087125 087136

*με θύρα CPC

Δυνατότητα Πάχος Ταχύτητα κοπής
Συνιστώμενη 25 mm σε 500 mm/min

32 mm σε 250 mm/min

Κοπή χοντρών υλικών 38 mm σε 125 mm/min

Διάτρηση 20 mm*
*Ονομαστική τιμή διάτρησης για χρήση χειρός ή με αυτόματη ρύθμιση του ύψους πυρσού

Πυρσός χειρός 15°

Πυρσός χειρός 75°

Μίνι μηχανικός πυρσός 180°

Μηχανικός πυρσός πλήρους μήκους 180°



Powermax105
Στα 105 Αμπέρ, το σύστημα Powermax105® παρέχει 
υπερτριπλάσιες ταχύτητες κοπής σε σύγκριση με 
τη φλογοκοπή με καθαρό οξυγόνο. Η τεχνολογία 
Smart Sense στο σύστημα Powermax105 ανιχνεύει, 
επίσης, τη λήξη της διάρκειας ζωής των αναλώσιμων, 
απενεργοποιώντας αυτόματα την παροχή ρεύματος 
στον πυρσό για να προληφθεί πιθανή βλάβη σε άλλα 
εξαρτήματα ή στο υλικό εργασίας. Μια ποικιλία στυλ 
πυρσών Duramax™ παρέχουν εξαιρετική ευελιξία για κοπή 
και χάραξη χειρός, φορητό αυτοματισμό, τραπέζι X-Y και 
κοπή ή χάραξη ρομποτικού τύπου.

Παρακάτω ακολουθούν μερικές από τις πιο κοινές 
ρυθμίσεις του συστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν την 
τροφοδοσία ρεύματος, τον πυρσό, το καλώδιο εργασίας 
και το κιτ αναλώσιμων εκκίνησης (starter kit).

Μοντέλο 
(τάση εισόδου. 
φάση, πιστοποίηση)

Συστήματα χειρός Μηχανοποιημένα συστήματα

Πυρσός 75° 
7,6 m

Πυρσός 75° 
15,2 m

Πυρσοί 75° 
και 15° 
7,6 m

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° 

7,6 m με 
τηλεχειριστήριο

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° 

15,2 m με 
τηλεχειριστήριο

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° και 

πυρσός χειρός 75° 
7,6 m

Powermax105* 
(230–400 V, τριφασική, CE) 059396 059397 059402 059398 059399 059404

Powermax105*  
(400 V, τριφασική, CE) 059416 059417 059422 059418 059419 059424

*με θύρα CPC και διαιρέτη τάσης

Δυνατότητα Πάχος Ταχύτητα κοπής
Συνιστώμενη 32 mm σε 500 mm/min

38 mm σε 250 mm/min

Κοπή χοντρών υλικών 50 mm σε 125 mm/min

Διάτρηση 22 mm*
*Ονομαστική τιμή διάτρησης για χρήση χειρός ή με αυτόματη ρύθμιση του ύψους πυρσού

Πυρσός χειρός 15°

Πυρσός χειρός 75°

180° μίνι μηχανικός πυρσός

Μηχανικός πυρσός πλήρους μήκους 180°
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Powermax125
Με τη μέγιστη ισχύ και απόδοση για πλάσμα με πεπιεσμένο 
αέρα, το νέο σύστημα Powermax125 κόβει γρήγορα και σε 
μεγάλο πάχος. Με κύκλο λειτουργίας 100%, δυνατότητα 
διάτρησης 25 mm και ρυθμό αφαίρεσης μετάλλου χάραξης 
12,5 kg/ώραr, το σύστημα Powermax125 είναι το εργαλείο για 
οποιαδήποτε βιομηχανική εργασία κοπής ή χάραξης. Η νέα σειρά 
πυρσών Duramax Hyamp™ διατίθεται σε μια ποικιλία στυλ ώστε 
να ικανοποιεί μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών 
κοπής και χάραξης.

Παρακάτω ακολουθούν μερικές από τις πιο κοινές ρυθμίσεις 
του συστήματος οι οποίες περιλαμβάνουν την τροφοδοσία ρεύματος, 
τον πυρσό, το καλώδιο εργασίας και το κιτ αναλώσιμων εκκίνησης 
(starter kit).

Μοντέλο 
(τάση εισόδου. 
φάση, πιστοποίηση)

Συστήματα χειρός Μηχανοποιημένα συστήματα

Πυρσός 85° 
7,6 m

Πυρσός 85° 
15,2 m

Πυρσοί  
85° και 15° 

7,6 m

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° 

7,6 m με 
τηλεχειριστήριο

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° 

15,2 m με 
τηλεχειριστήριο

Πυρσός πλήρους 
μήκους 180° 
15,2 m και 

πυρσός χειρός 85° 
7,6 m

Powermax125* 
(400 V, τριφασική, CE) 059526  059527 059528 059530 059531 059529

*με θύρα CPC και διαιρέτη τάσης

Δυνατότητα Πάχος Ταχύτητα κοπής
Συνιστώμενη 38 mm σε 457 mm/min

44 mm σε 250 mm/min

Κοπή χοντρών υλικών 57 mm σε 125 mm/min

Διάτρηση 25 mm**
*Ονομαστική τιμή διάτρησης για χρήση χειρός ή με αυτόματη ρύθμιση του ύψους πυρσού

Πυρσοί εφαρμογών Duramax και Duramax Hyamp
Η σειρά πυρσών Duramax περιλαμβάνει πυρσούς για τις ανάγκες 
κάθε είδους εφαρμογών, από τη χάραξη έως τη ρομποτική και την 
εκτεταμένη προσέγγιση.

Πυρσός μεγάλου μήκους Duramax Hyamp 45° 1,2 mΠυρσός μεγάλου μήκους Duramax Hyamp 45° 0,6 m

Πυρσός χειρός 15° Duramax Ρομποτικός πυρσός 90° DuramaxΡομποτικός πυρσός 45° Duramax Ρομποτικός πυρσός 180° Duramax

Ρομποτικοί πυρσοί  
Duramax

Ρομποτικοί πυρσοί  
Duramax Hyamp

Πυρσοί μεγάλου μήκους 
Duramax Hyamp 0,6 m 

Πυρσοί μεγάλου μήκους 
Duramax Hyamp 1,2 m 

45° 90° 180° 45° 90° 180° 45° 90° 45° 90°

7,6 m 059464 059465 059466 059564 059565 059566 059562 059563 059567 059568

15,2 m 059579 059580 059581 059582

Όλοι οι πυρσοί Duramax Hyamp είναι συμβατοί με τα συστήματα Powermax65, 85, 105 και 125.
Όλοι οι πυρσοί Duramax είναι συμβατοί με τα συστήματα Powermax65, 85 και 105 μόνο.

