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HyPerformance Plasma ger en jämn HyDefinition®-snittkvalitet för olegerat stål och rostfritt stål med högre 
skärhastigheter, mer hållbara slitdelar och driftskostnader som är mindre än hälften av konkurrenternas. 
Med mer än tjugotusen system i drift världen över är HyPerformance Plasma förstahandsvalet för kunder 
som kräver prestanda som de kan lita på.
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  Översikt över företaget Hypertherm
 Vi lyssnar på våra kunder och levererar innovativ teknik
  Som världsledande inom termisk skärning sedan 1968 har 

Hypertherm ett enda mål: att minska kostnaderna för att skära 
metall. Företaget är helt fokuserat på termisk skärteknologi och 
ser som sin uppgift att förse den globala marknaden med bästa 
möjliga utrustning och service på området plasmaskärning. 
Hypertherm har fler betydande patent inom plasmaskärning 
och fler kunder i världen än något annat konkurrerande märke. 
Hypertherm överträffar ständigt konkurrerande system i fråga 
om snittkvalitet, produktivitet och driftskostnader och är nu den 
ledande tillverkaren på en ständigt växande världsmarknad.

•	 	Hypertherm	har	utvecklat	mer	än	75	patenterade	
plasmateknologier som erbjuder kunderna utmärkt prestanda.

•	 	Hundratusentals	plasmasystem	från	Hypertherm	som	används	
över hela världen ger resultat som kunderna kan lita på.

•	 	Tack	vare	nytänkande	och	målmedvetna	satsningar	på	att	
föra plasmaskärteknologin framåt har Hypertherm i dag större 
marknadsandel än något annat företag på området.

•	 	Hypertherms plasmaströmkälla är utformad för att leverera 
branschledande energieffektivitet och produktivitet med  
en strömeffektivitet på 90 % eller högre och effektfaktorer  
på upp till 0,98. Den mycket höga energieffektiviteten, slitdelarnas 
hållbarhet och den slimmade produktionen innebär att såväl 
utnyttjandet av naturresurser som miljöpåverkan minskar.  

•

•

•

•

•

•
•

•

«

«Hypertherms huvudkontor

• Hypertherms försäljnings- och servicekontor
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 en överlägsen och jämn snittkvalitet
  HyPerformance Plasma skär detaljerade delar med  

en överlägsen och jämn kvalitet, vilket innebär att praktiskt 
taget inga kostnader för efterarbete uppstår.

•	 	HyDefinition	och	LongLife® ger en jämnare snittkvalitet under 
en längre tidsperiod än något annat system på marknaden.

•	 	True	Hole®-tekniken, för HyPerformance Plasma automatiska 
gassystem, producerar en hålkvalitet som är avsevärt bättre  
än vad som tidigare kunnat åstadkommas med plasma.*

•	 	HyPerformance	plasma	går	i	bräschen	för	skärning	av	
rostfritt stål. Ny HDi-teknik för tunt rostfritt stål, optimerad 
gasblandning för mellanstora tjocklekar samt den 
patentskyddade tekniken PowerPierce® tillsammans med 
en innovativ och kontrollerad håltagningsprocess för de allra 
grövsta tjocklekarna ger bästa möjliga prestanda för skärning 
och håltagning.

•	 	Hypertherms	slitdelar	tillverkas	enligt	högsta	kvalitetstandarder	
för att garantera jämn prestanda.

* För True Hole-tekniken krävs HyPerformance Plasma HPRXD automatiska gassystem samt 
True Hole-anpassat skärbord, nestingprogram, CNC-styrning och styrning av brännarens 
höjd. Kontakta bordstillverkaren om du vill ha mer information

snittkvaliteten under slitdelens livslängd (130 a)
10 mm – olegerat stål
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snittkvaliteten under slitdelens livslängd (260 a)
20 mm – olegerat stål
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snittkvaliteten under slitdelens livslängd (400 a)
25	mm	olegerat	stål
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ISO-område	5:
Största observerade vinkel
6,80° till 10,44°

ISO-område 4:
Största observerade vinkel
3,41°	till	6,79°

ISO-område 3:
Största observerade vinkel
1,50°	till	3,40°

ISO-område	5:
Största observerade vinkel
3.97°	till	6.25°

ISO-område 4:
Största observerade vinkel
1.99° till 3.96°

ISO-område	5:
Största observerade vinkel
3.35°	till	5.33°

ISO-område 4:
Största observerade vinkel
1,68° till 3,34°
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 maximerad produktivitet
  HyPerformance Plasma kombinerar höga skärhastigheter, 

snabba processcykler och korta omställningstider med hög 
tillförlitlighet och ger på så sätt maximal produktivitet.

