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®
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HyPerformance® Plasma combineert hoge snijsnelheden,
korte cyclustijden, snelle omschakelingen en een hoge
inzetbaarheidsduur voor een maximale productiviteit.
• HyPerformance Plasma biedt de precisie van HyDefinition®
met onovertroffen snijsnelheden, waardoor per uur meer
onderdelen kunnen worden geproduceerd.
• De korte cyclustijden voor snijden en markeren beperken de
uitvaltijd tussen de sneden.
• De toorts met snelkoppeling, de optionele automatische
gasconsole en intuïtieve gebruikersinterface beperken de
insteltijd tot een minimum.
• De lange levensduur van slijtdelen en hoge
systeembetrouwbaarheid maximaliseren de productieve tijd
van de boog.
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HyPerformance Plasma snijdt 2 tot 5 keer sneller
25 mm koolstofstaal

Snijsnelheid mm/min.

Maximale productiviteit

HPRXD
(400 A)

Laser
(5 kW)

Zuurstofgas

Superieure snijkwaliteit en consistentie

*Voor True Hole-technologie zijn een HyPerformance Plasma HPRXD-systeem met
automatische gasconsole, een snijtafel geschikt voor True Hole, nestingsoftware,
CNC en toortshoogteregeling vereist. Neem contact op met de snijtafelfabrikant
voor meer informatie.

10 mm koolstofstaal
1800

Aantal starts per slijtdeel
Labtest – 20 seconden snijden per start

ISO-bereik 5:
Slechtste waargenomen hoek
6,80° tot 10,44°
ISO-bereik 4:
Slechtste waargenomen hoek
3,41° tot 6,79°

1600
1400
1200

ISO-bereik 3:
Slechtste waargenomen hoek
1,50° tot 3,40°

1000
800
600
400
200
0
HPRXD
(130 A)

Concurrent A
(100 A)

Concurrent B
(130 A)

Snijkwaliteit en levensduur (260 A)
20 mm koolstofstaal
ISO-bereik 5:
Slechtste waargenomen hoek
3,97° tot 6,25°

1000
900
800

ISO-bereik 4:
Slechtste waargenomen hoek
1,99° tot 3,96°

700
Aantal starts per slijtdeel
Labtest – 20 seconden snijden per start

• HyDefinition® en LongLife® leveren een meer consistente
snijkwaliteit gedurende een langere periode dan andere
systemen op de markt.
• True Hole®-technologie, voor HyPerformance Plasmasystemen met automatische gasconsole, snijdt gaten in
koolstofstaal met een kwaliteit die veel hoger is dan wat tot
nu toe mogelijk was met plasma.*
• Hypertherm loopt voorop bij het snijden van roestvast
staal met nieuwe HDi™-technologie voor dun roestvast
staal, optimale gasmenging voor gemiddelde dikten en
gepatenteerde PowerPierce®-technologie gecombineerd
met een innovatieve gecontroleerd doorsteekproces voor
de grootste capaciteit beschikbaar in het doorsteken en
snijden van dik materiaal.
• Slijtdelen van Hypertherm worden geproduceerd volgens
de hoogste kwaliteitsnormen om consistente prestaties
te verzekeren.

Snijkwaliteit en levensduur (130 A)
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200
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0
HPRXD
(260 A)

Concurrent A
(200 A)

Concurrent B
(250 A)

Snijkwaliteit en levensduur (400 A)
25 mm koolstofstaal
ISO-bereik 5:
Slechtste waargenomen hoek
3,35° tot 5,33°

600
500

ISO-bereik 4:
Slechtste waargenomen hoek
1,68° tot 3,34°

400
Aantal starts per slijtdeel
Labtest – 20 sec. snijden per start

HyPerformance®-plasma snijdt werkstukken met fijne details
met een superieure kwaliteit en consistentie, waardoor
vrijwel helemaal geen nabewerking meer nodig is.

300
200
100
0

HPRXD
(400 A)

Concurrent A
(400 A)

Concurrent B
(360 A)
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Lage operationele kosten
HyPerformance® Plasma verlaagt uw kosten per
onderdeel en verbetert de rentabiliteit.