Πυρσός χειρός 15°

Πυρσός χειρός 85°

Μίνι μηχανικός πυρσός 180°

Μηχανικός πυρσός πλήρους μήκους 180°



16

Σύγκριση προδιαγραφών συστημάτων
Powermax30® XP Powermax30® AIR Powermax45® Powermax65® Powermax85® Powermax105® Powermax125®

Δυνατότητα κοπής χειρός Συνιστώμενη 10 mm 8 mm 12 mm 20 mm 25 mm 32 mm 38 mm
12 mm 10 mm 20 mm 25 mm 32 mm 38 mm 44 mm

 Κοπή χοντρών υλικών 16 mm 13 mm 25 mm 32 mm 38 mm 50 mm 55 mm

Δυνατότητα μηχανοποιημένης διάτρησης με αυτόματη ρύθμιση 
 του ύψους πυρσού

Δεν ισχύει Δεν ισχύει 12 mm1 16 mm1 20 mm1 22 mm1 25 mm1

 χωρίς αυτόματη ρύθμιση του ύψους πυρσού Δεν ισχύει Δεν ισχύει 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 22 mm

Δυνατότητα χάραξης Αφαίρεση μετάλλου ανά ώρα Δεν ισχύει Δεν ισχύει 2,8 kg 4,8 kg 8,8 kg 9,8 kg 12,5 kg

 βάθος x πλάτος2 Δεν ισχύει Δεν ισχύει 3,3 x 5,5 mm 3,5 x 6,6 mm 5,8 x 7,1 mm 8,1 x 6,6 mm 4,3–7,9 x 6,0–9,9 mm

Ρεύμα εξόδου 15–30 A 15–30 A 20–45 A 20–65 A 25–85 A 30–105 A 30–125 A

Τάσεις εισόδου 120–240 V, μονοφασική, 50/60 Hz 120–240 V, μονοφασική, 50/60 Hz 230 V, μονοφασική, 50–60 Hz
400 V, τριφασική, 50–60 Hz

400 V, τριφασική, 50–60 Hz 400 V, τριφασική, 50–60 Hz 230–400 V, τριφασική, 50–60 Hz
400 V, τριφασική, 50–60 Hz

400 V, τριφασική, 50–60 Hz

Ονομαστική τάση εξόδου 125 VDC 83 VDC 132 VDC 139 VDC 143 VDC 160 VDC 175 VDC

Ρεύμα εισόδου 120–240 V, μονοφασική, 22,5–18,8 A 120–240 V, μονοφασική, 28,7–15 A 230 V, μονοφασική, 30 A
380/400 V, τριφασική, 10,5/10 A

380/400 V, τριφασική, 15,5/15 A 380/400 V, τριφασική, 20,5/19,5 A 230/400 V, τριφασική, 50/60 Hz, 50/29 A
400 V, τριφασική, 50/60 Hz, 28 A

400 V, τριφασική, 50-60 Hz, 36 A

Κύκλος λειτουργίας3 35%, 240 V
20%, 120 V

35%, 240 V
20%, 120 V

50% στα 45 A, 230 V, μονοφασική
60% στα 41 A, 230 V, μονοφασική
100% στα 32 A, 230 V, μονοφασική
50% στα 45 A, 380/400 V, τριφασική
60% στα 41 A, 380/400 V, τριφασική
100% στα 32 A, 380/400 V, τριφασική

50% στα 65 A, 380/400 V, τριφασική
100% στα 46 A, 380/400 V, τριφασική

60% στα 85 A, 380/400 V, τριφασική
100% στα 66 A, 380/400 V, τριφασική

70% στα 105 A, 230 V, τριφασική
80% στα 105 A, 400 V, τριφασική
100% στα 94 A, 400 V, τριφασική
100% στα 88 A, 230 V, τριφασική
80% στα 105 A, 400 V, τριφασική
100% στα 94 A, 400 V, τριφασική

100% στα 125 A, 400 V, τριφασική

Διαστάσεις με λαβή  βάθος x πλάτος x ύψος 356 x 168 x 305 mm 420 x 195 x 333 mm 426 x 172 x 348 mm 500 x 234 x 455 mm 500 x 234 x 455 mm 592 x 274 x 508 mm 592 x 274 x 508 mm

Βάρoς με πυρσό 9,5 kg 13,4 kg 16 kg 26 kg 28 kg 230–400 V, 45 kg
400 V, 41 kg

49 kg

Τροφοδοσία αερίου Αέρας ή N2 Δεν ισχύει Αέρας ή N2 Αέρας ή N2 Αέρας ή N2 Αέρας ή N2 Αέρας ή N2

Συνιστώμενος ρυθμός ροής και πίεση 113,3 l/min στα 5,5 bar Δεν ισχύει Κοπή:  170 l/min στα 5,5 bar
Χάραξη:  170 l/min στα 4,1 bar

Κοπή:  189 l/min στα 5,9 bar
Χάραξη:  212 l/min στα 4,8 bar

Κοπή:  189 l/min στα 5,9 bar
Χάραξη:  212 l/min στα 4,8 bar

Κοπή:  217 l/min στα 5,9 bar
Χάραξη:  227 l/min στα 4,8 bar

Κοπή:  260 l/min στα 5,9 bar
Χάραξη:  212 l/min στα 4,1 bar

Μήκη αγωγών πυρσού Χειρός 4,5 m 4,5 m 6,1, 15,2 m 7,6, 15,2, 22,8 m 7,6, 15,2, 22,8 m 7,6, 15,2, 22,8 m 7,6, 15,2, 22,8 m

 Μηχανοποιημένος Δεν ισχύει Δεν ισχύει 4,5, 7,6, 10,7, 15,2 m 4,5, 7,6, 10,7, 15,2, 22,8 m 4,5, 7,6, 10,7, 15,2, 22,8 m 4,5, 7,6, 10,7, 15,2, 22,8 m 4,5, 7,6, 10,7, 15,2, 22,8 m

Απαιτήσεις γεννήτριας με κινητήρα για τάση πλήρους 
τόξου σε πλήρη έξοδο

5,5 kW 5,5 kW 8 kW 15 kw 20 kw 30 kw 40 kW

1 Ονομαστική τιμή διάτρησης για χρήση χειρός ή με αυτόματη ρύθμιση ύψους πυρσού.
2 Ανάλογα με την ταχύτητα, τη γωνία πυρσού και την απόσταση.
3 Οι ονομαστικές τιμές των κύκλων λειτουργίας της Hypertherm καθορίζονται στους 40 °C, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προσδιορίζονται σε πραγματικά επίπεδα τάσης τόξου κοπής.

