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Att förstå plasmateknik
Powermax-system skär i metall snabbt och rent
Plasma, och dess intensiva hetta (upp till 22 000 °C),
skapas när gas joniseras av elektrisk energi. Powermax®system använder plasma för att smälta metall och tryckluft,
kväve eller F5-gas för att blåsa bort den nedsmälta
metallen, vilket resulterar i en kant av hög kvalitet som
i de allra flesta fall är svetsningsklar. Powermax-system
är även effektiva för mejsling av metall.

Skär eller mejsla vilken elektriskt ledande metall som helst
Powermax-system kan skära och mejsla i alla typer och
former av metall, vare sig man befinner sig i verkstaden,
i en fabrik, hemma eller ute på uppdrag. De flesta
modellerna finns tillgängliga med handhållen eller
maskinbrännare för att passa den aktuella tillämpningen.

Användning av ett plasmasystem kräver:

Varför välja Powermax över
gasskärning
Säkrare
Att skära med ett plasmasystem kräver inga brandfarliga
gaser.

Mer produktivt
Mycket snabbare skärhastigheter för en tjocklek på upp
till 38 mm; ingen förvärmning behövs.; en renare kant
med ett mindre värmepåverkat område (HAZ) gör att
den skurna kanten kräver mindre slipning.

Större mångsidighet
Skär och mejslar alla strömledande metaller inklusive
rostfritt stål och aluminium; är lätt att använda med
mallar, och kan skära i bunthögar, målad eller rostad
metall.

• AC-strömförsörjning (växelström, fast eller generator).
• Tryckluft – tryckluft, bärbar luftkompressor eller burkluft.
Kväve och F5-gas används ofta för rostfritt stål

Skärhastighetsjämförelse på 12 mm olegerat stål

Skärhastighet

• Säkerhetsutrustning, inklusive skärmglasögon eller
ansiktsskärm, handskar, skyddskläder och lämplig
ventilation

Powermax125 Powermax105 Powermax85

Powermax65 Powermax45 XP Gasskärning

För mer information, se produktbroschyrer eller besök
www.hypertherm.com/powermax/
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Varför välja Powermax framför andra skärningseller mejslingssystem
Mer produktivt

Lägre driftskostnad

Vår slitdelsteknik ger högre hastigheter och bättre
snittkvalitet vilket hjälper dig att åstadkomma mer
på kortare tid.

Högre hastigheter och mer hållbara slitdelar sänker dina
kostnader för att skära och mejsla metaller.

Enklare att använda

Smart design plus intensiv prövning under både
produktutveckling och tillverkning håller dig igång.

Hög mobilitet, enkla kontroller och en stabil plasmabåge
gör Powermax®-system enkla att använda för både
nybörjare och experter.

Större mångsidighet
Med sitt breda utbud av brännare och specialitetsslitdelar
kan Powermax-system konfigureras för att ta itu med ett
brett spektrum av tillämpningar, från skärning med utökad
räckvidd till precisionsmejsling och mer.

Mer tillförlitlig

Tillförsikt
Hypertherms fokus på plasma i kombination med bevisad
prestanda och tillförlitlighet hos vår globala systembas
gör att du kan känna dig säker på att du verkligen köper
det absolut bästa.

För att välja det Powermax-system som bäst passar för dina
långsiktiga mål, besvara följande frågor
Vilken tjocklek kommer du att skära i?

Kommer plasmasystemet att drivas av en motordrevgenerator?

Powermax plasma kan skära i plåt på upp till 57 mm. Välj
Powermax-systemet med en rekommenderad kapacitet för
den tjocklek som du förväntar dig att skära i 80 % av tiden
eller mer.

Varje Powermax-system kräver en minsta kW-leverans
för att leverera full prestanda. Se sida 16 för mer
driftinformation vid användning av generator.

Kommer skärning eller mejsling att utföras med handhållen brännare eller
automatisk maskin?

Powermax-systemen kräver tryckluft eller kväve för att
fungera. Gasen måste vara torr och icke-kontaminerad.
Ett filter finns tillgängligt som tillval för att säkerställa ren
och torr luft. Se gasflödes- och tryckkraven i tabellen
på sidan 16.

För automatisk skärning, välj en maskinbrännare som är
kompatibel med Powermax-system med gränssnittval för
automatiseringsutrustning såsom CNC-bord, robot och
spårskärare.

Vad har du för tryckluftkälla?

Vilken ström använder du?
Att känna till vilken inspänning, fas och brytarstorlek
som finns där systemet kommer att användas säkerställer
att din strömförsörjning klarar av det Powermax-system
du väljer.
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Powermax användningsområden
Handhållen, skärning och mejsling

Frihand

Guide för rak skärning

Cirkelskärningsguide

Svetsborttagning

Mallar

HyAccess™

Utökad

Tungt bord

Fjärrstyrt

Märkning

Rak skärning

Mejsling

X-Y-Z skärning och märkning

Lätt bord
Mekaniserad rätlinjig skärning och mejsling

Fasade kanter
Användning med generator

Handhållen skärning ute på fältet
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Rörskärning

Bärbar mekaniserad skärning

Ute på fältet

I fabriken

Powermax30 XP
Powermax30® XP ger hög prestanda i ett litet, bärbart
format. Med sin två-i-ett design har systemet kapacitet
för högeffektiv skärning i tjock metall samt FineCut®slitdelar för precisionsskärning av tunn metall. Med
sin specialdesignade bärväska, skyddsglasögon,
skärningshandskar och stickkontakter för både 120 V och
240 V strömförsörjning är den utformad för att snabbt och
enkelt få dig igång med att skära.

