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מהירות החיתוך של מערכת חיתוך בפלזמה 

HyPerformance גבוהה פי 2 עד פי 5
פלדה רכה בעובי 25 מ"מ 
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אוקסידלק

פרודוקטיביות מרבית
מערכות החיתוך בפלזמה ®HyPerformance משלבות מהירויות 

חיתוך גבוהות, מחזורי תהליך מהירים, החלפות מהירות וזמן עבודה 
מועיל גבוה, למקסום הפרודוקטיביות.

•  מערכות החיתוך בפלזמה HyPerformance מעניקות דיוק 	
®HyDefinition במהירויות חיתוך ללא תקדים, כדי לספק כמות 

חלקים לשעה גדולה יותר.

•  זמני מחזור מהירים לפעולות חיתוך-לחיתוך וחיתוך-לסימון מניבים 	
הפחתה של הזמן הבלתי פרודוקטיבי בין חיתוכים.

•  מבער בעל חיבור מהיר, אופציה של עמדת כיוון גזים אוטומטית 	
 וממשק משתמש אינטואיטיבי תורמים כולם להפחתת זמן 

הכינון הראשוני.

•  חיי מדף ארוכים של הרכיבים המתכלים ואמינות מערכת גבוהה 	
ממקסמים את הזמן הפרודוקטיבי של "קשת פעילה".
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מערכות החיתוך בפלזמה ®HyPerformance חותכות חלקים 
מורכבים בעקביות ואיכות עילאיות, ומבטלות למעשה את העלויות 

של פעולות עיבוד משניות.

 ®HyDefinition ו-®LongLife, מספקות איכות חיתוך עקבית למשך  	
זמן רב יותר מכל מערכת אחרת המוצעת בשוק.

•  טכנולוגיית ®True Hole עבור מערכות כיוון גזים אוטומטיות של 	
מכונות החיתוך בפלזמה HyPerformance מפיקה בפלדה רכה 

קדחים שאיכותם טובה באופן משמעותי מכל מה שניתן היה להשיג 
בעבר באמצעות חיתוך בפלזמה.*

•  Hypertherm מובילה בבטחה בתחום החיתוך של פלדת אל-	
חלד, עם טכנולוגיית  ™HDi חדשה לחיתוך פחי פלדת אל-חלד 

דקים, ערבוב גזים ממוטב עבור מידות עובי בינוניות, וטכנולוגיית 
®PowerPierce )המוגנת בפטנט( המשולבת בתהליך ניקוב בעל 

בקרה חדשנית - שילוב המעניק את כושר הניקוב והחיתוך של 
מידות העובי הגדולות ביותר הקיים כיום.

•  הרכיבים המתכלים של Hypertherm מיוצרים בהתאם לתקני 	
האיכות הגבוהים ביותר, כדי להבטיח ביצועים גבוהים עקביים.

* טכנולוגיית True Hole מחייבת שימוש במערכת כיוון גזים אוטומטית למערכת חיתוך בפלזמה 
 ,CNC ,תכנת קינון ,True Hole-יחד עם שולחן חיתוך מאופשר ל HyPerformance HPRXD

ובקרת גובה מבער. לקבלת פרטים נוספים פנה ליצרן השולחן שלך. 

עקביות ואיכות חיתוך עילאיות

איכות חיתוך לאורך חיי השירות )130 אמפר(
10 מ"מ פלדה רכה

 :ISO   5 טווח

הזווית הגרועה ביותר שנמדדה
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הזווית הגרועה ביותר שנמדדה
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איכות חיתוך לאורך חיי השירות )260 אמפר(
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מערכת החיתוך בפלזמה ®HyPerformance מפחיתה את 

העלות לחלק ומשפרת את הרווחיות.

יותר חלקים לשעה

•  מערכת החיתוך בפלזמה HyPerformance מספקות מהירויות 	
חיתוך גבוהות יותר המאפשרות ייצור של יותר חלקים בשעה. 

• 	 Hypertherm המוגנת בפטנט של PowerPierce® טכנולוגיית 
מאפשרת חיתוך בעוביים שלא היו אפשריים בעבר, ומחליפה 

טכנולוגיות חיתוך אטיות, כגון אוקסידלק.