Δυνατότητα κοπής χειρός
Συνιστώμενη – Το πάχος του μαλακού χάλυβα στο οποίο 
το σύστημα παρέχει καλή ποιότητα κοπής και ταχύτητες 
ίσες ή υψηλότερες από 500 mm ανά λεπτό. Η κοπή σε 
ποσοστό 80% ή άνω θα πρέπει να πραγματοποιείται στο 
συνιστώμενο πάχος.

Κοπή χοντρών υλικών – Το πάχος του μαλακού χάλυβα 
που μπορεί εύλογα να κοπεί σε 125 mm ανά λεπτό, 
κατ' ελάχιστο, αλλά με κακή ποιότητα κοπής. Η 
κοπή στο πάχος των χοντρών υλικών δεν πρέπει να 
πραγματοποιείται συχνά.

Ονομαστικές τιμές δυνατοτήτων
Δεν υπάρχει κάποιο βιομηχανικό πρότυπο για την 
αξιολόγηση των συστημάτων πλάσματος, οπότε είναι 
σημαντικό να είστε προσεκτικοί όταν συγκρίνετε 
επωνυμίες.

Δυνατότητα μηχανοποιημένης διάτρησης
Το πάχος του μαλακού χάλυβα που μπορεί να διατρηθεί με 
τη χρήση ενός αυτοματοποιημένου ρυθμιστή ύψους πυρσού 
χωρίς υπερβολική φθορά στα αναλώσιμα εξαρτήματα. Η 
δυνατότητα κοπής για το άκρο του πυρσού είναι ίδια με τη 
δυνατότητα κοπής χειρός.
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Σύγκριση προδιαγραφών συστημάτων
Powermax30® XP Powermax30® AIR Powermax45® Powermax65® Powermax85® Powermax105® Powermax125®

Δυνατότητα κοπής χειρός Συνιστώμενη 10 mm 8 mm 12 mm 20 mm 25 mm 32 mm 38 mm
12 mm 10 mm 20 mm 25 mm 32 mm 38 mm 44 mm

 Κοπή χοντρών υλικών 16 mm 13 mm 25 mm 32 mm 38 mm 50 mm 55 mm

Δυνατότητα μηχανοποιημένης διάτρησης με αυτόματη ρύθμιση 
 του ύψους πυρσού

Δεν ισχύει Δεν ισχύει 12 mm1 16 mm1 20 mm1 22 mm1 25 mm1

 χωρίς αυτόματη ρύθμιση του ύψους πυρσού Δεν ισχύει Δεν ισχύει 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 22 mm

Δυνατότητα χάραξης Αφαίρεση μετάλλου ανά ώρα Δεν ισχύει Δεν ισχύει 2,8 kg 4,8 kg 8,8 kg 9,8 kg 12,5 kg

 βάθος x πλάτος2 Δεν ισχύει Δεν ισχύει 3,3 x 5,5 mm 3,5 x 6,6 mm 5,8 x 7,1 mm 8,1 x 6,6 mm 4,3–7,9 x 6,0–9,9 mm

Ρεύμα εξόδου 15–30 A 15–30 A 20–45 A 20–65 A 25–85 A 30–105 A 30–125 A

Τάσεις εισόδου 120–240 V, μονοφασική, 50/60 Hz 120–240 V, μονοφασική, 50/60 Hz 230 V, μονοφασική, 50–60 Hz
400 V, τριφασική, 50–60 Hz

400 V, τριφασική, 50–60 Hz 400 V, τριφασική, 50–60 Hz 230–400 V, τριφασική, 50–60 Hz
400 V, τριφασική, 50–60 Hz

400 V, τριφασική, 50–60 Hz

Ονομαστική τάση εξόδου 125 VDC 83 VDC 132 VDC 139 VDC 143 VDC 160 VDC 175 VDC

Ρεύμα εισόδου 120–240 V, μονοφασική, 22,5–18,8 A 120–240 V, μονοφασική, 28,7–15 A 230 V, μονοφασική, 30 A
380/400 V, τριφασική, 10,5/10 A

380/400 V, τριφασική, 15,5/15 A 380/400 V, τριφασική, 20,5/19,5 A 230/400 V, τριφασική, 50/60 Hz, 50/29 A
400 V, τριφασική, 50/60 Hz, 28 A

400 V, τριφασική, 50-60 Hz, 36 A

Κύκλος λειτουργίας3 35%, 240 V
20%, 120 V

35%, 240 V
20%, 120 V

50% στα 45 A, 230 V, μονοφασική
60% στα 41 A, 230 V, μονοφασική
100% στα 32 A, 230 V, μονοφασική
50% στα 45 A, 380/400 V, τριφασική
60% στα 41 A, 380/400 V, τριφασική
100% στα 32 A, 380/400 V, τριφασική

50% στα 65 A, 380/400 V, τριφασική
100% στα 46 A, 380/400 V, τριφασική

60% στα 85 A, 380/400 V, τριφασική
100% στα 66 A, 380/400 V, τριφασική

70% στα 105 A, 230 V, τριφασική
80% στα 105 A, 400 V, τριφασική
100% στα 94 A, 400 V, τριφασική
100% στα 88 A, 230 V, τριφασική
80% στα 105 A, 400 V, τριφασική
100% στα 94 A, 400 V, τριφασική

100% στα 125 A, 400 V, τριφασική

Διαστάσεις με λαβή  βάθος x πλάτος x ύψος 356 x 168 x 305 mm 420 x 195 x 333 mm 426 x 172 x 348 mm 500 x 234 x 455 mm 500 x 234 x 455 mm 592 x 274 x 508 mm 592 x 274 x 508 mm

Βάρoς με πυρσό 9,5 kg 13,4 kg 16 kg 26 kg 28 kg 230–400 V, 45 kg
400 V, 41 kg

49 kg

Τροφοδοσία αερίου Αέρας ή N2 Δεν ισχύει Αέρας ή N2 Αέρας ή N2 Αέρας ή N2 Αέρας ή N2 Αέρας ή N2

Συνιστώμενος ρυθμός ροής και πίεση 113,3 l/min στα 5,5 bar Δεν ισχύει Κοπή:  170 l/min στα 5,5 bar
Χάραξη:  170 l/min στα 4,1 bar