Modell
(inspänning, fas, certifiering)
Powermax30 XP
(120–240 V, 1-fas, CE)

Manuella system
Duramax™ LT brännare
Duramax™ LT brännare och bärväska
4,5 m
4,5 m
088082

088083

Kapacitet
Rekommenderad

Tjocklek
10 mm
12 mm

Skärhastighet
vid 500 cm/min
vid 250 mm/min

Delning

16 mm

vid 125 mm/min

Duramax LT-handbrännare

Se en demonstration av Powermax®-systemet på
www.hypertherm.com/powermax/videos/
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Powermax30 AIR
Litenheten och lättvikten hos nya Powermax30® AIR, med en
intern kompressor, gör detta till ett mycket bärbart system som
gör det möjligt att skära metall i princip överallt där det finns
enfasström. Sätt bara i kontakten och sätt fast återledarklämman
så är du redo att skära. Den interna kompressorn gör att
ingen extern luftkompressor med filter behövs för att använda
plasmasystemet. Powermax snabba skärhastigheter och
oöverträffade snittkvalitet gör att jobbet blir klart snabbare.
Manuella system
AIR T30-brännare
4,5 m

Modell
(inspänning, fas, certifiering)
Powermax30 AIR
(120–240 V, 1-fas, CE)

088098

Kapacitet
Rekommenderad

Tjocklek
8 mm
10 mm

Skärhastighet
500 mm/min
250 mm/min

Delning

16 mm

125 mm/min

AIR T30 handskärbrännare

Powermax45 XP
Det mest sålda plasmasystemet som någonsin har gjorts
är nu ännu bättre. Powermax45 XP erbjuder inte bara
en förbättrad prestanda jämfört med Powermax45 utan även
en förbättrad skärkapacitet, snabbare skärhastighet, och
automatisk gasjustering för en enkel installering och anvädning.
Nya Duramax® Lock-brännare och slitdelar stöder handhållen
och mekaniserad skärning av ett bredare intervall av metalltjocklek,
precisionsmejsling och maximal mejselborttagning av metall,
och märkning för identifiering av delar eller skårning för beredning
av svetsfogar.
Nedan visas några av de vanligaste systemkonfigurationerna,
inklusive strömförsörjning, brännare, jordkabel och startpaket
med slitdelar.
Manuella system
Modell
(inspänning, fas,
certifiering)
Powermax45 XP*
(230 V, 1-PH, CE/CCC)
Powermax45 XP*
(400 V, 3-PH, CE/CCC)

Duramax Lock 75° handbännare

Mekaniserade system
180° hellång brännare 180° hellång brännare
7,6 m med hängande 15,2 m med hängande 180° hellång brännare
fjärrkontroll
fjärrkontroll
7,6 m

75° brännare
6,1 m

75° brännare
15,2 m

088131

088133

088134

088136

088141

088145

088147

088148

088150

088155

Duramax Lock 15° handbrännare

*med CPC-port

Duramax Lock maskinbrännare
Kapacitet
Rekommenderad
Delning
Håltagning

Tjocklek
16 mm
22 mm
29 mm
12 mm*

Skärhastighet
vid 500 mm/min
vid 250 mm/min
vid 125 mm/min

*Håltagningskapacitet vid handhållen användning eller med automatisk höjdjustering
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Powermax65
Med hjälp av de senaste teknologiska innovationerna,
som Smart Sense™-teknik för att automatiskt justera
gastrycket, hjälper Powermax65® dig att göra mer än
någonsin. Ett antal olika Duramax™-brännarutformningar
ger exceptionell mångsidighet vid handskärning, mobil
automatisk skärning, X-Y-skärning, samt maskinskärning
och maskinmejsling.
Nedan visas några av de vanligaste
systemkonfigurationerna, inklusive strömförsörjning,
brännare, jordkabel och startpaket med slitdelar.
Manuella system
Modell
(inspänning, fas,
certifiering)
Powermax65*
(400 V, 3-fas, CE)

75° brännare
7,6 m

75° brännare
15,2 m

75° och 15°
brännare
7,6 m

083284

083285

083309

Mekaniserade system
180° hellång
180° hellång
180° hellång
brännare
brännare
brännare och
7,6 m med hängande
15,2 m med
75° handbrännare
fjärrkontroll
hängande fjärrkontroll
7,6 m
083286

083287

083301

75° handbrännare

*med CPC-port

15° handbrännare
Kapacitet
Rekommenderad

Tjocklek
20 mm
25 mm

Skärhastighet
vid 500 cm/min
vid 250 mm/min

Delning

32 mm

vid 125 mm/min

Håltagning

16 mm*

180° mini-maskinbrännare

*Håltagningskapacitet vid handhållen användning eller med automatisk höjdjustering

180° hellång maskinbrännare

Powermax85
Powermax85 är det främsta systemet för att skära 25 mm
och har samma funktioner och tillval som Powermax65,
men större kraft från en högsta utgångsström på 85
A. Ett antal olika Duramax-brännarutformningar ger
exceptionell mångsidighet vid handskärning, mobil
automatisk skärning, X-Y-skärning, samt maskinskärning
och maskinmejsling.
Nedan visas några av de vanligaste
systemkonfigurationerna, inklusive strömförsörjning,
brännare, jordkabel och startpaket med slitdelar.
Manuella system
Modell
(inspänning, fas,
certifiering)
Powermax85*
(400 V, 3-fas, CE)

