
HyPerformance ® Plasma HPRXD ®

Robotik uygulamalar

HyPerformance Plasma, yarı işletim maliyetine  
düzenli bir şekilde üstün HyDefinition® kesim  
kalitesi ve üretkenlik sunmaktadır; bu onu robotik 
uygulamalar için vazgeçilmez kılar.
Hypertherm, müşterilerine güvenebilecekleri olağanüstü 
performansı sunmak amacıyla 75'den fazla patentli plazma 
teknolojisini geliştirmek için kırk yıldan uzun zaman harcamıştır. 
Tüm dünyada satılan binlerce HyPerformance Plasma sistemi ile 
HPR ürün serisi net bir şekilde en tutarlı kesim kalitesi, en yüksek 
üretkenlik, en düşük işletim maliyeti ve eşsiz güvenilirlik isteyen 
müşterilerin plazma sistemi tercihi haline gelmiştir. 

Robotik uygulamalar



HyPerformance Plasma robotik uygulamalar için tasarlanmıştır
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 Torç manşonu
•  Bir dizi robotik uygulamada kolay entegrasyon için 

114 mm, 181 mm ve 248 mm standart torç manşonu 
uzunluk seçenekleri.

•  Yenİ  robotik uygulamalarda sonsuz rotasyon sağlayan, 
patenti bekleyen entegre bir taşıma tasarımına (B) sahip 
114 mm torç manşonu seçeneği.

 Robotik uygulamalar için tasarlanmış sağlam kablolar
• �Yenİ  yüksek esneklik gerektiren uygulamalarda artırılmış 

sağlamlık için rotasyonel esnekliğe sahip entegre gerilim 
azaltıcı (A).

•  Erimiş cürufa karşı daha fazla koruma için deri kaplama 
seçeneği.

•  Takılması ve değiştirilmesi kolay kabloların, alet gerektiren 
tek bir bağlantısı var.

•  1,8 m'ye kadar azalan bir dizi uzunluk seçeneği mevcut.

 YENİ lazer işaretçi
•  Lazer ışınının takım merkez noktasına doğru  

yerleştirilmesi ve hizalanmasını sağlamak için  
doğrudan torç manşonuna bağlanır.

•  Çevrimiçi programlama/öğretme ve robotik  
hizalama sistemlerinde kullanmak için.

 Torç ve sarf malzemeleri 
•  Patentli HyDefinition teknolojisi, üstün kalite ve tutarlılık 

için güçlü hassasiyette kesme sağlar.
•  Patenti bekleyen PowerPierce™ sıvı soğutmalı muhafaza 

(D) teknolojisi, muhafaza ömrünü artırmak için delme ve 
kesme sırasında erimiş malzemeyi geri iter.

•  Patentli LongLife® teknolojisi, işletim maliyetinde ve arıza 
süresinde önemli bir azalma sağlamak için en üzün sürede 
tutarlı HyDefinition kesim kalitesi sunar.

•  Torç ve sarf malzemesi tasarımı, kesme işleminde 
maksimum tekrarlanabilirlik için torç bağlantı yerine dair 
olağanüstü doğrulukta takım merkez noktası doğruluğu 
sunar.

•  Dahili ohmik kontak sistemi (C), entegre iş parçası 
yerleştirme sağlar ve özel algılama ihtiyacını ortadan 
kaldırır.

•  80 A – 400 A arasındaki konik robotik sarf malzemeleri 
(E), 2 mm ila 80 mm kalınlık aralığındaki uygulamalar için  
açılara ve köşelere iyileştirilmiş erişim sunar.

 Voltaj bölücü kart
•  Torcun iş parçasına doğru yerleştirilmesi için temiz sinyal 

geri beslemesi.
•  Temiz 0 – 10 volt çıkış sinyali robotik kontrollerle kolay 

entegrasyon sağlar.
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