Κοπή:  189 l/min στα 5,9 bar
Χάραξη:  212 l/min στα 4,8 bar

Κοπή:  189 l/min στα 5,9 bar
Χάραξη:  212 l/min στα 4,8 bar

Κοπή:  217 l/min στα 5,9 bar
Χάραξη:  227 l/min στα 4,8 bar

Κοπή:  260 l/min στα 5,9 bar
Χάραξη:  212 l/min στα 4,1 bar

Μήκη αγωγών πυρσού Χειρός 4,5 m 4,5 m 6,1, 15,2 m 7,6, 15,2, 22,8 m 7,6, 15,2, 22,8 m 7,6, 15,2, 22,8 m 7,6, 15,2, 22,8 m

 Μηχανοποιημένος Δεν ισχύει Δεν ισχύει 4,5, 7,6, 10,7, 15,2 m 4,5, 7,6, 10,7, 15,2, 22,8 m 4,5, 7,6, 10,7, 15,2, 22,8 m 4,5, 7,6, 10,7, 15,2, 22,8 m 4,5, 7,6, 10,7, 15,2, 22,8 m

Απαιτήσεις γεννήτριας με κινητήρα για τάση πλήρους 
τόξου σε πλήρη έξοδο

5,5 kW 5,5 kW 8 kW 15 kw 20 kw 30 kw 40 kW

1 Ονομαστική τιμή διάτρησης για χρήση χειρός ή με αυτόματη ρύθμιση ύψους πυρσού.
2 Ανάλογα με την ταχύτητα, τη γωνία πυρσού και την απόσταση.
3 Οι ονομαστικές τιμές των κύκλων λειτουργίας της Hypertherm καθορίζονται στους 40 °C, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προσδιορίζονται σε πραγματικά επίπεδα τάσης τόξου κοπής.

Δυνατότητα κοπής χειρός
Συνιστώμενη – Το πάχος του μαλακού χάλυβα στο οποίο 
το σύστημα παρέχει καλή ποιότητα κοπής και ταχύτητες 
ίσες ή υψηλότερες από 500 mm ανά λεπτό. Η κοπή σε 
ποσοστό 80% ή άνω θα πρέπει να πραγματοποιείται στο 
συνιστώμενο πάχος.

Κοπή χοντρών υλικών – Το πάχος του μαλακού χάλυβα 
που μπορεί εύλογα να κοπεί σε 125 mm ανά λεπτό, 
κατ' ελάχιστο, αλλά με κακή ποιότητα κοπής. Η 
κοπή στο πάχος των χοντρών υλικών δεν πρέπει να 
πραγματοποιείται συχνά.

Ονομαστικές τιμές δυνατοτήτων
Δεν υπάρχει κάποιο βιομηχανικό πρότυπο για την 
αξιολόγηση των συστημάτων πλάσματος, οπότε είναι 
σημαντικό να είστε προσεκτικοί όταν συγκρίνετε 
επωνυμίες.

Δυνατότητα μηχανοποιημένης διάτρησης
Το πάχος του μαλακού χάλυβα που μπορεί να διατρηθεί με 
τη χρήση ενός αυτοματοποιημένου ρυθμιστή ύψους πυρσού 
χωρίς υπερβολική φθορά στα αναλώσιμα εξαρτήματα. Η 
δυνατότητα κοπής για το άκρο του πυρσού είναι ίδια με τη 
δυνατότητα κοπής χειρός.
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Αυτόματη κοπή και χάραξη 
με το Powermax
Οι βιομηχανικοί κύκλοι λειτουργίας, το χαμηλό κόστος λειτουργίας και 
η αξιοπιστία της Hypertherm κάνουν τα συστήματα Powermax ιδανικά 
για πολλές μηχανοποιημένες εφαρμογές.
Τα συστήματα Powermax® χρησιμοποιούνται σε τραπέζια 
κοπής X-Y, τρισδιάστατα ρομπότ, συστήματα κοπής 
γραμμής και μηχανήματα κοπής και λοξότμησης σωλήνων. 
Η τεχνολογία FastConnect™ δίνει τη δυνατότητα εύκολης 
εναλλαγής μεταξύ πυρσών χειρός και μηχανικών πυρσών.

Χρήση ενός συστήματος Powermax με πλάσμα σε μηχανοποιημένη εφαρμογή
Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη λειτουργία ενός 
συστήματος Powermax σε μηχανοποιημένη εφαρμογή 
ποικίλλει. Για παράδειγμα:

• Για την αυτοματοποίηση μακριών ίσιων κοπών, αυτό 
που μπορεί να χρειάζεστε είναι ένας μηχανοποιημένος 
πυρσός, ένα χειριστήριο απομακρυσμένης 
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και ένας 
κόφτης γραμμής.

• Μια βασική εφαρμογή σε τραπέζι X-Y απαιτεί έναν 
μηχανοποιημένο πυρσό, καλώδιο ελέγχου και αριθμητικό 
έλεγχο μέσω υπολογιστή (CNC) παράλληλα με 
το τραπέζι και τον ανυψωτή.

• Για βέλτιστη απόδοση στο τραπέζι X-Y, 
θα χρησιμοποιηθούν επίσης μια προγραμματιζόμενη 
ρύθμιση ύψους πυρσού και λογισμικό nesting. 
Το κατάλληλο ύψος πυρσού μειώνει τη σκωρία, ενώ 
βελτιώνει τη γωνιακότητα και την ταχύτητα κοπής.

Μηχανοποιημένες επικοινωνίες
Τα μηχανοποιημένα συστήματα Powermax περιλαμβάνουν 
μια τυπική διασύνδεση μηχανήματος μέσω μια θύρας 
CPC, η οποία παρέχει πρόσβαση σε σήματα εκκίνησης, 
μεταφοράς και διηρημένης τάσης.

Για αυξημένο έλεγχο της τροφοδοσίας ισχύος μέσω 
CNC, τα Powermax65, Powermax85, Powermax105 και 
Powermax125 διατίθενται με προαιρετική σειριακή θύρα 
διασύνδεσης RS-485 (πρωτόκολλο ModBus ASCII).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη 
κοπή, ανατρέξτε στο διαφημιστικό φυλλάδιο για τις 
μηχανοποιημένες εφαρμογές Powermax.

Μία από τις μακροχρόνιες βασικές αξίες της 
Hypertherm είναι να επικεντρώνεται στην 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που έχει στο 
περιβάλλον. Αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας για 
την επιτυχία μας, καθώς και για την επιτυχία των 
πελατών μας. Πάντα προσπαθούμε να φροντίζουμε το 
περιβάλλον κατά τον καλύτερο τρόπο, γιατί αποτελεί 
κύριο μέλημα για εμάς.

Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα για να 
υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό τις περιβαλλοντικές 
ρυθμιστικές απαιτήσεις. Επιλέγουμε να 
ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 
της για την απαγόρευση της χρήσης επικίνδυνων 
υλικών, όπως ο μόλυβδος και το κάδμιο, σε όλα τα 
προϊόντα μας Powermax. Τα προϊόντα μας Powermax 
κατασκευάζονται σε ένα εργοστάσιο με πιστοποίηση 
LEED Gold όπου αγοράζουμε 100% ανανεώσιμη 
ενέργεια και το σχέδιό μας για μηδενικά απόβλητα 
σε σκουπιδότοπους είναι υπό εξέλιξη. Τα προϊόντα 
Powermax αποστέλλονται σε 100% ανακυκλώσιμη 
συσκευασία. Καταβάλλουμε επίσης προσπάθειες 
να καταστήσουμε τα συστήματα Powermax πιο 
αποδοτικά με δυνατότητα ταχύτερης κοπής σε υλικά 
μεγαλύτερου πάχους με μεγαλύτερη εξοικονόμηση 
ενέργειας.

Όπως, για παράδειγμα, είναι το Powermax65 σε 
σύγκριση με έναν από τους πρώτους προκατόχους του, 
το MAX100®. Και τα δύο έχουν τις ίδιες ικανότητες 
κοπής, αλλά το Powermax65 είναι πολύ μικρότερο, 
ελαφρύτερο και χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ.

MAX100 Powermax65 Διαφορά
Δυνατότητα κοπής 32 mm 32 mm ΙΔΙΑ
Έξοδος 100 A 65 A Μικρότερη κατά 35%
Μέγεθος 0,59 m3 0,059 m3 Μικρότερο κατά 90%
Βάρoς 190 kg 29 kg Ελαφρύτερο κατά 85%
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Γνήσια αναλώσιμα της Hypertherm
Μπορείτε να προβείτε σε κοπή με τη σιγουριά ότι 
η Hypertherm έχει αφοσιωθεί στην υποστήριξη της 
λειτουργίας σας με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας. 
Όταν αγοράζετε αναλώσιμα για το σύστημα Powermax®, 
αναζητήστε ένα εύκολα κατανοητό σύστημα χρωματικών 
κωδικών στη συσκευασία με βάση τη σειρά πυρσών, ώστε 
να εντοπίσετε τα αναλώσιμα που είναι κατάλληλα για τους 
δικούς σας πυρσούς χειρός ή μηχανοποιημένους πυρσούς 
Powermax.

Κιτ αναλωσίμων
• Τα κιτ αναλωσίμων παρέχουν έναν άνετο τρόπο γνωριμίας 

με την ευελιξία των συστημάτων πλάσματος Powermax.
• Κιτ FineCut® – διαθέτουν αναλώσιμα που παρέχουν κοπή 

υψηλής ποιότητας σε λεπτό μέταλλο για στενές εγκοπές 
και κοπή σχεδόν χωρίς σκωρία.

• Κιτ όλα-σε-ένα – είναι προσαρμοσμένα με βάση τη σειρά 
πυρσών ώστε να παρέχουν ένα εύρος αναλωσίμων για 
εφαρμογές κοπής και χάραξης.

• Κιτ χονδρικής – οικονομικά για χρήση επιλεγμένων 
αναλωσίμων σε μεγάλες ποσότητες.

Σειρά πυρσών Χρωματικός κωδικός
T30v, T45v, T45m Μπλε

AIR T30 Πράσινο

Duramax LT Κίτρινο

Duramax και Duramax RT Κόκκινο

Duramax Hyamp™ Μωβ

Παλαιού τύπου Λευκό

Κιτ όλα-σε-ένα
Σύστημα Powermax Σειρά πυρσών Τύπος πυρσού Αριθμός αγγλικού κιτ*
Powermax30 XP Duramax LT Xειρός 851390
Powermax45 T45v/T45m Xειρός CSA 850490

Χειρός CE 850740
Powermax65 Duramax ή Duramax RT Xειρός 850910

Μηχανοποιημένο 850900
Powermax85 Duramax ή Duramax RT Xειρός 850890

Μηχανοποιημένο 850880
Powermax105 Duramax ή Duramax RT Xειρός 850992

Μηχανοποιημένο 850985
Powermax125 Duramax Hyamp Xειρός 851370

Μηχανοποιημένο 851380
*Τα κιτ διατίθενται σε διάφορες γλώσσες. Επικοινωνήστε με έναν τοπικό διανομέα για πληροφορίες παραγγελίας.

Κιτ FineCut
Σειρά πυρσών Τύπος πυρσού Αριθμός αγγλικού κιτ*
Duramax Hyamp Χειρός/Μηχανοποιημένος 851400
Duramax ή Duramax RT Xειρός 850930
Duramax ή Duramax RT Μηχανοποιημένο 850920

* Τα κιτ διατίθενται σε διάφορες γλώσσες. Επικοινωνήστε με έναν τοπικό διανομέα για πληροφορίες παραγγελίας.
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Αναβαθμισμένοι (retrofit) 
πυρσοί Duramax
Εάν έχετε ένα σύστημα Powermax600, 800, 900, 1000, 
1250, 1650 ή MAX42/43® και δεν είστε έτοιμοι να 
αγοράσετε ένα νέο σύστημα Powermax, μπορείτε να 
βελτιώσετε την απόδοση του συστήματός σας με έναν 
αναβαθμισμένο πυρσό Duramax.

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Duramax
• Η αποκλειστική λαβή πυρσού με ενίσχυση ινών είναι 5 

φορές πιο ανθεκτική στην κρούση και 20% πιο ανθεκτική 
στη θερμότητα για να αντέχει στις πιο δύσκολες 
εφαρμογές κοπής μετάλλων.*

• Οι πυρσοί Duramax™ RT χρησιμοποιούν τα ίδια αναλώσιμα 
με τα νέα συστήματα Powermax ώστε να παρέχουν 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αναλωσίμων και έως 30% 
μείωση στο κόστος των αναλωσίμων.*

• Τα ηλεκτρόδια CopperPlus®, τα οποία έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για χρήση με τους πυρσούς Duramax, παρέχουν 
τουλάχιστον 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
αναλώσιμων σε σύγκριση με τα τυπικά αναλώσιμα 
κατά την κοπή μετάλλου 12 mm και λιγότερο ώστε 
να μειώνεται το κόστος λειτουργίας.**

Ευκολία χρήσης
• Οι αναβαθμισμένοι (retrofit) πυρσοί Duramax 

χρησιμοποιούν τη σύνδεση πυρσού που έχει σχεδιαστεί για 
το σύστημά σας και διευκολύνει την αναβάθμιση.