•	 	HyPerformance	Plasma	ger	HyDefinition-precision	vid	
oöverträffade skärhastigheter så att fler delar kan levereras 
per timme.

•	 	Korta	cykler	ger	mindre	nedtid	mellan	skärningarna.

•	 	Brännare	med	snabbkoppling,	automatisk	gaskonsol	
och ett enkelt användargränssnitt bidrar till att minska 
förberedelsetiden.

•	 	Hållbara	slitdelar	och	hög	driftsäkerhet	maximerar	den	
produktiva ”bågtiden”.

HyPerformance Plasmaskärning  
är 2–5 gånger snabbare

25	mm	olegerat	stål

HPRXD
(400 A)

Laser
(5kW)

Gasskärning
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 minimerade driftskostnader
  HyPerformance Plasma sänker kostnaden per del och ger 

bättre lönsamhet.

 fler delar per timme
•	 	HyPerformance	Plasmasystem	ger	högre	skärhastigheter	 

så att fler delar kan produceras per timme.

•	 	Hypertherms	patenterade	PowerPierce-teknik	gör	det	möjligt	
att skära i tjockare material än någonsin tidigare och ersätter 
långsammare skärteknologier som gasskärning.

•	 	Tack	vare	den	överlägsna	och	jämna	kvaliteten	hos	
HyPerformance Plasma maximeras antalet delar som kan 
produceras per timme genom att det tidskrävande efterarbetet 
minimeras.

 mer hållbara slitdelar
•	 	LongLife-	och	PowerPierce-teknikerna	ökar	slitdelarnas	

hållbarhet avsevärt och minskar kostnaden per del.

•	 	Hypertherms	slitdelar	tillverkas	enligt	högsta	kvalitetstandarder	
för att garantera en längre hållbarhet.

 Högre produktion med mindre energi
•	 	Patenterad	design	av	slitdelarna	möjliggör	industriledande	

skärhastigheter och robust håltagning vid lägre strömstyrka.

•	 	HyPerformance	Plasma	möjliggör	extremt	höga	
skärhastigheter per ampere med lägre skärströmmar än andra 
plasmalösningar på marknaden.

•	 	Hypertherms	strömförsörjning	är	utformad	så	att	elektriciteten	
används extremt effektivt, vilket leder till lägre utgifter för 
elektriciteten och mindre miljöpåverkan.  

minimerade driftskostnader
20 mm – olegerat stål 25	mm	olegerat	stål
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 oöverträffad tillförlitlighet
  Hypertherm kombinerar fyra decenniers erfarenhet  

av konstruktions- tillverknings- och provningsprocesser  
av världsklass, vilket ger en oöverträffad tillförlitlighet.

 tillförlitlighet genom design
•	 	Under	utvecklingsfasen	genomgår	Hypertherms	system	

noggrann provning av tillförlitligheten. Denna provning 
motsvarar flera års drift under extrema driftsförhållanden.

•	 	Systemen	utsätts	för	temperaturer,	fuktighetsnivåer,	
vibration, elektriskt brus och inspänning inom ett brett 
intervall, vilket säkerställer att de slutgiltiga produkterna  
är extremt robusta.

 robusta tillverknings- och provningsprocesser
•	 	Tack	vare	att	de	bästa	processerna	enligt	konceptet	

slimmad produktion används minskar risken för fel. 
Dessutom säkerställs att alla system uppfyller våra höga 
kvalitetsstandarder.

•	 	Samtliga	system	genomgår	omfattande	automatiserad	
provning innan de levereras.

•	 	Hypertherms	tillverknings-	och	provningsingenjörer	gör	sitt	
yttersta för att leverera plasmaprodukter med marknadens 
högsta kvalitet.

 tillförlitlig drift
•	 	Självdiagnossystem	körs	automatiskt	under	startfasen	och	

kontinuerligt under skärningsprocessen. På så sätt körs 
systemet garanterat med full kapacitet.

