
Technologia True Hole
Jako element zintegrowanego rozwiązania do cięcia 
plazmowego Built for Business firmy Hypertherm, nasza 
opatentowana technologia cięcia True Hole® do stali 
miękkiej zapewnia otwory o znacznie lepszej jakości, niż 
było to możliwe kiedykolwiek wcześniej przy użyciu plazmy. 
Co równie ważne, technologia True Hole jest dostarczana 
automatycznie bez ingerencji operatora i zapewnia 
niezrównaną jakość otworów.

Korzyści
• Jakość otworów na śruby zapewniana automatycznie bez 

ingerencji operatora.
• Jakość otworów bliska jakości osiąganej w technologii laserowej, 

co sprawia, że proces plazmowy nadaje się do wielu zastosowań, 
w których wcześniej było wymagane cięcie laserem

• Praktycznie całkowite wyeliminowanie stożkowatości otworów
• Mniejsza ilość pozostającego materiału, który jest dodatkowo 

odsuwany na zewnątrz otworu
• Gwarancja uzyskania otworów o idealnej jakości cięcia

Technologia True Hole wymaga korzystania 
z systemu plazmowego HyPerformance® HPRXD® 
z automatyczną konsolą gazu wraz z maszyną 
do cięcia zgodną z technologią True Hole. Więcej 
informacji na temat konkretnych komponentów 
można uzyskać u producenta maszyny do cięcia.

Z technologią True Hole 

Bez technologii True Hole 

Z technologią True Hole Bez technologii True Hole

Już dostępne w Hypertherm i u naszych partnerów.



Zobacz działanie technologii True Hole w witrynie  
www.hypertherm.com/truehole.

Wydajność True Hole jest optymalizowana za pośrednictwem bezproblemowej integracji 
wszystkich komponentów.

Rewolucyjna wydajność plazmy: Jakość cięcia True Hole

Jako element zintegrowanych rozwiązań do cięcia 
plazmowego Built for Business firmy Hypertherm, technologia 
cięcia True Hole do stali miękkiej jest dostępna wyłącznie 
w połączeniu z systemami plazmowymi Hypertherm HPRXD 
z automatyczną konsolą gazu. Technologia True Hole 
jest stosowana automatycznie przez oprogramowanie do 
rozmieszczania lub oprogramowanie systemu CNC względem 
otworów o średnicy do 25 mm oraz współczynniku proporcji 
średnicy do grubości od 2,5:1 aż do 1:1.

Technologia True Hole to wyjątkowe połączenie przedstawionych 
niżej parametrów, w którym uwzględniono zadane natężenie 
prądu, typ i grubość materiału oraz rozmiar otworu:

• Typ gazu procesowego
• Przepływ gazu
• Natężenie prądu
• Metodologia przebijania
• Technika wprowadzenia/wyprowadzenia cięcia
• Szybkość cięcia
• Lepsza synchronizacja optymalizuje jakość otworu

Cy
lin

dry
czn

ość
 [m

m]

Otwory 10 mm, płyta ze stali miękkiej 9,5 mm, proces 130 A

HPRXD  
bez technologii  
True Hole

HPRXD 
z technologią 
True Hole
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Procesy True Hole wg grubości
3 mm 4 mm 5 mm 6mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 22 mm 25 mm

30 A • • •
50 A • • • •
80 A • •

130 A • • •
200 A • • •
260 A • • •
400 A • • •

Materiały eksploatacyjne do ukosowania
3 mm 4 mm 5 mm 6mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 22 mm 25 mm

80 A • •
130 A • •
260 A • • •
400 A • • •

Hypertherm, True Hole, Built for Business, HyPerformance, HPR i Greener Cuts 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.

Jedną z najbardziej trwałych wartości Hypertherm jest minimalizacja szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Dążenie do 
realizacji tego celu jest niezwykle ważne w kontekście sukcesu naszego i naszych klientów. Stale staramy się poprawiać nasze 
zaangażowanie w ochronę środowiska. Jest to proces, na którym bardzo nam zależy.
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