• Οι αναβαθμισμένοι (retrofit) πυρσοί για τα συστήματα 
Powermax600, 800, 900 και MAX42/43 διατίθενται με 
ή χωρίς γρήγορη αποσύνδεση. Οι συνδέσεις Easy Torch 
Removal (ETR) περιλαμβάνονται στους αναβαθμισμένους 
(retrofit) πυρσούς για τα συστήματα Powermax1000, 1250 
και 1650.

 *  Όταν συγκρίνεται με τους τυπικούς πυρσούς T60/T80/T100 ή και τα αναλώσιμα για 
τα συστήματα Powermax1000/1250/1650.

**  Τα τυπικά αναλώσιμα αναφέρονται στα γνήσια αναλώσιμα της Hypertherm που 
έχουν σχεδιαστεί για το σύστημα.

Αγωγός μηχανοποιημένου πυρσού με γρήγορη 
αποσύνδεση

Αγωγός πυρσού χειρός με γρήγορη 
αποσύνδεση

Αγωγός πυρσού χειρός ή μηχανοποιημένου 
πυρσού χωρίς γρήγορη αποσύνδεση για 
τα συστήματα Powermax600 CE

Σύνδεση Easy Torch Removal (ETR)

Αριθμός 
εξαρτήματος Διατάξεις πυρσών για τα Powermax600/800/900 και MAX42/43
228916 Διάταξη πυρσού χειρός Duramax HRT με αγωγούς 7,6 m
228917 Διάταξη πυρσού χειρός Duramax HRT με αγωγούς 15,2 m
228918 Διάταξη πυρσού χειρός Duramax HRT με αγωγούς 7,6 m**
228919 Διάταξη πυρσού χειρός Duramax HRT με αγωγούς 15,2 m**
228920 Διάταξη μηχανικού πυρσού Duramax HRT με αγωγούς 7,6 m
228921 Διάταξη μηχανικού πυρσού Duramax HRT με αγωγούς 15,2 m
228922 Διάταξη μηχανικού πυρσού Duramax HRT με αγωγούς 7,6 m**
228923 Διάταξη μηχανικού πυρσού Duramax HRT με αγωγούς 15,2 m**

**Χωρίς χρήγορη αποσύνδεση για τα μοντέλα Powermax600 CE.

Αριθμός 
εξαρτήματος Διατάξεις πυρσών για τα Powermax1000/1250/1650
228788 Διάταξη πυρσού χειρός Duramax HRT με αγωγούς 7,6 m
228789 Διάταξη πυρσού χειρός Duramax HRT με αγωγούς 15,2 m
228807 Διάταξη πυρσού χειρός Duramax HRTs με αγωγούς 7,6 m
228808 Διάταξη πυρσού χειρός Duramax HRTs με αγωγούς 15,2 m
228790 Διάταξη μηχανικού πυρσού Duramax MRT με αγωγούς 7,6 m
228791 Διάταξη μηχανικού πυρσού Duramax MRT με αγωγούς 15,2 m
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Οδηγοί κοπής

Οδηγός κυκλικής κοπής
Γρήγορη και εύκολη προετοιμασία 
για κύκλους ακριβείας με διάμετρο 
έως 70 cm και ως οδηγός ασφαλούς 
απόστασης για ευθύγραμμες και 
λοξές κοπές. Για χρήση με πυρσούς 
συστήματος Powermax.

127102  Βασικό κιτ – βραχίονας 
38 cm, τροχοί και πείρος 
περιστροφής

027668  Κιτ πολυτελείας – βραχίονας 
28 cm, τροχοί, πείρος 
περιστροφής, βάση 
αγκύρωσης και πλαστική 
θήκη

017053 Κιτ πολυτελείας Hyamp – 
βραχίονας 28 cm, τροχοί, 
πείρος περιστροφής, βάση 
αγκύρωσης και πλαστική 
θήκη*

*Για χρήση με πυρσούς Hyamp μόνο

Οδηγός γωνιακής κοπής
Ένα μοιρογνωμόνιο με μαγνητική 
βάση διατηρεί τα άκρα ευθύγραμμα 
ή κάθετα για να διευκολύνεται η κοπή 
ακριβείας υπό γωνία. 

017041

Μαγνητικό ευθύγραμμο άκρο
Δύο τεμάχια μαγνητών με 
ευθύγραμμο άκρο 61 cm.

017042

Αλφάδι τσέπης και βάση ταινίας
Μαγνητική βάση και βάση ταινίας με 
ενσωματωμένο αλφάδι

017044

Μαγνητικό τεμάχιο, συσκευασία 3 τεμαχίων
Προσαρτάται σε οποιοδήποτε τυπικό 
κάθετο ή ευθύγραμμο άκρο με πάχος 
έως 0,31 cm. Με υποδοχή στις τρεις 
πλευρές.

017043

Μέσα ατομικής προστασίας

Κράνος Hyamp™
Υψηλής ποιότητας σκίαση με 
αυτόματη ρύθμιση 8–12 με μεγάλο 
οπτικό πεδίο 5100 τετρ. χιλιοστά 
για κοπή, συγκόλληση και χάραξη. 
Περιλαμβάνει διαφανή μάσκα 
ασφαλείας, θήκη και αυτοκόλλητο 
φύλλο. ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE.

017031

Μάσκα προσώπου
Διαφανής μάσκα προσώπου με 
ανασυρόμενη σκίαση για κοπή και 
τρόχισμα. Μάσκα ασφαλείας που 
περιλαμβάνεται στα ANSI Z87.1, 
CSA Z94.3, CE.

127239 Μάσκα προσώπου, σκίαση 6
127103 Μάσκα προσώπου, σκίαση 8
017047* Μάσκα προσώπου για κράνος, σκίαση 6
017048* Μάσκα προσώπου για κράνος, σκίαση 8
017030 Δερμάτινο προφυλακτικό εξάρτημα αυχένα (προαιρετικό)
017029 Ανταλλακτική σκίαση 5 (για <40 A)
127243 Ανταλλακτική σκίαση 6 (για <60 A)
127105 Ανταλλακτική σκίαση 8 (για <80 A)
127104 Διαφανής ανταλλακτική μάσκα
017046 Κράνος μόνο (λευκό)
*Δεν περιλαμβάνεται κράνος
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Γυαλιά κοπής
Τα μαλακά γυαλιά με σκίαση 5 
(για <40 A) εφαρμόζουν πάνω 
σε συνταγογραφούμενα γυαλιά. 
ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE.