• HyPerformance Plasma-systemen leveren hogere
snijsnelheden, waardoor u meer onderdelen per
uur kunt produceren.
• De gepatenteerde PowerPierce®-technologie van
Hypertherm maakt het snijden van nog dikkere
metalen mogelijk en vormt een alternatief voor tragere
technologieën, zoals zuurstofgas.
• De superieure kwaliteit en consistentie van
HyPerformance Plasma maximaliseren het aantal
onderdelen dat per uur kan worden geproduceerd
doordat er weinig tot geen nabewerking meer nodig is.

Lage operationele kosten
20 mm koolstofstaal

Nozzle en elektrode
kosten per meter

Meer onderdelen per uur

HPRXD
(130 A)

Langere levensduur van slijtdelen
• De LongLife®- en PowerPierce-technologieën verhogen
de levensduur van slijtdelen aanzienlijk, waardoor de
kosten per onderdeel dalen.
• Slijtdelen van Hypertherm worden geproduceerd volgens
de hoogste kwaliteitsnormen om consequent een langere
levensduur te garanderen.

Concurrent A
(100 A)

Concurrent B
(130 A)

Lage operationele kosten
25 mm koolstofstaal

Nozzle en elektrode
kosten per meter

Doe meer met minder kracht
• Het gepatenteerde ontwerp van de slijtdelen maakt
ongeziene snijsnelheden en een hoge doorsteekcapaciteit
bij lage stroomsterktes mogelijk.
• HyPerformance Plasma zorgt voor extreem hoge
snijsnelheden per ampère met minder snijstroom dan
andere plasmaoplossingen op de markt.
• De stroombronnen van Hypertherm staan garant voor een
uiterst efficiënt stroomgebruik, waardoor de stroomkosten
lager liggen en de impact op het milieu kleiner is.  

HPRXD
(400 A)

Concurrent A
(400 A)

Concurrent B
(360 A)
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Ongeëvenaarde betrouwbaarheid
Hypertherm combineert al veertig jaar lang
ervaring en design-, productie- en testprocessen
van topklasse om u een hoge betrouwbaarheid
te garanderen.

Betrouwbaar ontwerp
• Tijdens de ontwikkeling worden Hypertherm-systemen
grondig getest op hun betrouwbaarheid, alsof ze al jaren
gebruikt worden in extreme gebruiksomstandigheden.
• De systemen worden blootgesteld aan verschillende
temperaturen, vochtigheidsniveaus, trillingen, elektrische
ruis en ingangsspanningen. Zo weten we zeker dat de
door ons gemaakte producten extreem betrouwbaar zijn.

Betrouwbare productie- en testprocessen
• Toonaangevende productieprocessen verminderen
de kans op fouten en zorgen ervoor dat Hyperthermsystemen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
• Alle Hypertherm-systemen doorlopen een uitgebreide
automatische testprocedure voordat ze worden
afgeleverd.
• De productie- en testteams van Hypertherm engageren
zich om plasmaproducten met de hoogste kwaliteit op
de markt af te leveren.

“Wij testen nieuwe systemen tot ze het begeven. Dan zoeken we
het probleem, lossen het op en testen ze opnieuw. Altijd onder de
zwaarste gebruiksomstandigheden - veel zwaarder dan de normale
omstandigheden waarin het product zal worden gebruikt.
Dit proces loopt 24 uur per dag en maakt integraal deel uit
van ons productontwikkelingsproces.”
Aaron Brandt, Vice President van Engineering, Hypertherm

Betrouwbare werking
• Zelfdiagnoses worden automatisch uitgevoerd bij het
opstarten en tijdens het snijproces. Dit garandeert
dat het systeem op volledige capaciteit functioneert.
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Onovertroffen veelzijdigheid
HyPerformance® Plasma kan worden gebruikt voor het
snijden, afgeschuind snijden en markeren van de meest
uiteenlopende soorten metaal, van dik tot dun. Het
systeem kan alles aan.

