Powermax 65®
12 mm patlatmalý mekanize kesim için
profesyonel seviye plazma kesici

Kapasite

Kalýnlýk

Kesim hýzý

Koparma

25 mm

125 mm / dak

Patlatma

12 mm

500 mm / dak

Maximum verim
• 12 mm yumuþak çelikte oksijen kesime göre 1.5 kat daha yüksek kesim
hýzý
• Yüksek kesim kalitesi ile kenar taþlama ve kesim kenarý hazýrlama
iþlemlerine gerek kalmamasý

Yumuþak çelikte kesme hýzlarý karþýlaþtýrmasý
12 mm'de
150% hýzlý

Powermax 65
Oksijen kesim

• Uzun sarf malzemesi ömrü ile düþük maliyet ve daha az zaman kaybý
• Torca ve kesilen parçaya zarar gelmemesi için gücün otomatik
kesilmesini saðlayan elektrot ömrünün bittiðini tespit etme sistemi

Kolay kullaným
• Basýnç ayarýný deðiþtirmeye gerek yok.. Smart Sense™ teknolojisi ile
doðru basýnç ayarý otomatik olarak yapýlýr.

Zor koþullarda çalýþma için tasarlandý ve test edildi
• Duramax™ torçlar yüksek ýsý ve darbelere dayanmak üzere dizayn edilmiþtir.
• SpringStart™ teknolojisi daha tutarlý start almayý ve torcun daha dayanýklý
olmasýný saðlar.
• Düþük bakým, daha az zaman kaybý

Kesim hýzý

Düþük iþletme maliyeti

12 mm

Kalýnlýk

16 mm

20 mm

Teknik özellikler
Giriþ voltajý

200–600 V, 3-PH, 50/60 Hz

Çýkýþ gücü

9 kW

Giriþ akýmý @ 9 kW

200/208/240/480/600 V, 3-PH 32/31 / 27 / 13 /13 A

Çýkýþ akýmý

20-65A

Çýkýþ voltajý

139 VDC

Devrede kalma @ 40° C

50% @ 65 A, 240 V, 3-PH
100% @ 46 A, 240 V, 3-PH

Açýk devre gerilimi

295 VDC

Ebatlar

D 592 mm; G 274 mm; Y 508 mm

Aðýrlýk

32 kg

Gaz giriþi

Temiz, kuru, yaðsýz hava veya nitrojen

Tavsiye edilen giriþ gaz basýncý
ve debi

260 litre / dakika @ 6 bar

Giriþ kablosu uzunluðu

3m

Güç kaynaðý tipi

Inverter – IGBT

Jeneratörle çalýþma

15 kW for full 6 5 A output

Sertifikalar

CE belgesi

Garanti

Güç kaynaðý 2 yýl - torç 1 yýl

Engineered and assembled in the USA
ISO 9001:2008
Environmental stewardship is a core value of Hypertherm. Our Powermax products
are engineered to meet and exceed global environmental regulations including the
RoHS directive.
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