”Vid utveckling av nya system provar vi dem tills de går sönder. Då hittar vi problemet, åtgärdar det och 
provar igen, alltid under så hårda driftsförhållanden som möjligt – förhållanden som är mycket tuffare 
än de som produkten kommer att råka ut för i verkligheten. Detta pågår dygnet runt och är en integrerad 
del av vår produktutvecklingsprocess”.
Mike Kornprobst, Senior Engineering Manager, Hypertherm
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Hypertherms patenterade teknik ger en jämnare snittkvalitet under längre  
tid till halva driftskostnaden.

 HyDefinition®

•	 	Ventilerad dysa ger en kontrollerad och fokuserad plasmabåge.

•			HyDefinition-tekniken	möjliggör	kraftfull	precisionsskärning	
och högre och jämnare kvalitet i olegerat stål.

•			Den	nya	HDi-tekniken	erbjuder	HyDefinition-kvalitet	för	
skärning i tunt rostfritt stål.

HyFlow™ 
virveldysa

Plasma-
gasinlopp

Plasma-
gasventil

Skyddsgasinlopp

Arbetsstycke

Hypertherm 
avskärmning- 
steknik

coolflow*

avancerad axiell 
virvelring*

Patenterad teknik för slitdelar

PowerPierce
vätskekyld skyddskåpa*
Stöter bort smält metall vid 
håltagning, vilket ger en stabil 
håltagning med en tjocklek 
på	upp	till	50	mm	för	olegerat	
stål och 100 för rostfritt stål.

coolcore®

Ringformat hafnium ger 
ytterligare kylning av elektroden 
och därigenom ökad hållbarhet 
och lägre driftskostnader.

HyDefinition
Ventilerad dysa ger en kontrollerad 
och fokuserad plasmabåge för kraftfull 
precisionsskärning och högre och 
jämnare kvalitet.

trueflow
Rätt inriktning mellan elektrod och 
vattenrör säkerställer ett jämnt 
flöde och balanserad kylning, 
vilket gör att slitdelarna håller 
längre.

Med 
LongLife

Utan	
LongLife

longlife®

• 	LongLife-tekniken	anpassar	strömstyrka	och	gastryck	
uppåt och nedåt under strikt kontrollerade former för 
att minska slitaget på elektroden och dysan.

•  Minskat slitage på elektroden 
och dysan ger en jämnare 
snittkvalitet under längre tid, 
vilket i sin tur leder till att 
driftskostnaderna minskar 
avsevärt.

tidsdiagram för longlife

Plasma
gas
tryck

Pilot-
tryck

Pilot-
ström

Ström

Förflöde

Start StoppPilot-
båge

Däm-a Däm-pa

Överföring Skärning

Skärtryck

Skärström

Tryck	av

Ström av
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 PowerPierce®

•	 	Patenterad	PowerPierce	vätskekyld	skyddskåpa	
stöter bort smält metall vid håltagning för maximal 
håltagningskapacitet	på	upp	till	50	mm	i	olegerat	stål	och	
100 mm i rostfritt stål.

•	 	Patenterad	teknik	för	slitdelar	ger	högre	skärhastighet	och	
möjlighet att skära tjockare material, motsvarande system 
med högre strömstyrka.

300	håltagningar	på	50	mm 41	håltagningar	på	45	mm	

HPR400XD med 
PowerPierce-teknik

Konkurrent A utan 
PowerPierce-teknik

systemteknik (HyPerformance Plasma HPr400XD visas som exempel)

strömförsörjning och kylare
Motordrivning av pumpen eliminerar 
frekvensinverkan på fläktarna och 
kylmedelsflödet.

kylsystem
Kontinuerlig 
övervakning av 
kyltemperaturen och 
flödeshastigheten 
säkerställer optimala 
prestanda.

 true Hole®

•	 	Den	patentsökta	True	Hole**-skärteknologin	för	olegerat	stål	
är en speciell kombination av skärparametrar som optimeras 
för varje materialtjocklek och varje hålstorlek.