017035

Βασικά εξαρτήματα για τα μάτια
127416  Σκίαση 5, ρυθμιζόμενο 

σκίαστρο ματιών
017034  Διαφανείς μάσκες 

ασφαλείας ματιών

Ανασυρόμενα σκίαστρα ματιών
Ανασυρόμενο σκίαστρο με σκίαση 
5 (για <40 A), φακό ανθεκτικό σε 
γδαρσίματα και ρυθμιζόμενο πλαίσιο. 
ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE.

017033

Γάντια κοπής Durafit
Σχεδιασμένα να προσφέρουν μέγιστη 
επιδεξιότητα και κινητικές δεξιότητες.

• Ανθεκτικό στη φωτιά δέρμα αίγας και 
ελαστικό Nomex® στην άλλη πλευρά

• Ενισχυμένο δέρμα στις περιοχές 
φθοράς
017037 Μεσαίο μέγεθος (M)
017038 Μεγάλο μέγεθος (L)
017039 Πολύ μεγάλο μέγεθος (XL)
017040  Πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος 

(2XL)

Γάντια κοπής και χάραξης Hyamp
Μονωμένα για εφαρμογές βαριάς 
χρήσης. Η ειδικά διαμορφωμένη 
σχεδίαση της παλάμης με το δάκτυλο 
πυροδότησης χωρίς ραφές και το 
εκτεταμένο μήκος κάλυψης παρέχουν 
ευελιξία και προστασία.

• Ανθεκτικό στη φωτιά δέρμα αίγας 
και σουέντ

• Ενισχυμένες με γέμιση περιοχές για 
πρόσθετη προστασία από θερμότητα 
και απόξεση
017025 Μεσαίο μέγεθος (Μ)
017026 Μεγάλο μέγεθος (L)
017027 Πολύ μεγάλο μέγεθος (XL)
017028  Πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος 

(2XL)

Τζέρσεϊ για εργασίες με μέταλλο και ηλεκτρικό τόξο
Κορυφαίας ποιότητας ένδυμα 
συγκολλητή που πλένεται. 
Κατασκευάζεται από ύφασμα 
modacrylic για αντίσταση στη φλόγα 
και το ηλεκτρικό τόξο. Ανθεκτικό 
χωρίς χημική επεξεργασία.

• Έχει ελεγχθεί για προστασία 
και αντοχή: ASTM 1506-10a, 
OSHA 1910.269, NFPA 70E

• Ονομαστική τιμή τόξου = 28 cal/cm2

017016  Μεσαίο μέγεθος (Μ), μαύρο
017017  Μεγάλο μέγεθος (L), μαύρο
017018  Πολύ μεγάλο μέγεθος (XL), 

μαύρο
017019  Πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος 

(2XL), μαύρο
017020  Πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος 

(3XL), μαύρο

Κουβέρτα κοπής
1,5 m x 1,8 m 0,5 kg από υαλόνημα 
προστατεύει τις κοντινές επιφάνειες 
από τις σπίθες της κοπής και της 
χάραξης. Κατάλληλο για 540 °C.

017032

Δερμάτινα γάντια κοπής
Γουρουνόδερμα.

127169
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Παρελκόμενα συστήματος

Καλώδια εργασίας
Τρεις τύποι σύνδεσης γείωσης. 
Διαθέσιμα μήκη 15,2 m και 22,8 m.

Powermax65
223125  Χειρωνακτικός 

σφιγκτήρας 7,6 m
223194  Σφιγκτήρας σχήματος 

C 7,6 m
223200  Δακτυλιοειδής 

ακροδέκτης 7,6 m

Powermax85
223035  Χειρωνακτικός 

σφιγκτήρας 7,6 m
223203  Σφιγκτήρας 

σχήματος C 7,6 m
223209  Δακτυλιοειδής 

ακροδέκτης 7,6 m

Powermax105
223254  Χειρωνακτικός 

σφιγκτήρας 7,6 m
223287  Σφιγκτήρας 

σχήματος C 7,6 m
223284  Δακτυλιοειδής 

ακροδέκτης 7,6 m

Powermax125
223292  Χειρωνακτικός 

σφιγκτήρας 7,6 m
223298  Σφιγκτήρας 

σχήματος C 7,6 m
223295  Δακτυλιοειδής 

ακροδέκτης 7,6 m

Τηλεχειριστήρια
Απομακρυσμένος έλεγχος 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
για ένα μηχανικό πυρσό που είναι 
συνδεδεμένος στη θύρα CPC στα 
μοντέλα Powermax45, 65, 85, 105 
και 125.

128650  7,6 m
128651  15,2 m
128652  22,8 m

Κιτ διήθησης αέρα
Έτοιμα για εγκατάσταση κιτ με φίλτρο 
1 micron και διαχωριστή υγρασίας 
αυτόματης αποστράγγισης παρέχει 
προστασία από το μολυσμένο αέρα.

128647  Φίλτρο μόνο
228570  Φίλτρο και κάλυμμα 

για τα Powermax65/85
228624  Κάλυμμα μόνο για τα 

Powermax65/85
228890  Φίλτρο και κάλυμμα για τα 

Powermax105/125
101215  Κάλυμμα μόνο για τα 

Powermax105/125

Κιτ τροχών/πλατφόρμας
Πλήρη, προσυναρμολογημένα κιτ για 
πρόθετη κινητικότητα ή τοποθέτηση 
σε μια πλατφόρμα τραπεζιού κοπής

229370  Κιτ τροχών Powermax65/85
229467  Kιτ τροχών 

Powermax105/125
229570  Κιτ πλατφόρμας 

Powermax105/125

Δερμάτινη θήκη πυρσού
Αυτή η επιλογή διατίθεται σε τμήματα 
των 7,6 m και παρέχει πρόσθετη 
προστασία των αγωγών του πυρσού 
έναντι της φωτιάς και της απόξεσης.

024548  Καφέ δέρμα
024877  Καφέ δέρμα με τα λογότυπα 

Hypertherm
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Καλώδια διασύνδεσης με μηχάνημα
Καλώδια για σύνδεση της σειριακής θύρας διασύνδεσης στους ελεγκτές CNC στα 
μοντέλα Powermax65, 85, 105 και 125.

223236 RS-485 σε ατερμάτιστο 7,6 m
223237 RS-485 σε ατερμάτιστο 15,2 m
223239 RS-485 σε σύνδεσμο D-sub 9 ακίδων 7,6 m
223240 RS-485 σε σύνδεσμο D-sub 9 ακίδων 15,2 m

Καλώδια για σύνδεση της θύρας CPC στους ελεγκτές CNC στα μοντέλα 
Powermax45, 65, 85, 105 και 125.