•  האיכות והעקביות העילאיות של מערכות החיתוך בפלזמה 	
HyPerformance ממקסמת את תפוקת החלקים בשעה על ידי 

מזעור הפעולות המשניות, הצורכות זמן רב. 

חיי שירות ארוכים יותר של הרכיבים המתכלים

•  טכנולוגיות ®LongLife ו-PowerPierce מאריכות משמעותית את 	
אורך חיי הרכיבים המתכלים ומקטינות את העלות לחלק.

•  הרכיבים המתכלים של Hypertherm מיוצרים בהתאם לתקני 	
 האיכות הגבוהים ביותר, כדי להבטיח באופן עקבי חיי מדף

ארוכים יותר. 

תפוקה מוגדלת עם צריכת חשמל מופחתת

•  עיצובי רכיבים מתכלים המוגנים בפטנט מאפשרים חיתוך 	
במהירויות מהמובילות בתעשייה וביצוע אמין של פעולות ניקוב 

בייצור, תוך שימוש ברמות זרם נמוכות יותר. 

•  מערכות החיתוך בפלזמה HyPerformance מאפשרות להשיג 	
מהירויות חיתוך גבוהות ביותר לאמפר, תוך שימוש בזרם חיתוך 

נמוך יותר בהשוואה לפתרונות חיתוך בפלזמה אחרים בשוק. 

•  ספקי הכוח של Hypertherm מתוכננים להיות יעילים להפליא 	
בתצרוכת החשמל שלהם, ובכך הם מאפשרים עלות חשמל נמוכה 

יותר והפחתת ההשפעה על הסביבה. 

מזעור עלויות ההפעלה

מזעור עלויות ההפעלה
20 מ"מ פלדה רכה
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אמינות שאין דומה לה  
    Hypertherm משלבת ארבעה עשורים של ניסיון עם תהליכי 

תכנון, ייצור ובדיקה ברמה בינלאומית כדי להקנות למוצר אמינות 

שניתן לבטוח בה. 

   אמינות תכנון

•  במהלך הפיתוח, המערכות של Hypertherm עוברות נהלי בחינת 	
אמינות מחמירים ומפרכים, השקולים לשנים של שימוש בסביבות 

הפעלה קיצוניות. 

•  המערכות נבדקות בטווח רחב של טמפרטורות, רמות לחות, 	
רעידות, רעש חשמלי, ומתחי כניסה כדי להבטיח שהמוצרים 

הסופיים יהיו חסונים ביותר. 

   תהליכי ייצור ובדיקה מגובשים ומחמירים

•  תהליכי ייצור נקיים הטובים בקטגוריה מקטינים את הסיכוי לטעות 	
ומבטיחים שכל מערכת Hypertherm תעמוד בתקני האיכות 

הגבוהים שלנו. 

•  כל מערכות Hypertherm עוברות בדיקה אוטומטית נרחבת לפני 	
יציאתן מהמפעל. 

•  צוותי הייצור והבדיקות של Hypertherm משקיעים מאמצים ללא- 	
פשרות להבטיח את אספקת מוצרי הפלזמה באיכות הגבוהה 

ביותר בשוק. 

   פעולה אמינה
•  אבחון עצמי מתבצע באופן אוטומטי עם הפעלת המערכת, ונמשך 	

לאורך כל תהליך החיתוך.  כך מובטח כי המערכת מנצלת את 
מלוא יכולותיה. 

 "בתהליך תכנון של מערכות חדשות, אנחנו בודקים 
אותן עד למצב של שהן מתקלקלות.  בשלב זה אנו 

מאתרים את הבעיה, מתקנים אותה ובודקים אותן שוב 
בתנאי ההפעלה הקשים ביותר – תנאים קשים הרבה 

יותר מאלה שסביר שהמוצר יתמודד אמיתי בעולם 
האמתי.  ההפעלה נמשכת  24  שעות ביממה והיא חלק 

בלתי נפרד מתהליך פיתוח המוצר שלנו." 