•	 	Avsmalning	förekommer	praktiskt	taget	inte	alls,	och	
ojämnheter minskas och begränsas till utsidan på hål med 
ett förhållande mellan diameter och tjocklek på ned till 1:1.

•	 	Med	True	Hole	blir	cylindriciteten	för	hål	i	olegerat	stål	 
upp	till	50	%	bättre	jämfört	med	andra	plasmasystem	 
på marknaden.

Hål på 12 mm med  
True	Hole-teknik

Hål på 12 mm utan  
True	Hole-teknik

12 mm – olegerat stål 12 mm – olegerat stål

 * Patentsökt Teknik och processer kan skilja sig mellan olika system.
 **  True Hole-tekniken kräver HyPerformance Plasma HPRXD automatiska gassystem samt True Hole-anpassat skärbord, nestingprogram,  

CNC-styrning och styrning av brännarens höjd. Kontakta bordstillverkaren om du vill ha mer information.

Brännare
•	 	Brännare	med	snabbkoppling	minskar	

förberedelsetiden.

 strömkälla
•	 	Självkalibrerande	

strömregleringskrets ger 
stabilare inställd strömstyrka.

•	 	Hög	effektfaktor/verkningsgrad.
•	 	Låg	brusnivå	på	utströmmen	

ger en minskad avvikelse  
i bågspänningen och  
en stabilare plasmabåge.

•	 	Seriell kommunikationsport för 
systemövervakning genom CNC.

•	 	Seriell	CAN-kommunikation	
mellan huvudmodulerna ger ett 
stabilare system.

•	 	Fjärrövervakning	är	möjlig	 
om CNC-enheten är ansluten 
till ett nätverk.

 Gaskonsol
•	 	LongLife-tekniken	möjliggör 

jämn	HyDefinition-snittkvalitet	
under lång tid.

•	 	Kompenserar	för	variationer	i	det	
inkommande gastrycket.

•	 	Mäter	och	justerar	gasflödet	kontinuerligt.
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 oöverträffad mångsidighet
  HyPerformance Plasma skär, avfasar och märker en mängd 

olika metaller, från tunn till tjock. Det är systemet som klarar allt.

•	 	HyPerformance	Plasma	skär	kolstål,	rostfritt	stål,	
aluminium	och	andra	metaller	med	HyDefinition-precision.

•	 Avfasning	med	upp	till	45°.

•	 	Märkning, skärning och avfasning görs med samma slitdelar.

•	 	Anpassade	fabrikstestade	skärtabeller	finns	för	en	rad	
olika	användningsområden,	däribland	avfasning,	True	Hole,	
detaljskärning och skärning under vatten.

•	 	Täcker	hela	intervallet	från	skärning	av	legerat	stål	 
på	0,5	mm	till	produktionshåltagning	på	50	mm	med	 
en maximal skärtjocklek på upp till 80 mm.

•	 	Skärning	av	rostfritt	stål	från	0,5	mm	till	produktionshåltagning	
på	75	mm	med	en	maximal	håltagningsförmåga	på	upp	till	
100 mm och en maximal skärtjocklek på upp till 160 mm.

•	 	HDi-tekniken	erbjuder	HyDefinition-kvalitet	på	skärning	 
i tunt rostfritt stål från 3 till 6 mm.

•	 	Optimerad	gasblandning	ger	överlägsen	snittkvalitet	och	
ett	jämnt	resultat	med	perfekt	ytfinish	på	mellantjockt	
rostfritt stål.

•	 	Komponenter	och	prestanda	är	specifikt	utvecklade	för	
användning vid XY-skärning, avfasning och robotstyrd 
skärning.

•	 	Modulär	design	av	strömförsörjning	och	konsoler	förenklar	
uppgraderingar för att öka systemets kapacitet vid 
förändringar av krav.



9

HyPerformance Plasma produktserie
HyPerformance Plasma erbjuder olika system och tillvalskombinationer för 
att på bästa sätt kunna uppfylla kundens behov. Modulerna är utformade 
så att de enkelt kan bytas ut, vilket möjliggör en flexibel och enkel 
uppgradering för att tillgodose förändrade krav.

skärhastighet
olegerat stål

Jämförelse av system

slitdelarnas livslängd
olegerat stål

3500

Longer consumable life 
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 tillval för gaskonsol
 manuell gaskonsol
•	 	Ger	ett	enkelt	och	

användarvänligt 
användargränssnitt för 
systemet.