75° brännare
7,6 m

75° brännare
15,2 m

75° och 15°
brännare
7,6 m

087122

087123

087146

Mekaniserade system
180° hellång
180° hellång
180° hellång
brännare
brännare
brännare och
7,6 m med hängande
15,2 m med
75° handbrännare
fjärrkontroll
hängande fjärrkontroll
7,6 m
087124

*med CPC-port

087125

75° handbrännare

087136

15° handbrännare

Kapacitet
Rekommenderad

Tjocklek
25 mm
32 mm

Skärhastighet
vid 500 mm/min
vid 250 mm/min

Delning

38 mm

vid 125 mm/min

Håltagning

20 mm*

180° mini-maskinbrännare

*Håltagningskapacitet vid handhållen användning eller med automatisk höjdjustering

180° hellång maskinbrännare
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Powermax105
Med 105 A erbjuder Powermax105® skärhastigheter
som är mer än tre gånger snabbare än gasskärning.
Smart Sense-tekniken i Powermax105 upptäcker
även när slitdelar blir dåliga och stänger automatiskt
av brännaren för att undvika potentiell skada på andra
delar eller arbetsstycket. Ett antal olika Duramax™brännarutformningar ger exceptionell mångsidighet
vid manuell skärning och mejsling, bärbar automatisk
skärning, X-Y-skärning, samt maskinskärning
och maskinmejsling.
Nedan visas några av de vanligaste
systemkonfigurationerna, inklusive strömförsörjning,
brännare, jordkabel och startpaket med slitdelar.
Manuella system
Modell
(inspänning, fas,
certifiering)
Powermax105*
(230–400 V, 3-fas,
CE)
Powermax105*
(400 V, 3-fas, CE)

Mekaniserade system
180° hellång
180° hellång
180° hellång
brännare
brännare
brännare och
7,6 m med hängande
15,2 m med
75° handbrännare
fjärrkontroll
hängande fjärrkontroll
7,6 m

75° brännare
7,6 m

75° brännare
15,2 m

75° och 15°
brännare
7,6 m

059396

059397

059402

059398

059399

059404

059416

059417

059422

059418

059419

059424

75° handbrännare

15° handbrännare

*med CPC-port och spänningsdelare

180° mini-maskinbrännare
Kapacitet
Rekommenderad

Tjocklek
32 mm
38 mm

Skärhastighet
vid 500 mm/min
vid 250 mm/min

Delning

50 mm

vid 125 mm/min

Håltagning

22 mm*

*Håltagningskapacitet vid handhållen användning eller med automatisk höjdjustering

180° hellång maskinbrännare

Powermax125
Med maximal kraft och prestanda för luftplasma skär den nya
Powermax125 snabbt och tjockt. En hundraprocentig intermittensfaktor,
en håltagningskapacitet på 25 mm och en metallborttagningstakt
på 12,5 kg/timme, gör Powermax125 till det rätta verktyget för varje
industriellt skärnings- eller mejslingsuppdrag. Den nya Duramax
Hyamp™-brännarserien är tillgänglig i ett antal olika utformningar
för att kunna användas för så många olika skärnings- och
mejslingsapplikationer som möjligt.
Nedan visas några av de vanligaste systemkonfigurationerna, inklusive
strömförsörjning, brännare, jordkabel och startpaket med slitdelar.
Manuella system
Modell
(inspänning, fas,
certifiering)
Powermax125*
(400 V, 3-fas, CE)

85° brännare 85° brännare
7,6 m
15,2 m
059526

059527

Mekaniserade system
180° hellång
180° hellång
180° hellång
brännare
brännare
brännare 15,2 m och
7,6 m med hängande
15,2 m med
85° handbrännare
fjärrkontroll
hängande fjärrkontroll
7,6 m

85° och 15°
brännare
7,6 m
059528

059530

059531

85° handbrännare

059529

*med CPC-port och spänningsdelare

15° handbrännare
Kapacitet
Rekommenderad

Tjocklek
38 mm
44 mm

Skärhastighet
vid 457 mm/min
vid 250 mm/min

Delning

57 mm

vid 125 mm/min

Håltagning

25 mm**

180° mini-maskinbrännare

**Håltagningskapacitet vid handhållen användning eller med automatisk höjdjustering

Duramax- and Duramax Hyamp-brännare för olika applikationer

180° hellång maskinbrännare

Duramax brännarsortiment innehåller brännare för varje
applikationsområde, från mejsling till fjärrstyrd till utökad räckvidd.