   Aaron Brandt סגן מנהל יחידת ההנדסה Hypertherm
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גמישות ורב-תכליתיות ללא מתחרים  

  מערכת החיתוך בפלזמה ®HyPerformance מבצעת עבודות 
חיתוך ישר, חיתוך משופע וסימון במגוון מתכות - הן דקות והן 

עבות - והיא בעצם מערכת שמתאימה לכל משימה.

•  מערכת החיתוך בפלזמה HyPerformance מסוגלת לחתוך 	
פלדת פחמן, פלדת אל-חלד, אלומיניום וחומרים אחרים בדיוק 

 .HyDefinition® הגבוה של

•  חיתוך שיפועים עד לזווית של 45°.	
•  ביצוע עבודות סימון, חיתוך ישר, וחיתוך משופע באמצעות 	

אותם רכיבים מתכלים. 

•  עומדות לרשותך טבלאות חיתוך שנבדקו במפעל, המתאימות 	
למגוון יישומים, כולל ®True Bevel™, True Hole, חיתוך פריטים 

מורכבים, וחיתוך תת-מימי.

•  טווח מידות עובי מלא בחיתוך פלדה רכה, החל מחומר בעובי 	
של - 0,50  מ"מ ועד לניקוב בייצור של 50  מ"מ , עם עובי חיתוך 

מרבי של עד 80  מ"מ.

•  חיתוך פלדת אל-חלד החל מחומר בעובי של  0,50  מ"מ עד 	
לניקוב בייצור של  75  מ"מ , עם כושר ניקוב מרבי של  100  מ"מ 

ועובי חיתוך מרבי של עד  160  מ"מ.

•  טכנולוגיית ™HDi מספקת איכות חיתוך HyDefinition בפלדת 	
אל-חלד דקה, במידות עובי של  3  עד 6  מ"מ.

•  ערבוב מירבי של הגז מספק חיתוך בעקביות ואיכות עילאיות, 	
עם גימור פני שטח מצוין בעוביים בינוניים של פלדת אל-חלד. 

• 	 ,X-Y הרכיבים והיכולות תוכננו במיוחד לשימוש ביישומי חיתוך 
חיתוך שיפועים וחיתוך רובוטי. 

•  ספקי הכוח המודולריים ועיצוב הקונסולה מאפשרים שדרוג קל, 	
לשיפור יכולות המערכת כשהדרישות משתנות. 
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 ,True Hole-יחד עם שולחן חיתוך מאופשר ל HyPerformance HPRXD מחייבת שימוש במערכת כיוון גזים אוטומטית למערכת חיתוך בפלזמה True Hole טכנולוגיית  ** 
תכנת קינון, CNC, ובקרת גובה מבער. לקבלת פרטים נוספים פנה ליצרן השולחן שלך. 

  טכנולוגיית Hypertherm מספקת איכות חיתוך עקבית יותר לפרקי 
זמן ארוכים יותר ובמחצית מעלות ההפעלה.

HyDefinition®  

•  טכנולוגיית הנחירים המאווררים מבצעת הכוונה ומיקוד של 	
קשת הפלזמה. 

•  טכנולוגיית HyDefinition מאפשרת חיתוך מדויק ורב-עוצמה, 	
להשגת עקביות ואיכות עילאיות בפלדה רכה. 

• 	 HyDefinition החדשה מספקת כיום איכות HDi™ טכנולוגיית 
בחיתוכי פלדת אל-חלד דקה. 

 כניסת
גז פלזמה

 אוורור
גז פלזמה

 מגן
גז פלזמה

 טכנולוגיית
Hypertherm מגן

מוצר בשלב עיבוד

 נחיר ערבול
 HyFlow™

LongLife®  

•     טכנולוגיית LongLife מעלה ומורידה את ספיקת הזרם והגז 	
תוך שימוש בבקרה הדוקה, כדי להקטין את בלאי האלקטרודה 

והנחיר. 

•  הפחתת בלאי האלקטרודה והנחיר מאפשרת איכות חיתוך 	
עקבית יותר לאורך זמן רב יותר, וכמו כן מפחיתה באופן 

משמעותי את עלות ההפעלה. 

True Hole®  

•  טכנולוגיית **True Hole לחיתוך פלדה רכה המוגנת בפטנט 	
היא שילוב ספציפי של פרמטרי חיתוך, הממוטבים לכל עובי 

חומר ולכל מידת נקב. 