•

•
•
•

•
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• Snijbereik van 0,5 mm roestvast staal (gutsen) tot een
doorsteekcapaciteit van 75 mm met een maximale
doorsteekdikte tot 100 mm en een maximale snijdikte
tot 160 mm.
• HDi™-technologie levert HyDefinition-snijkwaliteit
HyPerformance Plasma snijdt koolstofstaal, roestvast
op dun roestvast staal van 3 tot 6 mm.
staal, aluminium en andere metalen met de precisie
•
Optimale gasmenging levert superieure snijkwaliteit
van HyDefinition®.
en consistentie met uitstekende oppervlakteafwerking
Afgeschuind snijden tot 45°.
op roestvast staal van gemiddelde dikten.
Markeren, snijden en afgeschuind snijden met dezelfde
• Componenten en capaciteiten zijn specifiek ontworpen
slijtdelen.
voor X-Y-snijden, afgeschuind snijden en robotsnijden.
Specifieke in de fabriek geteste snijtabellen beschikbaar
• Modulair ontwerp van stroombron en console
voor verschillende toepassingen, waaronder True Bevel™,
maken eenvoudige upgrades naar een hogere
het snijden met True Hole®, van fijne details en
capaciteit mogelijk.
onder water.
Alle snijdiktes van 0,5 mm koolstofstaal (gutsen) tot
een doorsteekcapaciteit van 50 mm met een maximale
snijdikte tot 80 mm.
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Hypertherm-technologie levert een consistentere
snijkwaliteit gedurende langere perioden met maar
de helft van de operationele kosten.
HyDefinition®

True Hole®

• Geventileerde nozzletechnologie zorgt voor het
• De gepatenteerde True Hole**-snijtechnologie
correct uitrichten van de plasmaboog.
voor koolstofstaal is een specifieke combinatie van
snijparameters die zijn geoptimaliseerd voor elke
• HyDefinition-technologie zorgt voor krachtig en
materiaaldikte en gatafmeting.
nauwkeurig snijden van koolstofstaal met superieure
kwaliteit en consistentie.
• Coniciteit wordt vrijwel uitgesloten en onzuiverheden
worden verminderd en verplaatst naar buiten het gat,
• Nieuwe HDi™-technologie levert nu HyDefinition-kwaliteit
tot aan een 1:1-verhouding tussen diameter en dikte.
bij het snijden van dun roestvast staal.
HyFlow™
wervelende nozzle

12 mm koolstofstaal

Plasmagasinlaat

12 mm koolstofstaal

Ventilatie
plasmagas

Beschermgasinlaat

Gat van 12 mm met True Hole-technologie

Hypertherm
shield-technologie

Gat van 12 mm zonder True Hole-technologie

PowerPierce®

Werkstuk

LongLife®
• LongLife-technologie regelt nauwgezet de gelijkmatige
aan- en afvoer van de elektrische en de gasstroom om
erosie van de elektrode en de nozzle te beperken.
• Door erosie van de elektrode en nozzle te beperken,
kunnen we een meer consistente snijkwaliteit gedurende
een langere periode garanderen, met een aanzienlijke
verlaging van de operationele kosten.

• De gepatenteerde met vloeistof gekoelde PowerPiercebescherming stoot gesmolten metaal af bij het
doorsteken voor een maximale doorsteekcapaciteit tot
wel 50 mm koolstofstaal en 100 mm roestvast staal.
• Het gepatenteerde ontwerp van de slijtdelen maakt
snijden met een hogere snelheid en van dikkere
materialen mogelijk, wat doorgaans enkel kan
met systemen met een hogere stroomsterkte.

Gepatenteerde technologie voor slijtdelen

CoolCore®

PowerPierce vloeistofgekoeld shield

Ringvormig hafnium voorziet
bijkomende elektrodekoeling voor een
langere levensduur van de elektrode en
lagere operationele kosten.

Geavanceerde axiale
swirl-ring

Stoot gesmolten metaal af bij het
doorsteken voor doorsteekcapaciteit.

CoolFlow

TrueFlow
HyDefinition
Geventileerde nozzletechnologie zorgt voor
het correct uitrichten van de plasmaboog,
voor krachtig en nauwkeurig snijden met
superieure kwaliteit en consistentie.

Combinatie elektrode/waterslang
zorgt voor een gelijkmatige stroom
en gebalanceerde koeling, voor
een langere en meer consistente
levensduur van slijtdelen.

** Voor True Hole-technologie zijn een HyPerformance Plasma HPRXD-systeem met automatische gasconsole, een snijtafel geschikt voor True Hole,
nestingsoftware, CNC en toortshoogteregeling vereist. Neem contact op met de snijtafelfabrikant voor meer informatie.
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Productlijn HyPerformance Plasma
Klanten van HyPerformance Plasma kunnen kiezen voor de systemen en opties die het best
aan hun behoeften beantwoorden. De modules kunnen onderling worden verwisseld, wat
u de flexibiliteit biedt om eenvoudig te upgraden zodat u kunt voldoen aan toekomstige behoeften.
HyPerformance Plasma snijdt werkstukken met fijne details met een superieure kwaliteit
en consistentie, waardoor minder of helemaal geen nabewerking meer nodig is.