45° Duramax fjärrstyrd brännare

15° Duramax handbrännare

45° Duramax Hyamp 0,6 m lång brännare

Duramax robotbrännare

7,6 m

180° Duramax fjärrstyrd brännare

90° Duramax fjärrstyrd brännare

45° Duramax Hyamp 1,2 m lång brännare

Duramax Hyamp robotbrännare

Duramax Hyamp 0,6 m långa
brännare

Duramax Hyamp 1,2 m långa
brännare

45°

90°

180°

45°

90°

180°

45°

90°

45°

90°

059464

059465

059466

059564

059565

059566

059562

059563

059567

059568

059579

059580

059581

059582

15,2 m
Alla Duramax Hyamp-brännare är kompatibla med Powermax45 XP, 65, 85, 105 och 125.
Alla Duramax -brännare är endast kompatibla med Powermax45 XP, 65, 85 och 105.
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Jämförelse av systemspecifikationer
Powermax30® XP

Powermax30® AIR

Powermax45® XP

10 mm

8 mm

16 mm

12 mm

10 mm

22 mm

16 mm

16 mm

29 mm

med automatisk höjdkontroll

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

12 mm1

utan automatisk höjdkontroll

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

12 mm

Metall borttagen per timme

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

3,4 kg

djup x bredd2

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

3,2 x 6,8 mm

Utström

15–30 A

15–30 A

10–45 A

Inspänning

120–240 V, 1-fas, 50/60 Hz

120–240 V, 1-fas, 50/60 Hz

230 V, 1-fas, 50–60 Hz
400 V, 3-fas, 50–60 Hz

Märkutspänning

125 VDC

83 VDC

145 VDC

Inström

120–240 V, 1-fas, 22,5–18,8 A

120–240 V, 1-fas, 28,7-15 A

230 V, 1-fas, 33 A
380/400 V, 3-fas, 10 A

Intermittensfaktor3

35 %, 240 V
20 %, 120 V

35 %, 240 V
20 %, 120 V

50 % vid 45 A, 230 V, 1-fas
60 % vid 41 A, 230 V, 1-fas
100 % vid 32 A, 230 V, 1-fas
50 % vid 45 A, 380/400 V, 3-fas
60 % vid 41 A, 380/400 V, 3-fas
100 % vid 32 A, 380/400 V, 3-fas

356 x 140 x 305 mm

420 x 195 x 333 mm

442 x 173 x 357 mm

9,5 kg

13,4 kg

15 kg

Ej tillämpligt

Luft, N2, F5
Luft, N2, F5
Luft eller argon

Skärning: 113,3 l/min vid 5,5 bar

Ej tillämpligt

Skärning: 188 l/min vid 5,9 bar
Mejsling: 165 l/min vid 4,1 bar

4,5 m

4,5 m

6,1, 15,2 22,8 m

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

4,5, 7,6, 10,7, 15,2, 22,8 m

6,8 kVA or 5,5 kW

6,8 kVA or 5,5 kW

12,5 kVA or 10 kW

Handhållen skärkapacitet

Rekommenderad

Delning
Mekaniserad håltagningskapacitet

Mejslingskapacitet

Dimensioner med handtag

djup x bredd x höjd

Vikt med brännare
Gasförsörjning

Skärning Luft eller N2
Mejsling Luft, N2, F5
Märkning Luft, N2, F5

Rekommenderat flödeshastighet och tryck
Kabellängder

Handhållen
Maskinskärning

Krav på motorgenerator för full bågsträckning vid full effekt

Håltagningstakt för handhållen användning eller med automatisk brännarhöjdjustering.
Beroende på hastighet, brännarvinkel och avstånd.
3 Hypertherms intermittensfaktortakter fastställs vid 40 °C i enlighet med internationella standarder och fastställs vid faktiska skärbågesnivåer.
1
2
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Powermax65®

Powermax85®

Powermax105®

Powermax125®

20 mm

25 mm

32 mm

38 mm

25 mm

32 mm

38 mm

44 mm

32 mm

38 mm

50 mm

57 mm

16 mm1

20 mm1

22 mm1

25 mm1

12 mm

16 mm

20 mm

22 mm

4,8 kg

8,8 kg

9,8 kg

12,5 kg

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

20–65 A

25–85 A

30–105 A

30–125 A

400 V, 3-fas, 50–60 Hz

400 V, 3-fas, 50–60 Hz

230–400 V, 3-fas, 50–60 Hz
400 V, 3-fas, 50–60 Hz

400 V, 3-fas, 50–60 Hz

139 VDC

143 VDC

160 VDC

175 VDC

380/400 V, 3-fas, 15,5/15 A

380/400 V, 3-fas, 20,5/19,5 A

230/400 V, 3-fas, 50/60 Hz, 50/29 A
400 V, 3-fas, 50/60 Hz, 28 A

400 V, 3-fas, 50-60 Hz, 36 A

50 % vid 65 A, 380/400 V, 3-fas
100 % vid 46 A, 380/400 V, 3-fas

60 % vid 85 A, 380/400 V, 3-fas
100 % vid 66 A, 380/400 V, 3-fas

70 % vid 105 A, 230 V, 3-fas
80 % vid 105 A, 400 V, 3-fas
100 % vid 94 A, 400 V, 3-fas
100 % vid 88 A, 230 V, 3-fas
80 % vid 105 A, 400 V, 3-fas
100 % vid 94 A, 400 V, 3-fas

100 % vid 125 A, 400 V, 3-fas

500 x 234 x 455 mm

500 x 234 x 455 mm

592 x 274 x 508 mm

592 x 274 x 508 mm

26 kg

28 kg

230–400 V, 45 kg
400 V, 41 kg

49 kg

Luft, N2, F5
Luft, N2, F5

Luft, N2, F5
Luft, N2, F5

Luft, N2, F5
Luft, N2, F5

Luft, N2, F5
Luft, N2, F5

Skärning: 189 l/min vid 5,9 bar
Mejsling: 212 l/min vid 4,8 bar

Skärning: 189 l/min vid 5,9 bar
Mejsling: 212 l/min vid 4,8 bar

Skärning: 217 l/min vid 5,9 bar
Mejsling: 227 l/min vid 4,8 bar

Skärning: 260 l/min vid 5,9 bar
Mejsling: 212 l/min vid 4,1 bar

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

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

20,1 kVA or 15 kW

26,8 kVA or 20 kW

40,2 kVA or 30 kW

53,6 kVA or 40 kW

Kapacitet, handskärning

Kapaciteter

Rekommenderad – Tjockleken av olegerat stål
på vilken systemet levererar god skärkvalitet
och hastigheter på ca 500 mm eller mer per
minut. 80 % eller mer av all skärning bör utföras
på rekommenderad tjocklek.