•   תופעת הקוניות למעשה מתבטלת ואזור הפגיעה מופחת 	
 ומוסט לכיוון החלק החיצוני של הקדח, עד כדי יחס 

של  1:1  בין הקוטר לעובי.

PowerPierce®  

•  מגן PowerPierce המקורר בנוזל ומוגן בפטנט דוחה מתכת 	
מותכת במהלך הניקוב, ומניב כושר ניקוב מרבי של עד  50  מ"מ 

בפלדה רכה ועד  100  מ"מ בפלדת אל-חלד. 

•  העיצובים המוגנים בפטנט של הרכיבים המתכלים מספקים 	
מהירויות ויכולות עבודה עם מידות עובי שבדרך כלל מאפיינות 

מערכות בעלות זרמי עבודה גבוהים יותר. 

טכנולוגיית רכיבים מתכלים מוגנת בפטנט

TrueFlow
יישור האלקטרודה/צינור המים מבטיח 
זרימה אחידה וקירור מאוזן, והתוצאה 
היא חיי שירות ארוכים יותר וביצועים 
עקביים יותר של הרכיבים המתכלים. 

CoolCore®

ַהפְנְיּום בצורת טבעת מספק קירור 
נוסף של האלקטרודה כדי להאריך 

את חיי השירות של האלקטרודה 
ולהקטין את עלויות ההפעלה. 

טבעת ערבול צירי 
מתקדמת

CoolFlow

HyDefinition
טכנולוגיית הנחירים המאווררים מבצעת 

הכוונה ומיקוד של קשת הפלזמה, 
לקבלת חיתוך מדויק ורב-עוצמה, 

בעקביות ואיכות עילאיות. 

 PowerPierce מגן מקורר בנוזל
דוחה מתכת מותכת במהלך הניקוב, 

להשגת יכולת ניקוב מרבית.

12 מ"מ פלדה רכה הכר הדלפ מ"מ 12

 קדח של 12 מ"מ עם 
True Hole טכנולוגיית

 קדח של 12 מ"מ ללא 
True Hole טכנולוגיית



14



15

HyPerformance קו מוצרי החיתוך בפלזמה
הלקוחות של מוצרי החיתוך בפלזמה HyPerformance יכולים לבחור את המערכות ואת שילובי האופציות המתאימים 

ביותר לצורכיהם הנוכחיים. המודולים מתוכננים להחליף זה את זה ומאפשרים גמישות ושדרוג קל אם הצרכים ישתנו 

בעתיד. מערכות החיתוך בפלזמה HyPerformance חותכות חלקים מורכבים בעקביות ואיכות עילאיות, ומבטלות למעשה 

את העלויות של פעולות עיבוד משניות.

HyPerformance® HPR130XD® מערכות החיתוך בפלזמה

ה-HPR130XD מספקת איכות חיתוך HyPerformance שאין דומה לה עבור חומרים 
במידות עובי דקות מאוד עד בינוניות.

HPR130XD (30–130 רפמא)

כושר חיתוך אלומיניוםכושר חיתוך פלדת אל-חלדכושר חיתוך פלדה רכה

16 מ"מללא סיגים*

20 מ"מ20 מ"מ32 מ"מניקוב בייצור

25 מ"מ25 מ"מ38 מ"מכושר חיתוך מרבי

HyPerformance HPR260XD מערכות החיתוך בפלזמה

ה-HPR260XD מספקת איכות חיתוך HyPerformance עילאית במגוון רחב של יישומים - 
החל ממידות עובי דקות מאוד ועד עבות יותר.

HPR260XD (30–260 רפמא)

כושר חיתוך אלומיניוםכושר חיתוך פלדת אל-חלדכושר חיתוך פלדה רכה

32 מ"מללא סיגים*

25 מ"מ32 מ"מ38 מ"מניקוב בייצור

50 מ"מ50 מ"מ64 מ"מכושר חיתוך מרבי

HyPerformance HPR400XD מערכות החיתוך בפלזמה

ה-HPR400XD מספקת את חיתוך הפלדה הרכה האולטימטיבי HyPerformance של פלדה 
רכה, וכן חיתוך פלדת אל-חלד ואלומיניום.

