
Powermax30® AIR
Yüksek taşınabilirlik ve kolay metal 
kesme için dahili hava kompresörlü 
profesyonel tipte plazma sistemi.

Kapasite Kalınlık Kesim hızı

Kesme
Önerilen 8 mm 500 mm/dk.

10 mm 250 mm/dk.
Koparma 16 mm 125 mm/dk.

Kolay kurulum ve çalıştırma
• Dahili hava kompresörü sayesinde dilediğiniz yerde çalıştırın.
• Auto-Voltage™ teknolojisiyle herhangi bir 120 veya 240 V 

beslemeye bağlanabilir.
• Kolay taşınabilirlik. Sınıfındaki en küçük, en hafif sistem.

İşleri daha hızlı bitirin
• Daha az zamanda daha çok iş bitirin. Yüksek kesim hızları ve üstün 

kesim kalitesi sayesinde daha az ikincil işlem.
• Sürekli pilot ark özelliği sayesinde yeniden tetiklemeye gerek 

kalmadan metal ızgarayı veya paslanmış metali hızlıca kesin.
• Farklı çeşitlerde ve kalınlıklarda metal tipini kesmek için tek bir alet.

Sağlam ve güvenilir
• Yeni AIR T30 torç sağlamdır ve en zorlu ortamlara dayanması için 

tasarlanmıştır.
• Sağlam dahili hava kompresörü, harici bir kompresörün getirdiği 

maliyetleri bertaraf eder.
• Hypertherm Certified™ güvenilirliği sayesinde en zorlayıcı koşullarda 

bile yüksek performans sunar.

AIR T30 manuel torç
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Nem giderme sistemi

Kompresör

Sistem şunları içerir:
• Güç kaynağı, 4,5 m kablolu AIR T30 manuel torç  

ve 4,5 m kablolu şase klempi
• Operatör ve güvenlik kılavuzları
• 1 nozul ve 1 elektrod
• Taşıma askısı

Sipariş bilgileri
Güç kaynağı 4,5 m AIR T30 torç ile sistem parça numarası

120-240 V 088098

Torç sarf malzemesi parçaları

Sarf malzemesi tipi Torç tipi Amperaj Muhafaza/Deflektör Muhafaza kapağı Nozul Girdaplı halka Elektrod
Standart Manuel 30 420399 420135 420134 420133 420132

Elektrodlar ve nozullar beşli paketler halinde ve 2 elektrod ve 2 nozuldan oluşan set paketler halinde (parça numarası 428350) satılmaktadır.

Yüksek performans teknolojisi
Patent bekleyen yeni sarf malzemesi tasarımı, kompakt dahili 
kompresörden hava akışını optimize ederek tutarlı kesme sağlar. 
Çok etkili nem giderme sistemi ile birlikte Powermax30 AIR, sıcak 
ve nemli koşullarda harika kesim kalitesi ve performans sunar.

Müşteri görüşü

“Şirketimiz hava kompresörlerine erişimin çok sınırlı 
olduğu uzak bölgelerde hizmet verdiği için, dahili 
kompresör donanımlı Powermax30 AIR’in taşınabilirliği 
saha servisleri için onu ideal kılıyor. Ayrıca oksigaz 
kesim ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyeti azaltırken 
kesme sürecinin verimliliğini de artırıyor.”

Diego Nunes Fernando, BNG Metalmecânica, Brezilya 



Genel uygulamalar
HVAC, mülk/tesis bakımı, itfaiye ve kurtarma, genel 
fabrikasyon, artı:

İnşaat

Taşıt tamiratı ve modifikasyonu

Ziraat

Teknik Özellikler
Giriş gerilimleri 120-240 V, 1-fazlı, 50/60 Hz
2,5 kW’ta giriş akımı 120-240 V, 1-fazlı, 29-15 A
Çıkış akımı 15-30 A
Nominal çıkış gerilimi 83 VDC
40 °C’de devrede kalma %35, 240 V

%20, 120 V
Açık devre gerilimi (OCV) 256 VDC
Kulplarla birlikte boyutlar 420 mm D; 195 mm G; 333 mm Y
4,5 m torç ile ağırlık 13,5 kg
Giriş güç kablosu uzunluğu 3 m
Güç kaynağı tipi İnverter - IGBT
Motor tahrik gereksinimleri 30 A tam çıkış için 5,5 kW
Sertifikasyonlar Avrupa, Avustralya, Beyaz Rusya, 

Kazakistan, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve 
kabul edilen diğer ülkelerde kullanım için 
CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr, ve Serbian.

Garanti Güç kaynağı: 3 yıl
Torç: 1 yıl

120 V giriş gücüyle kesim
Önerilen maksimum çıkış olan 20 A’de çalışırken, kesme 
kapasiteleri şöyledir:

• 762 mm/dk.’da 3 mm
• 355 mm/dk.’da 6 mm
• 125 mm/dk.’da 10 mm

Yüksek taşınabilirlik ile üstün performans
Dahili kompresörlü rakip modeller ile kıyaslandığında 
Powermax30 AIR en yüksek güç/ağırlık oranına sahiptir 
ve bu en hafif tasarımla en yüksek kesme gücüne sahip 
olduğu anlamına gelir.

Amper/ağırlık

Powermax30 AIR Rakip A Rakip B



Önerilen orijinal Hypertherm aksesuarları

ISO 9001:2008

Çevresel koruma Hypertherm’in temel bir değeridir. Powermax ürünlerimiz, RoHS direktifi dahil 
olmak üzere, küresel çevresel düzenlemelerin gereklerini karşılayacak ve çok ötesine geçecek 
şekilde tasarlanıp üretilmiştir.

Hypertherm, Powermax, Auto-Voltage, Hypertherm Certified ve Hyamp, 
Hypertherm Inc.’in ticari markalarıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer 
ülkelerde tescilli olabilirler. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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Hyamp™ kesme ve oluk açma eldiveni
Ağır iş uygulamaları için yalıtılmıştır. 
Rahat tetikleme parmaklı ve uzun 
manşetli tabanca kesimli avuç içi 
tasarımı, esneklik ve koruma sağlar.

017025 Orta
017026 Büyük
017027 Ekstra büyük
017028 Ekstra ekstra büyük

Sistem toz kılıfları
Alev geciktirici vinilden yapılan toz 
kılıfı Powermax® sisteminizi yıllarca 
koruyacaktır.

127469 Kılıf, Powermax30 AIR

Yüz muhafazası
Kesme ve bileme için kaldırılıp 
indirilebilir güneşlikli net görüş sunan 
yüz muhafazası. Güvenlik muhafazası 
da vardır. ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE 

127239 Yüz muhafazası, güneşlik 6
127103 Yüz muhafazası, güneşlik 8

Kaldırılıp indirilebilir siperler
Güneşlik 5 (40 A altı için) kaldırılıp 
indirilebilir siperli, çizilmeye dayanıklı 
lensli ve ayarlanabilir çerçeveli.  
ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE.

017033 Kaldırılıp indirilebilir siperler

Daire kesim kılavuzları
70 cm çapa kadar doğru daireler için 
hızlı ve kolay ayarlama. Bir aralayıcı 
kılavuzu olarak, düz ve bevel kesimde 
opsiyonel kullanım içindir. 

127102 Temel takım - 38 cm kol, 
çarklar ve pivot pimi
027668 Lüks takım - 28 cm kol, 
çarklar, pivot pimi, ankraj tabanı ve 
plastik çanta

Cep seviyelendirici ve bant tutucu
Yerleşik seviyelendirici özellikli manyetik 
taban ve bant tutucu.

017044 Cep seviyelendirici ve bant 
tutucu


