
Wkład HPR
Uproszczenie procesu cięcia

Jednoczęściowy materiał eksploatacyjny — zoptymalizowany okres 
trwałości i jakość cięcia

Wkład HPR® firmy Hypertherm to rewolucja względem tradycyjnych materiałów eksploatacyjnych do 
zmechanizowanych systemów plazmowych. Wkład, który znacznie upraszcza cięcie plazmowe, zastępuje 
pięć standardowych materiałów eksploatacyjnych, eliminując kosztowne błędy związane z montażem 
zestawów materiałów eksploatacyjnych. Zwiększ produktywność dzięki szybszym zmianom materiałów 
eksploatacyjnych i skróceniu czasu szkolenia. Nowy wkład HPR odmieni sposób cięcia metalu.

https://www.hypertherm.com


Uproszczenie cięcia plazmowego
• Jeden wkład zastępuje pięć standardowych materiałów 

eksploatacyjnych.
• Wymiana materiałów eksploatacyjnych, podczas której 

nie trzeba używać narzędzi, umożliwia wymianę wkładu 
bez demontażu palnika.

• Wyraźnie oznaczone materiały eksploatacyjne w postaci 
jednoczęściowego wkładu eliminują błędy związane 
z montażem zestawów materiałów eksploatacyjnych.

• Łatwa modernizacja — brak konieczności wprowadzania 
zmian w procesie.

Niższe koszty eksploatacji
• Dłuższy okres eksploatacji przekłada się na mniejszą 

liczbę materiałów eksploatacyjnych.
• Krótszy czas obsługi materiałów eksploatacyjnych 

przy maszynie cięcia i obniżenie kosztów 
związanych z zakupem, zarządzaniem 
zapasami i przechowywaniem 
materiałów eksploatacyjnych.

• Wyższa jakość w cyklu eksploatacji  
ogranicza konieczność  
przeprowadzania dodatkowych 
operacji, zwłaszcza szlifowania,  
związanych z powstawaniem żużlu  
i kątowością.

Jeden wkład zastępuje pięć standardowych 
materiałów eksploatacyjnych

Wkład HPR ułatwia cięcie 
zmechanizowane

A Standardowe Ukosowanie

260 l l

130 l

80 l

Wkłady HPR® są dostępne do procesów cięcia 
w produkcji masowej i nie wymagają wprowadzania 
zmian w bieżących ustawieniach cięcia.



Czas wymiany materiałów eksploatacyjnych

Wkład

Standardowe 
materiały 

eksploatacyjne

Na podstawie typowego czasu wymiany materiałów eksploatacyjnych: elektrody i dyszy.

Jakość wkładu HPR w cyklu eksploatacji
Tlen, jakość cięcia w cyklu eksploatacji 20/20 
7 mm do 20 mm, stal miękka
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Wkład Standardowe materiały 
eksploatacyjne

Zakres ISO 3

Zakres ISO 4

ISO 9013:2002

*Dane uzyskano w testach laboratoryjnych z wykorzystaniem systemów 
HyPerformance® HPRXD® 80–260 A.

Wyniki w warunkach produkcyjnych mogą być inne.

Zakresy jakości cięcia przedstawione w tych wynikach testów są zgodne ze standardem ISO 9013:2002, 
który określa jakość cięcia części wycinanych termicznie. Im niższy zakres, tym mniejszy jest kąt na 
ciętej powierzchni.
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Sekundy

16 sekund

77 sekund

„ Ten wkład skraca czas wymiany 
każdorazowo z ponad 2 minut  
do zaledwie 10 sekund!”

— OPERATOR, CENTRUM SERWISOWANIA STALI,  

OREGON, STANY ZJEDNOCZONE

Lepsza jakość cięcia
• Lepsza jakość cięcia w cyklu eksploatacji w porównaniu 

ze standardowymi materiałami eksploatacyjnymi HPR®.
• Nowe materiały eksploatacyjne z każdym wkładem 

zapewniają najwyższą jakość cięcia systemem HPR.
• Mniejsza liczba materiałów eksploatacyjnych sprawia, 

że klienci chętniej tną przy natężeniu prądu zalecanym 
do danego zastosowania.

Wyższa produktywność
•  Krótszy czas wymiany materiałów eksploatacyjnych skraca 

czas przestoju, umożliwiając wykorzystanie większej liczby 
arkuszy w procesie cięcia.

• Brak ryzyka popełnienia błędów związanych z montażem 
zestawów materiałów eksploatacyjnych eliminuje ewentualną 
konieczność przeprowadzania kosztownych przeróbek, 
zapobiega uszkodzeniu arkuszy, zmniejsza awaryjność 
palnika i materiałów eksploatacyjnych oraz skraca 
czas przestoju.

•  Uproszczenie szkolenia operatorów.

Uproszczona konstrukcja palnika ze zgodnością typu 
Plug and Play

• Podłączenie bezpośrednio do standardowego 
gniazda HPRXD®.

• Brak konieczności wprowadzania zmian w ustawieniach.
• Możliwość korzystania z dotychczasowego palnika HPRXD 

do cięcia we wszystkich pozostałych procesach HPR.



™W całości w posiadaniu 
akcjonariuszy

Jako firma znajdująca się w całości w posiadaniu akcjonariuszy, 
skupiamy się na zapewnianiu klientom jak największej satysfakcji. 
www.hyperthermassociates.com/ownership

Troska o środowisko naturalne to jedna z podstawowych 
wartości firmy Hypertherm Associates.  
www.hyperthermassociates.com/environment

 Hypertherm, HPR i HPRXD to znaki handlowe firmy Hypertherm, Inc. i mogą 
być zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie 
inne znaki handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.

Więcej informacji na temat numerów i typów patentów firmy Hypertherm 
Associates można znaleźć pod adresem www.hypertherm.com/patents.
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Więcej informacji pod adresem: www.hypertherm.com

https://www.hypertherm.com/csr
https://www.facebook.com/HyperthermEMEA
https://www.youtube.com/c/HyperthermEMEA
https://www.linkedin.com/company/38885
https://www.hypertherm.com
https://www.hypertherm.com
http://www.hypertherm.com
https://www.hypertherm.com/en-US/products/?DefaultProductWebType=Plasma+systems
https://www.hypertherm.com/en-US/products/?DefaultProductWebType=Laser+systems
https://www.hypertherm.com/en-US/products/?DefaultProductWebType=Waterjet+systems
https://www.hypertherm.com/en-US/products/?DefaultProductWebType=CNCs
https://www.hypertherm.com/en-US/products/?DefaultProductWebType=CAD/CAM+software
https://www.hypertherm.com/en-US/customer-support/consumables-and-torches/
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