HPR400XD (30–400 רפמא)

כושר חיתוך אלומיניוםכושר חיתוך פלדת אל-חלדכושר חיתוך פלדה רכה

38 מ"מללא סיגים*

38 מ"מ45 מ"מ50 מ"מניקוב בייצור

75 מ"מניקוב מרבי**

80 מ"מ 80 מ"מ 80 מ"מ כושר חיתוך מרבי

HyPerformance HPR800XD מערכות החיתוך בפלזמה

ה-HPR800XD מספקת את חיתוך הפלדה הרכה האולטימטיבי של HPR400XD, בנוסף 
לחיתוך פלדת אל- חלד והאלומיניום העבות ביותר בשוק כיום.

HPR800XD (30–800 רפמא)

כושר חיתוך אלומיניוםכושר חיתוך פלדת אל-חלדכושר חיתוך פלדה רכה

38 מ"מללא סיגים*

75 מ"מ75 מ"מ50 מ"מניקוב בייצור

100 מ"מניקוב מרבי**

80 מ"מכושר חיתוך מרבי

160 מ"מ160 מ"מהפרדה

 * הצורה וסוג החומר עשויים להשפיע על יכולת ביצוע החיתוך ללא סיגים.
** ניקוב מרבי מחייב תהליך תנועה בעל תנועה מבוקרת. לפרטים נוספים עיין בתיעוד הטכני. 
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השוואת מערכות נתוני פעולה

עובי  )מ"מ( זרם )אמפר(חומר
מהירות חיתוך 

מקורבת )מ"מ/דקה(

פלדה רכה
O2 פלזמה

O2 מגן

300,55355
31160
6665

O2 פלזמה
מגן אוויר

†8036145
63045
20545

O2 פלזמה
מגן אוויר

†13064035
102680
25550

O2 פלזמה
מגן אוויר

20065248
123061
251167
50254

O2 פלזמה
מגן אוויר

†260104440
202170
64195

O2 פלזמה
מגן אוויר

†400124430
252210
50795
80180

פלדת אל-חלד
 F5 פלזמה

N2 מגן

6032770

H
D
i 42250

51955
61635

H35 פלזמה  
N2 מגן

†13010980
12820
25260

H35 פלזמה  
N2 מגן

†260121710
201085
25785
50270

H35 פלזמה N 2-ו
N2 מגן

†400201810
40720
80190

H35 פלזמה  
N2 מגן

†80075464
125155
160100

אלומיניום
פלזמת אוויר

מגן אוויר

451.54420
42575
61690

H35 פלזמה  
N2 מגן

†130121455
20940
25540

H35 פלזמה  
N2 מגן

†260125160
202230
50390

H35 פלזמה  
N2 מגן

†400202420
401190
80210

H35 פלזמה  
N2 מגן

†80075907
160179

 HPR130XD®, HPR260XD, טבלת נתוני ההפעלה אינה מציגה את כל התהליכים הזמינים עבור

 .Hypertherm לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם   .HPR800XD-ו ,HPR400XD
†הרכיבים המתכלים תומכים ביכולת חיתוך שיפועים של עד 45°.

s

יחידת בקרה גזים אוטומטית 
•  מאפשרת בקרה מלאה מה-CNC של כל הגדרות 	

מערכת הפלזמה, ומקלה על הכשרת המפעילים 
הנדרשת. 

•  מחליפה באופן אוטומטי בין תהליכים תוך כדי העבודה, 	
ומאפשרת מעבר מהיר בין חיתוך לבין סימון. 

•  מתאימה את עצמה באופן אוטומטי לשינויים בלחץ הגז 	
הנכנס, לקבלת ביצועי החיתוך העקביים ביותר. 

•  יחידת בקרת הגזים האוטומטית נדרשת על- מנת 	
לאפשר שימוש בטכנולוגיית ®True Hole ולהשגת 

תערובת הגז המיטבית לחיתוך פלדת אל-חלד בטווח 
מידות העובי בינוני.