HyPerformance® Plasma HPR130XD®
De HPR130XD levert onvergelijkbare HyPerformance snijkwaliteit van zeer dunne
materialen tot materialen in het gemiddelde bereik.
HPR130XD (30–130 A)
Snijcapaciteit zacht staal

Snijcapaciteit roestvast staal

Snijcapaciteit aluminium

32 mm

20 mm

20 mm

38 mm

25 mm

25 mm

Baardvrij*

16 mm

Productie doorsteken
Maximale snijcapaciteit

HyPerformance Plasma HPR260XD
De HPR260XD levert superieur HyPerformance snijden voor vele verschillende
toepassingsbehoeften, van zeer dun tot grotere dikten.
HPR260XD (30–260 A)
Snijcapaciteit zacht staal

Snijcapaciteit roestvast staal

Snijcapaciteit aluminium

38 mm

32 mm

25 mm

64 mm

50 mm

50 mm

Baardvrij*

32 mm

Productie doorsteken
Maximale snijcapaciteit

HyPerformance Plasma HPR400XD
De HPR400XD levert de ultieme prestatie op het gebied van HyPerformance
snijden van koolstofstaal, alsook capaciteiten voor zwaar roestvast staal en
aluminium.
HPR400XD (30–400 A)
Snijcapaciteit zacht staal
Baardvrij*

38 mm

Productie doorsteken

50 mm

Maximale doorsteek**
Maximale snijcapaciteit

Snijcapaciteit roestvast staal

Snijcapaciteit aluminium

45 mm

38 mm

75 mm
80 mm

80 mm

80 mm

HyPerformance Plasma HPR800XD
De HPR800XD levert alle capaciteiten voor koolstofstaal van de HPR400XD
plus snijden van het dikste roestvast staal en aluminium dat vandaag de dag
beschikbaar is op de markt.
HPR800XD (30–800 A)
Snijcapaciteit zacht staal
Baardvrij*

38 mm

Productie doorsteken

50 mm

Maximale doorsteek**
Maximale snijcapaciteit
Scheiding

Snijcapaciteit roestvast staal

Snijcapaciteit aluminium

75 mm

75 mm

100 mm
80 mm
160 mm

160 mm

* De eigenschap en het materiaaltype kunnen de baardvrije prestatie beïnvloeden.
** Maximaal doorsteken vereist het gebruik van een gecontroleerd bewegingsproces. Raadpleeg de technische
documenten voor details.
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Systeemvergelijkingen

Bedieningsgegevens
30

O2-plasma
Luchtbescherming

80†

O2-plasma
Luchtbescherming

130†

O2-plasma
Luchtbescherming

200

O2-plasma
Luchtbescherming

260†

O2-plasma
Luchtbescherming

400†

Roestvast staal
F5-plasma
N2-bescherming

60

H35-plasma
N2-bescherming

130

H35-plasma
N2-bescherming

260†

†

H35- en N2-plasma
N2-bescherming

400†

H35-plasma
N2-bescherming

800†

Aluminium
Luchtplasma
Luchtbescherming

45

H35-plasma
N2-bescherming

130†

H35-plasma
N2-bescherming

260†

H35-plasma
N2-bescherming

400†

H35-plasma
N2-bescherming

800†

Snijsnelheid bij
benadering (mm/min.)
5355
1160
665
6145
3045
545
4035
2680
550
5248
3061
1167
254
4440
2170
195
4430
2210
795
180
2770
2250
1955
1635
980
820
260
1710
1085
785
270
1810
720
190
464
155
100
4420
2575
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1690

12
20
25
12
20
50
20
40
80
75
160

1455
940
540
5160
2230
390
2420
1190
210
907
179

Snijsnelheid
koolstofstaal
HyPerformance® (400 A)

300

HyPerformance (260 A)

250

HyPerformance (130 A)