Det finns ingen industristandard för klassificering
av plasmasystem, så det är ytterst viktigt att man
är noggrann när man jämför olika märken.

Delning – den tjocklek som kan klyvas godtagbart
vid ett minimum på 125 mm per minut men med
dålig snittkvalitet. Skärning av delningstjockleken
bör ej utföras ofta.

Mekaniserad håltagningskapacitet
Den tjocklek på olegerat stål i vilken håltagning kan
göras med automatisk brännarhöjdkontroll utan
överdrivet slitage på slitdelar. Vid skärning av kantstart
är skärningskapaciteten densamma som den handhållna
kapaciteten.
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Automatisk skärning och
mejsling med Powermax
Industriella intermittensfaktorer, låga driftkostnader och Hypertherms
tillförlitlighet gör Powermax-systemen perfekta för många mekaniserade
applikationer.
Powermax®-system används på X-Y-bord,
tredimensionella robotar, spårskärningssystem och
rörskärning, samt avfasningsmaskiner. FastConnect™teknologin möjliggör enkel växling mellan hand- och
maskinbrännare.

Användning av Powermax-plasmasystem i mekaniserade applikationer
Utrustningen som krävs för att köra ett Powermax-system
i mekaniserade applikationer varierar. Till exempel:
• För att automatisera långa, raka snitt kan det räcka med
en maskinbrännare, fjärrstyrd strömenhet och spårskärare.
• En X-Y-bordsapplikation på ingångsnivå kräver en
mekaniserad brännare, kontrollkabel, datornumerisk
styrning (CNC), samt bord och lyftanordning.
• För optimal prestanda på X-Y-bord ska även
programmerbar styrning av brännarhöjd samt
nestingprogramvara användas. Korrekt skärhöjd ger bättre
vinkelinställning och skärhastighet, samt minskar slagg.

Ett av Hypertherms långsiktiga kärnvärden är ett fokus på att
minimera vår miljöpåverkan. Vi arbetar genom hela vårt
värdesflöde, från våra leverantörer till våra slutanvändare,
för att minska negativ miljöpåverkan. Detta är avgörande
för såväl vår framgång, som våra kunders. Vi strävar ständigt
efter att bli bättre när det gäller miljövänlighet. Detta
är en process vi verkligen bryr oss om.
Våra produkter är designade så att de överträffar
lagstadgade miljökrav. Vi uppfyller EU:s oHS-direktiv
om begränsning av farliga material, som till exempel bly och
kadmium, i våra Powermax-produkter. Vi använder Life Cycle
Analysis och utvecklar för hållbara skårkort för att identifiera
möjligheter att reducera negativa effekter eller skapa
gynnsamma resultat. Våra Powermax-system är tillverkade
i en LEED Gold‑certifierad fabrik som använder 100 %
förbybar energi och är på väg mot att inte generera något
avfall alls som deponeras. Powermax-produkter fraktas
i 100 % återvinningsbara förpackningar.
Fyra av våra nyaste Powermax-system är 5-40 % mer
effektiva än tidigare modeller. De skär ofta snabbare och
i tjockare material, men använder mindre energiförbrukning.
Ett exempel på detta är Powermax65 jämfört med en
tidigare modell, nämligen MAX100®. Båda har samma
skärningskapaciteter, men Powermax65 är mycket mindre,
lättare och använder mindre energi.

Maskinkommunikationer
Mekaniserade Powermax-system inkluderar ett
standardmaskingränssnitt genom en CPC-port, vilket
ger tillgång till voltsignaler för start och överföring,
samt delade voltsignaler.
För ökad kontroll över strömtillförseln genom en
CNC finns modellerna Powermax45 XP, 65, 85, 105
och 125 tillgängliga med en RS-485-seriegränssnittsport
(protokoll ModBus ASCII) som tillval.

Skärningskapacitet
Utgång
Storlek
Vikt

MAX100
32 mm
100 A
0,59 m3
190 kg

Powermax65
32 mm
65 A
0,059 m3
29 kg

Skillnad
SAMMA
35 % mindre
90 % mindre
85 % lättare

För mer information om automatiserad skärning, se broschyren
om Powermax mekaniserade applikationer.
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Genuina Hypertherm-slitdelar
Du kan skära tryggt när du vet att Hypertherm arbetar
hårt för att stödja din verksamhet med reservdelar av
hög kvalitet. När du köper slitdelar åt ditt Powermax®system, titta efter det lättförståeliga färgkodssystemet
på förpackningen som delats in efter brännarserie för att
hitta rätt slitdelar för dina handhållna eller mekaniserade
Powermax-brännare.