מהירות חיתוך
פלדה רכה

HyPerformance   ) 130  אמפר( 

HyPerformance   ) 260  אמפר( 

®HyPerformance )400 אמפר(

מ(
מ"

ת )
ער

שו
מ

תוך 
חי

ת 
הירו

מ

300

250

200

150

100

50

0
75 מ"מ 63 מ"מ  50 מ"מ  38 מ"מ  25 מ"מ  16 מ"מ  10 מ"מ  3 מ"מ 

אורך חיי השירות של הרכיבים המתכלים
פלדה רכה

 HyPerformance  ) 130  אמפר( 

 HyPerformance  ) 260  אמפר( 

 HyPerformance  ) 400  אמפר(

ת
עלו

פ
ה

ה
פר 

ס
מ

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
60 שניות 20 שניות  4 שניות 

זמן חיתוך בהפעלה
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50 שנה של מצוינות בחיתוך
אנו, ב-Hypertherm, מתמקדים אך ורק בחיתוך. כל איש סגל 
- החל מהמהנדסים שלנו וכלה בצוותי הייצור והשירות שלנו - 
ממוקד במלואו בהגשמת היעד של אספקת פתרונות החיתוך 

הטובים בתעשייה ללקוחותינו. זו משימה אותה נטלנו על עצמנו 
לפני כמעט 50 שנה, בזמן שרשמנו את פטנט החיתוך הראשון 

שלנו. כיום, מאגר הפטנטים שלנו ממשיך לצמוח במקביל למאמצי 
החדשנות הבלתי נלאים שלנו להשיק טכנולוגיות חיתוך פלזמה, 

לייזר וסילון מים חדשות, שיסייעו לך להשיג ביצועי חיתוך מיטביים 
ולהגשים את יעדיך העסקיים. לכן, לכל משימה ברחבי העולם - בין 

אם לחיתוך חלקים בעלי דיוק גבוה בצפון אמריקה, לבניית מערך 
צנרת בנורבגיה, לייצור מכונות חקלאיות בברזיל, לחירוץ תפרי 
ריתוך במכרות בדרום אפריקה, או לבניית גורד שחקים בסין - 

תוכל לסמוך על Hypertherm.  אין זה משנה מה אתה חותך, היכן 
אתה חותך, או כיצד אתה חותך - אנחנו לרשותך תמיד כדי להציע 

לך את פתרון החיתוך הנכון עבורך. 

100% בעלות של העובדים
ב-Hypertherm, אנו לא רק עובדים: כולנו גם הבעלים. הבעלות 
הזו היא גורם המבטיח שהלקוחות שלנו - ולא המשקיעים - יהיו 
תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו. בתור הבעלים, אנו מוודאים 
שכל מוצר ייבנה באיכות הגבוהה ביותר ושהשירות שלנו יהיה 

תמיד ללא דופי. 

נוכחות ועצמה כלל עולמית

Hypertherm היא שותף חיוני לצורכי הייצור שלך, אשר בנתה 
ארגון גלובלי הממוקד באספקת פתרונות חיתוך עתירי ביצועים.

רכיבי המפתח של נוסחת ההצלחה של Hypertherm כוללים:

•  אנשי סגל מסורים, המתמקדים בטכנולוגיית חיתוך 	

•  מכירות, שירות לקוחות ושירות טכני אזורי, לתמיכה מקומית	

•  ניסיון יישומי רחב היקף ותוצאות מוכחות	

•  קו מוצרים מלא של פתרונות לצורכי החיתוך שלך	

•   מחויבות בלתי מתפשרת עיצוב מוצרים, תמיכה ושירות 	
ממוקדי לקוח



 לפירוט האתר שלנו הקרוב 
 אליך, היכנס אל: 

www.hypertherm.com

™

LongLife ,PowerPierce ,HyDefinition ,HPR ,HyPerformance ,Hypertherm, ו-TrueHole הם סמלים מסחריים של .Hypertherm Inc וייתכן שהם 
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בשאיפה מתמדת לשמור על איכות- הסביבה. מדובר בתהליך שאנו משוכנעים בחיוניותו ומחויבים לו ללא פשרות.

.Hypertherm Inc 9/2014 מהדורה 5 ©

Hebrew   87078Y / ברית