•	 	Användarna	väljer	gastyp	och	
ställer in gasflödena manuellt.

•	 	Reglerar	automatiskt	för	variationer	i	det	
inkommande gastrycket, vilket ger stabila 
skärprestanda.

 automatisk gaskonsol
•	 	Möjliggör	fullständig	

kontroll av alla inställningar 
i plasmasystemet 
från CNC-enheten, 
vilket innebär att 
utbildningskraven 
på operatören minskar.

•	 	Byter	automatiskt	och	snabbt	process	och	
möjliggör därigenom snabba byten mellan 
skärning och märkning.

•	 	Reglerar	automatiskt	för	variationer	i	det	
inkommande gastrycket, vilket ger stabila 
skärprestanda.

•	 	Den	automatiska	gaskonsolen	krävs	för	att	 
True	Hole-tekniken	ska	kunna	användas	och	 
för optimal gasblandning för rostfritt 
mellantjockt stål.

HyPerformance (400 A)

HyPerformance (400 A)

HyPerformance (260 A)

HyPerformance (260 A)

HyPerformance (130 A)

HyPerformance (130 A)

4 sekunder

Skärtid per start

20 sekunder 60 sekunder

3 mm 10 mm 16 mm 75 mm50 mm25 mm 63 mm38 mm
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HPR130XD
(30 – 130 A)

Olegerat stål, skärkapacitet

Slaggfri*: 16 mm
Produktionshåltagning: 32 mm
Maximal skärkapacitet: 38 mm
Rostfritt stål, skärkapacitet

Produktionshåltagning: 20 mm
Maximal	skärkapacitet:	25	mm
Aluminium, skärkapacitet

Produktionshåltagning: 20 mm
Maximal	skärkapacitet:	25	mm

HPR260XD
(30 – 260 A)

Olegerat stål, skärkapacitet

Slaggfri*: 32 mm
Produktionshåltagning: 38 mm
Maximal skärkapacitet: 64 mm
Rostfritt stål, skärkapacitet

Produktionshåltagning: 32 mm
Maximal	skärkapacitet:	50	mm
Aluminium, skärkapacitet

Produktionshåltagning:	25	mm
Maximal	skärkapacitet:	50	mm

HPR400XD
(30 – 400 A)

Olegerat stål, skärkapacitet

Slaggfri*: 38 mm
Produktionshåltagning:	50	mm
Maximal skärkapacitet: 80 mm
Rostfritt stål, skärkapacitet

Produktionshåltagning:	45	mm
Maximal	håltagning**:	75	mm
Maximal skärkapacitet: 80 mm
Aluminium, skärkapacitet

Produktionshåltagning: 38 mm
Maximal skärkapacitet: 80 mm

HPR800XD
(30 – 800 A)

Olegerat stål, skärkapacitet

Slaggfri*: 38 mm
Produktionshåltagning:	50	mm
Maximal skärkapacitet: 80 mm
Rostfritt stål, skärkapacitet

Produktionshåltagning:	75	mm	
Maximal håltagning**: 100 mm
Klyvning: 160 mm
Aluminium, skärkapacitet

Produktionshåltagning:	75	mm	
Klyvning: 160 mm

 * Funktion och materialtyp kan påverka slaggfriheten.
 ** För maximal håltagning krävs användning av kontrollerad rörelseprocess.  
   I den tekniska dokumentationen hittar du mer information.
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Driftdata

Material Ström
(A)

Tjocklek
(mm)

Ungefärlig 
skärhastighet

(mm/min)
Tjocklek

(tum)