023206  CPC 14 ακίδων σε επίπεδο σύνδεσμο 7,6 m
023279  CPC 14 ακίδων σε επίπεδο σύνδεσμο 15,2 m
228350  CPC 14 ακίδων σε επίπεδο σύνδεσμο 7,6 m, για διαιρεμένη τάση τόξου
228351  CPC 14 ακίδων σε επίπεδο σύνδεσμο 15,2 m, για διαιρεμένη τάση τόξου
123896  CPC 14 ακίδων σε σύνδεσμο D-sub 15,2 m, για διαιρεμένη τάση τόξου

Τσάντες μεταφοράς πυρσών
Ανθεκτική τσάντα για τη μεταφορά 
ανταλλακτικών πυρσών, καλωδίων 
εργασίας και παρελκομένων.

127363  Τυπική τσάντα πυρσού 
(απεικονίζεται)  
58 x 28 x 28 cm

107049  Duramax Hyamp 0,6 m 
τσάντα πυρσού

107050  Duramax Hyamp 1,2 m 
τσάντα πυρσού

Σειριακή θύρα 
διασύνδεσης (RS-485) Θύρα CPC

Θήκη μεταφοράς του συστήματος
Αδρή θήκη για την προστασία και 
την αποθήκευση του συστήματος 
Powermax30 ή 30 XP και των 
παρελκομένων.

127410

Καλύμματα σκόνης συστήματος
Ένα κάλυμμα σκόνης κατασκευάζεται 
από φλογοεπιβραδυντικό βινύλιο και 
θα προστατεύει το σύστημά σας 
Powermax για χρόνια.

127144 Powermax30/30 XP
127469 Powermax30 AIR
127219 Powermax45
127301 Powermax65/85
127360 Powermax105/125

Κιτ μηχανοποιημένης επικοινωνίας
Κιτ αναβάθμισης των συστημάτων 
Powermax65, 85, 105 και 125 για 
μηχανοποιημένες εφαρμογές.

228697  Θύρα CPC με πλακέτα 
δυνατότητας επιλογής του 
λόγου ηλεκτρικής τάσης, 
Powermax65 και 85

228884  Θύρα CPC με πλακέτα 
δυνατότητας επιλογής του 
λόγου ηλεκτρικής τάσης, 
Powermax105 και 125

228539  Κιτ αναβάθμισης: Σειριακή 
θύρα διασύνδεσης (RS-485)

Προστατευτικό θερμότητας χάραξης
Επιπλέον προστασία κατά τη χάραξη.

428347  Πυρσοί Duramax
428348  Πυρσοί Hyamp
128658   Πυρσοί T45v και 

T60/80/100
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Σχεδόν 50 χρόνια υπεροχής στην κοπή
Στην Hypertherm, εστιάζουμε αποκλειστικά στην κοπή. 
Κάθε συνεργάτης – από τους μηχανικούς μας έως τις 
ομάδες μας παραγωγής και εξυπηρέτησης – εστιάζει 
πλήρως στην παροχή των βέλτιστων λύσεων κοπής της 
βιομηχανίας στους πελάτες μας. Είναι μια αποστολή που 
διαρκεί σχεδόν 50 χρόνια, από το πρώτο μας δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας βιομηχανικής κοπής. Σήμερα, ο αριθμός των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που διαθέτουμε εξακολουθεί 
να αυξάνεται καθώς καινοτομούμε ακούραστα ώστε 
να εισάγουμε νέες τεχνολογίες πλάσματος, λέιζερ και 
εκτόξευσης νερού και υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν 
να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα κοπής που 
υποστηρίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους σας. Έτσι, 
ανεξάρτητα από το αν κόβετε εξαρτήματα ακριβείας 
στη Βόρεια Αμερική, κατασκευάζετε έναν αγωγό στη 
Νορβηγία, παράγετε αγροτικά μηχανήματα στη Βραζιλία, 
εκτελείτε συγκολλήσεις στα ορυχεία της Νότιας Αφρικής 
ή κατασκευάζετε έναν ουρανοξύστη στην Κίνα, μπορείτε 
να βασιστείτε στην Hypertherm. Ανεξάρτητα από το 
τι κόβετε, πού κόβετε ή πώς το κόβετε, εμείς είμαστε 
εδώ για να σας οδηγήσουμε στη λύση κοπής που είναι 
κατάλληλη για εσάς.

100% συμμετοχή των εργαζομένων
Στην Hypertherm, δεν είμαστε απλώς εργαζόμενοι: 
είμαστε όλοι ιδιοκτήτες. Το αίσθημα ιδιοκτησίας είναι ένα 
ισχυρό κίνητρο που εξασφαλίζει ότι οι πελάτες μας – όχι 
οι επενδυτές – είναι η κύρια προτεραιότητά μας. Ως 
ιδιοκτήτες, διασφαλίζουμε ότι κάθε προϊόν κατασκευάζεται 
με τη βέλτιστη ποιότητα και ότι παρέχουμε την καλύτερη 
εξυπηρέτηση.

Παγκόσμια παρουσία και ισχύς
Η Hypertherm είναι βασικός συνεργάτης για τις 
κατασκευαστικές ανάγκες σας και έχει δημιουργήσει 
έναν παγκόσμιο οργανισμό που εστιάζει στην παροχή 
αποδοτικών λύσεων κοπής.

Στα βασικά στοιχεία της «συνταγής» της Hypertherm 
περιλαμβάνονται:

• Αποκλειστικοί συνεργάτες που επικεντρώνουν στην 
τεχνολογία κοπής

• Περιφερειακές πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και 
τεχνικό σέρβις για τοπική υποστήριξη

• Τεράστια εμπειρία σε εφαρμογές και αποδεδειγμένα 
αποτελέσματα

• Πλήρεις λύσεις γραμμών προϊόντων για τις ανάγκες σας 
στον τομέα της κοπής

• Δέσμευση για πελατοκεντρική σχεδίαση προϊόντων και 
υποστήριξη

Σειρά διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Hypertherm



Για το πλησιέστερο σ' εσάς σημείο, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
www.hypertherm.com

™

Τα Hypertherm, Powermax, FineCut, Duramax, FastConnect, Smart Sense και CopperPlus είναι εμπορικά σήματα της Hypertherm Inc. 
και μπορεί να είναι κατατεθειμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους 
αντίστοιχους κατόχους τους.

 Η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι βασική αξία της Hypertherm. Τα προϊόντα Powermax είναι σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται 
και να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των παγκόσμιων περιβαλλοντικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας RoHS.
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