Slitdelssatser
• Slitdelssatser är ett bekvämt sätt att utnyttja
mångsidigheten hos Powermax plasmasystem.
• HyAccess™ kits – förlängda slitdelar som ger extra
räckvidd vid skärning eller mejsling i svåråtkomliga ställen.
• Powermax Essential slitdelskits – framtagna för att
ge optimal kombination av slidelar för skärning med ditt
Powermax-systems strömstyrka.
• Bulksatser – ekonomiskt val vid användning av stora
volymer av utvalda slitdelar.

Brännarserier
T30v, T45v, T45m

Färgkod
Blå

AIR T30

Grön

Duramax LT

Gul

Duramax Lock och Duramax RT

Röd

Duramax Hyamp™

Lila

Legacy

Vit

Slitdelskit för Powermax Essential
Powermax-system
Powermax30 AIR
Powermax30 XP
Powermax45 XP
Powermax65

Brännarserier
AIR T30
Duramax LT
Duramax Lock
Duramax

Powermax85

Duramax

Powermax105

Duramax

Powermax125

Duramax Hyamp

Typ av brännare
Handhållen
Handhållen
Handhållen
Handhållen
Mekaniserad
Maskinskärning ohmisk
Handhållen
Mekaniserad
Maskinskärning ohmisk
Handhållen
Mekaniserad
Maskinskärning ohmisk
Handhållen
Mekaniserad
Maskinskärning ohmisk

Engelskt
satsnummer
851462
851479
851510
851465
851466
851467
851468
851469
851470
851471
851472
851473
851474
851475
851476

HyAccess-kits
Powermax-system
Powermax30 XP
Powermax45 XP
Powermax65
Powermax85
Powermax105
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Kittyp
Kombination – Skärnings-/mejslingskit
Kombination – Skärnings-/mejslingskit
Kombination – Skärnings-/mejslingskit
Startpaket – endast skärning
Startpaket – endast mejsling

Kit
artikelnummer Strömstyrka
428337
15–45 A
428414
428414
15–65 A
428445
428446

Duramax
uppgraderingsbrännare
Om du äger ett Powermax600, 800, 900, 1000,
1250, 1650 eller MAX42/43®-system och inte är redo
att köpa ett nytt Powermax-system, kan du förbättra
prestandan hos ditt befintliga system med en Duramax
uppgraderingsbrännare.

Kabelpaket för maskinbrännare med
snabburkoppling

Kabelpaket för handhållen brännare med
snabburkoppling

Kabelpaket för handhållen brännare eller
maskinbrännare utan snabburkoppling för
Powermax600 CE-system.

Easy Torch Removal (ETR)-anslutning

Fördelar med Duramax-teknologi
• Patentskyddat fiberförstärkt brännarhandtag som är 5
gånger mer slagtåligt och 20 % mer värmebeständigt för
att klara av dina tuffaste metallskärningstillämpningar.*
• Duramax™ RT-brännare använder samma slitdelar som
nya Powermax-system för att ge slitdelarna en längre
livslängd och upp till 30 % lägre kostnader för slitdelar.*
• CopperPlus®-elektroderna som är särskilt utformade för
att användas med Duramax-brännarna har en minst 2
gånger längre livslängd jämfört med normala slitdelar vid
skärning av metall på 12 mm eller mindre för att minska
dina driftskostnader.**

Användarvänlighet
• Duramax uppgraderingsbrännare använder den
brännaranslutning som är avsedd för ditt system, vilket
gör det lätt att uppgradera.
• Uppgraderingsbrännarna för Powermax600, 800,
900 och MAX42/43 finns tillgängliga med eller utan
snabburkoppling. Easy Torch Removal-anslutningar (ETR)
ingår som standard på uppgraderingsbrännarna för
Powermax1000-, 1250-, och 1650-systemen.
*	Jämfört med standard-T60/T80/T100-brännare och/eller slitdelar för
Powermax1000/1250/1650.
**	För standardslitdelar se Hypertherm originalslitdelar designade för systemet.

Artikelnummer
228916
228917
228918
228919
228920
228921
228922

Brännarens montage för Powermax600/800/900 och MAX42/43
Duramax HRT-handbrännare monterad med 7,6 m kabelpaket
Duramax HRT-handbrännare monterad med 15,2 mkabelpaket
Duramax HRT-handbrännare monterad med 7,6 m kabelpaket**
Duramax HRT-handbrännare monterad med 15,2 m kabelpaket**
Duramax HRT-maskinbrännare monterad med 7,6 m kabelpaket
Duramax HRT-maskinbrännare monterad med 15,2 m kabelpaket
Duramax HRT-maskinbrännare monterad med 7,6 m kabelpaket**

**utan snabburkoppling för Powermax600 CE-modeller
Artikelnummer
228788
228789
228807
228790
228791

Brännarens montage för Powermax1000/1250/1650
Duramax HRT-handbrännare monterad med 7,6 m kabelpaket
Duramax HRT-handbrännare monterad med 15,2 mkabelpaket
Duramax HRT-handbrännare monterad med 7,6 m kabelpaket
Duramax MRT-maskinbrännare monterad med 7,6 m kabelpaket
Duramax MRT-maskinbrännare monterad med 15,2 m kabelpaket
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Skärningsguider

Cirkelskärningsguide

Vinkelskärningsguide

Fasningsguide

Snabb och enkel installation för exakta
cirklar upp till 70 cm diameter och
som distanshållare vid rak och sned
skärning. Avsedd att användas med
Powermax systembrännare.