200
Snijsnelheid bij benadering (mm)

Koolstofstaal
O2-plasma
O2-bescherming

Dikte (mm)
0,5
3
6
3
6
20
6
10
25
6
12
25
50
10
20
64
12
25
50
80
3
4
5
6
10
12
25
12
20
25
50
20
40
80
75
125
160
1,5
4

150
100
50
0

3 mm

10 mm 16 mm 25 mm 38 mm

50 mm 63 mm

koolstofstaal
HyPerformance (400 A)

3500
3000

HyPerformance (260 A)

2500

HyPerformance (130 A)

2000
1500
1000
500
0

4 seconden

20 seconden

60 seconden

Snijtijd per start

Automatische gasconsole
• Maakt volledige controle van alle
plasmasysteeminstellingen mogelijk vanaf
de CNC, wat de trainingseisen voor
de operator vereenvoudigt.
• Wijzigt automatisch processen om snel
te kunnen omschakelen tussen snijden en
markeren.
• Automatische aanpassing bij variaties van
de inlaatgasdruk voor uiterst consistente
snijprestaties.
• De automatische gasconsole is vereist voor
True Hole®-technologie en optimale gasmenging
voor het snijden van roestvast staal van
gemiddelde dikten.

De tabel met bedieningsgegevens omvat niet alle beschikbare processen voor de HPR130XD®,
HPR260XD, HPR400XD en HPR800XD. Neem contact op met Hypertherm voor meer informatie.
†Slijtdelen kunnen worden gebruikt voor afgeschuind snijden tot 45°.

s

16

75 mm

Levensduur van slijtdelen

Aantal starts

Stroom (A)

HDi

Materiaal
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Bijna 50 jaar ervaring met ‘Shaping Possibility’
Wij geloven dat met de juiste tools en een aanhoudende focus op innovatie,
samenwerking en gemeenschap alles mogelijk is.
Bij Hypertherm geven we vorm aan de visie van de klant
met de meest vooraanstaande industriële snij-oplossingen
ter wereld. Elke dag helpen we mensen en bedrijven
over de hele wereld om betere, slimmere en efficiëntere
manieren te bedenken om de producten te maken die
onze wereld bepalen. Of u nu precisieonderdelen snijdt
in Noord-Amerika, een pijpleiding aanlegt in Noorwegen,
landbouwmachines vervaardigt in Brazilië, lasnaden gutst
in de mijnen van Zuid-Afrika of een wolkenkrabber bouwt
in China, u kunt rekenen op Hypertherm om u te helpen
niet alleen onderdelen te snijden, maar ook uw visie waar
te maken.
®

100% in handen van de werknemers, dat maakt verschil
Bij Hypertherm zijn we niet gewoon werknemers: we zijn
allemaal eigenaar. Eigenaarschap is een krachtige drijfveer
om ervoor te zorgen dat onze klanten voorop staan. Als
eigenaar zorgen we ervoor dat elk product met de beste
kwaliteit is vervaardigd en dat onze service ongeëvenaard
is. En we bouwen langetermijnrelaties op die meerwaarde
leveren voor ons, onze partners en onze klanten.

Mogelijkheden vormgeven - overal ter wereld
Hypertherm is een belangrijke partner voor
uw productiebehoeften en heeft een wereldwijde
organisatie opgebouwd die gericht is op het bieden
van hoogwaardige snij-oplossingen.

Belangrijke elementen van de Hypertherm-formule zijn onder andere:
• Toegewijde medewerkers en partners die gericht zijn
op productontwerp en support waarbij de klant centraal
staat.
• Lokale verkoop en service
• Brede toepassingservaring en bewezen resultaten
• Duurzame en ethische bedrijfspraktijken waar onze
klanten en gemeenschappen van profiteren
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PLASMA

|

LASER

|

WAT E R J E T

|

A U TO M AT I S E R I N G

|

SOFTWAR E

|

SLIJTDELEN

Kijk voor de locatie bij u in de buurt op:
www.hypertherm.com

Hypertherm, HyPerformance, HPR, HyDefinition, PowerPierce, LongLife en True Hole zijn handelsmerken van Hypertherm Inc. en zijn
mogelijk geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Een van de lang gevestigde kernwaarden van Hypertherm is een focus op het beperken van onze impact op het milieu. Dit is van essentiële
waarde voor ons succes en dat van onze klanten. We streven er altijd naar om betere rentmeesters van het milieu te worden; het is een
proces dat ons nauw aan het hart ligt.
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