Ungefärlig 
skärhastighet

(tum/min)
Olegerat stål
O2 plasma
O2 skyddsgas

30 0.5
3
6

5355
1160
665

0.018
0.135

1⁄4

215
40
25

O2 plasma
Luftskyddsgas

80† 3
6

20

6145
3045
545

0.135
1⁄4
3⁄4

180
110
25

O2 plasma
Luftskyddsgas

130† 6
10
25

4035
2680
550

1⁄4
3⁄8
1

150
110
20

O2 plasma
Luftskyddsgas

200 6
12
25
50

5248
3061
1167
254

1⁄4
1⁄2
1
2

200
115
45
10

O2 plasma
Luftskyddsgas

260† 10
20
64

4440
2170
195

3⁄8
3⁄4

21⁄2

180
90
8

O2 plasma
Luftskyddsgas

400† 12
25
50
80

4430
2210
795
180

1⁄2
1
2
3

170
85
30
10

Rostfritt stål
F5	plasma
N2 skyddsgas

60 3
4
5
6

2770
2250
1955
1635

0.105
0.135

3⁄16
1⁄4

120
95
80
60 H

D
i

H35	plasma
N2 skyddsgas

130† 10
12
25

980
820
260

3⁄8
1⁄2
1

40
30
10

H35	plasma
N2 skyddsgas

260† 12
20
25
50

1710
1085
785
270

1⁄2
3⁄4
1
2

65
45
30
10

H35	och	N2

plasma
N2 skyddsgas

400† 20
40
80

1810
720
190

3⁄8
11⁄2
3

75
30
10

H35	plasma
N2 skyddsgas

800† 75
125
160

464
155
100

3
5

61⁄4

18
6
4

Aluminium
Luftplasma
Luftskyddsgas

45 1.5
4
6

4420
2575
1690

0.048
0.135

1⁄4

220
110
60

H35	plasma
N2 skyddsgas

130† 12
20
25

1455
940
540

1⁄2
3⁄4
1

55
40
20

H35	plasma
N2 skyddsgas

260† 12
20
50

5160
2230
390

1⁄2
3⁄4
2

190
90
14

H35	plasma
N2 skyddsgas

400† 20
40
80

2420
1190
210

3⁄4
11⁄2
3

100
50
10

H35	plasma
N2 skyddsgas

800† 75
160

907
179

3
61⁄4

35
7

Tabellen med driftdata omfattar inte alla processer för HPR130XD, HPR260XD och HPR400XD.  
Kontakta Hypertherm för ytterligare information.

†Slitdelarna klarar avfasning upp till 45°.

Hypertherm, Inc.
Hanover,	NH	USA
603-643-3441	Tel
800-643-0030	Tel	(Toll-free	USA	and	Canada)
603-643-5352	Fax
HTAsales@hypertherm.com
technical.service@hypertherm.com

Hypertherm Brasil Ltda.
Guarulhos, SP-Brasil
55	11	2409-2636	Tel
55	11	2408-0462	Fax
HTBrasil.sales@hypertherm.com.br
HTBrasil.TechSupport@hypertherm.com.br

Hypertherm México, S.A. de C.V.
México, D.F.
52	55	5681	8109	Tel
52	55	5683	2127	Fax
ventas@hypertherm.com.mx
servicio.tecnico@hypertherm.com.mx

Hypertherm Europe B.V.
Roosendaal,	The	Nederlands
31	165	596907	Tel
31	165	596901	Fax
marketing.emea@hypertherm.com
technicalservice.emea@hypertherm.com

Hypertherm (S) Pte Ltd.
Singapore
65	6841	2489	Tel
65	6841	2490	Fax
HTSingapore.info@hypertherm.com

Hypertherm (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China
86-21-60740003	Tel
86-21-60740393	Fax
HTChina.info@hypertherm.com

Hypertherm Japan Ltd.
Osaka, Japan
81	6	6225	1183	Tel
81	6	6225	1184	Fax
HTJapan.info@hypertherm.com

Hypertherm (India) Thermal Cutting Pvt. Ltd.
T.	Nagar,	Chennai,	India
HTSingapore.info@hypertherm.com

Hypertherm Korea Branch
Korea, 612-889
82	51	747	0358	Tel
82	51	701	0358	Fax
HTKorea.info@hypertherm.com

Gasförsörjning
Plasmagas O2, N2,	F5*,	H35**,	Luft,	Ar
Skyddsgas N2, O2,	Luft,	Ar
Gastryck 8,3 bar (120 psi) Manuell gaskonsol

8,0	bar	(115	psi)	Automatisk	gaskonsol

 *
**
F5	=	5 %	H,	95 %	N2

H35	=	35	%	H,	65	%	Ar