Gradskiva med magnetisk bottenplatta
håller raka eller räta kanter för att göra
det enkelt att skära exakta vinklar.

Skär en exakt sned kand för en perfekt
beredning av svetsfogar. Kompatibel
med passkena för cirkelsågning,
magnetisk rak kant, vinkelpasskena.

017041

127102 Standardpaket – 38 cm arm, hjul och ledstift
027668 Utökat paket – 28 cm arm, hjul, ledstift, sugkopp och
förvaringsväska i plast
017053 Utökat Hyamp-paket – 28 cm arm, hjul, ledstift, sugkopp
och förvaringsväska i plast*

017059	Standard
017058	Hyamp

*Får endast användas med Hyamp-brännare

Personlig skyddsutrustning

Skyddsglasögon för skärning
Mörkhetsgrad 5 (för <40 A) mjuka
skyddsglasögon passar över glasögon.
ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE.
017035

Hyamp™-hjälm

Ansiktsskydd

Förstklassigt ansiktsskydd
med automatisk mörkhetsgrad,
8–12, med ett synområde
på 5100 kvadratmillimeter
för skärning, svetsning och
mejsling. Inklusive genomskinliga
skyddskåpor, förvaringspåse och
ark med klistermärken. ANSI Z87.1,
CSA Z94.3, CE.

Genomskinligt ansiktsskydd med
uppvikbar skärm för skärning och
slipning. Skyddskåpa ingår ANSI
Z87.1, CSA Z94.3, CE.

017031

127239 Ansiktsskydd med
mörkhetsgrad 6
127103 Ansiktsskydd med
mörkhetsgrad 8
017048*	Ansiktsskydd för skyddshjälm
med mörkhetsgrad 6
017048*	Ansiktsskydd för skyddshjälm
med mörkhetsgrad 8
017030	Nackskydd i läder (finns som
tillval)
017029	Utbytesglas mörkhetsgrad 5
(för <40 A)
127243	Utbytesglas mörkhetsgrad 6
(för <60 A)
127105	Utbytesglas mörkhetsgrad 8
(för <80 A)
127104	Genomskinlig utbyteskåpa
017046 Endast skyddshjälm (vit)
*Skyddshjälm ingår ej
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Grundläggande ögonskydd
127416	Justerbara skyddsglasögon
med mörkhetsgrad 5
017034	Genomskinliga
säkerhetsglasögon

Uppfällbara solglasögon
Mörkhetsgrad 5 (för <40 A)
uppfällbart solskydd, glas med
repskydd och justerbar båge. ANSI
Z87.1, CSA Z94.3, CE.
017033

Magnetisk rak kant

Vattenpass och tejphållare i fickstorlek

Magnetiska klossar 3-pack

Två magetklossar med en 61 mm
rak kant.

Magnetisk bottenplatta och tejphållare
med inbyggt vattenpass.

017042

017044

Fäster vid alla raka eller räta
standardkanter med en tjocklek
på upp till 0,31 cm.

Hyamp handskar för skärning och mejsling

Skärningshandskar av läder

Ljusbåge-graderad jacka för metallarbete

Isolerade för krävande
användningsområden. Rundad
handflata med sömlöst pekfinger och
extra bred manschett ger flexibilitet
och skydd.

Präglat svinläder.

Högkvalitativt tvättbart
svetsningsplagg tillverkat av
modakryltyg för flamsäkerhet och
skydd mot ljusbåge. Slitstark utan
kemisk behandling.

• Flamtåliggetläder och mocka
• Stoppade områden för extra värme
och nötningsskydd
017025	Medium
017026	Large
017027	X-large
017028	2X-large

127169

Skärningsfilt
1,5 m x 1,8 m 0,5 kg glasfiberfilt
skyddar närliggande ytor från gnistor
från skärning och mejsling. Godkänd
för 540 °C.

017043

• Testad för skydd och hållbarehet:
ASTM 1506-10a; OSHA 1910.269;
NFPA 70E
• Ljusbågegradering = 25 cal/cm2
017016	
Medium, svart
017017	
Large, svart
017018	
X-Large, svart
017019	
2X-Large, svart
017020	3X-Large, svart

017032
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Systemtillbehör

Jordkablar

Fjärrstartsenheter

Luftfiltreringssatser

Tre jordande kopplingsmetoder.
Tillgängliga i längderna 15,2 m
och 22,8 m.

Fjärrstartsenhet för maskinbrännare
fästs vid seriegränssnittporten
på Powermax45 XP-, 65-, 85-, 105och 125-modellerna.

Färdigt att installera med ett
mikronfilter och automatiskt
dränerande fuktavskiljare som skyddar
mot kontaminerad luft.

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

128647	Endast filter
228570	Filter plus hölje för
Powermax65/85
228624 Hölje endast för
Powermax65/85
228890 Filter plus hölje för
Powermax105/125
101215 Hölje endast för
Powermax105/125
011092 Luftfilterelement, reservdel

Hjul-/ställningssatser

Brännarhölje i läder

Kompletta förmonterade satser för
ökad mobilitet eller montering på
skärbordsställning.

Detta tillval är tillgängligt i 7,6 m långa
sektioner och ger extra skydd för
kablar mot bränning och nötning.

229370	Powermax65/85 hjulsats
229569	Powermax65/85
ställningssats
229467	Powermax105/125 hjulsats
229570	Powermax105/125
ställningssats

024548	Brunt läder
024877	Svart läder med
Hypertherm‑logotyper

Powermax65
223125	Handklämma 7,6 m
223194	C-klämma 7,6 m
223200	Ringterminal 7,6 m

Powermax85
223035	Handklämma 7,6 m
223203	C-klämma 7,6 m
223209	Ringterminal 7,6 m

Powermax105
223254	Handklämma 7,6 m
223287	C-klämma 7,6 m
223284	Ringterminal 7,6 m

Powermax125
223292	Handklämma 7,6 m
223298	C-klämma 7,6 m
223295	Ringterminal 7,6 m
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Maskingränssnittkablar
Kablar för anslutning av seriegränssnittporten till CNC-enheter på Powermax65-,
85-, 105- och 125-modellerna.
223236
223237
223239
223240

Bärväskor för brännare
Slitstark väska för reservbrännare,
jordkablar och tillbehör.
127363 Väska för standardbrännare
(på bilden) 58 x 28 x 28 cm
107049	
Duramax Hyamp 0,6 m lång
brännarväska
107050	
Duramax Hyamp 1,2 m lång
brännarväska

RS-485 till oavslutad 7,6 m
RS-485 till oavslutad 15,2 m
RS-485 till 9-stifts D-subkontakt 7,6 m
RS-485 till 9-stifts D-subkontakt 15,2 m

Kablar för anslutning av CPC-porten till CNC-enheter på Powermax45, 65-, 85-,
105- och 125-modellerna.
023206	14-stifts CPC till spadkontakt 7,6 m
023279	14-stifts CPC till spadkontakt 15,2 m
228350	14-stifts CPC till spadkontakt 7,6 m, för delad bågspänning
228351	14-stifts CPC till spadkontakt 15,2 m, för delad bågspänning
123896	14-stifts CPC till D-subkontakt 15,2 m, för delad bågspänning

Seriegränssnittport
(RS-485)

CPC-port

Verktygsväska med hjul

Skyddsöverdrag till system

Maskinkommunikationspaket

Denna stryktåliga väska får
med sig Powermax30, 30 AIR,
45 eller 45 XP och har även
plats för brännare, slitdelar,
tillbehör och annan utrustning
50 cm x 44 cm x 32 cm

Skyddsöverdrag tillverkat av flamtålig
vinyl skyddar ditt Powermax-system
i flera år.

Uppgraderingspaket för
Powermax45 XP-, 65-, 85-, 105och 125-system för mekaniserade
applikationer.

017060

127144
127469
127219
127301
127360

Powermax30/30 XP
Powermax30 AIR
Powermax45
Powermax65/85
Powermax105/125

Bärväska för system

Skyddsköld för mejsling

Kraftig låda för skydd och förvaring
av Powermax30 eller 30 XP med
tillbehör.

Extra skydd vid mejsling.

127410

428653 CPC-port med valbar
spänningsdelare,
Powermax45 XP
228697 CPC-port med valbar
spänningsdelare,
Powermax65 and 85
228884 CPC-port med valbar
spänningsdelare,
Powermax105 och 125
428654 Seriegränssnittport
(RS‑485), Powermax45 XP
228539 Seriegränssnittport
(RS‑485), Powermax65,
85, 105 och 125

428347 Duramax-brännare
428348 Hyamp-brännare
128658	T45v- och T60/80/100brännare
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Närmare 50 år av Shaping Possibility
Med rätt verktyg och outtröttligt fokus på innovation, partnerskap
och gemenskap, tror vi att allt är möjligt.
Hos Hypertherm®, ger vi form åt våra kunders vision med
världens främsta lösningar för industriskärning. Varje
dag hjälper vi individer och företag runt om i världen att
föreställa sig bättre, smartare och mer effektiva sätt att
producera produkterna som skapar vår värld. Så vare
sig du skär precisionsdelar i Nordamerika, bygger en
pipeline i Norge, tillverkar jordbruksmaskiner i Brasilien,
mejslar ut svetsfogar i sydafrikanska gruvor eller bygger
en skyskrapa i Kina så kan du lita på Hypertherm, inte
bara med att hjälpa dig skära ut delar utan även att uppnå
din vision.

100 % ägt av anställda, det spelar roll
På Hypertherm är vi inte bara anställda: vi är alla delägare.
Ägarskap är en kraftfull motivation och säkerställer att
våra kunder är vår högsta prioritet. Som ägare ser vi till
att varenda produkt som byggs är av högsta kvalitet och
att vår service är förstklassig. Och vi bygger långvariga
relationer som ger valuta för oss, våra partner och våra
kunder.

Skapa det som är möjligt över hela världen
Hypertherm är en viktig samarbetspartner för alla
dina tillverkningsbehov och har byggt upp en global
organisation med fokus på att leverera högpresterande
skärningslösningar.

De viktigaste ingredienserna i Hypertherm-formeln är:
• Dedikerade samarbetspartner fokuserade
på en kundfokuserad produktdesign och support
• Lokal försäljning och service
• Bred erfarenhet av olika applikationer och beprövade
resultat
• Hållbara och etiska affärsmetoder gynnar våra kunder
och samhällen

Hypertherms patentvägg
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För att hitta en återförsäljare nära
dig, besök www.hypertherm.com
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