Ghidaje tăiere

Ghidaj pentru tăieri circulare

Ghidaje pentru tăieri unghiulare

Margini drepte magnetice

Configurare rapidă şi uşoară pentru
cercuri precise cu un diametru de
până la 70 cm şi ca ghidaj pentru
distanţa pistolet-piesă pentru aplicaţii
de tăiere dreaptă şi oblică. A se
utiliza cu pistolete pentru sistemele
Powermax.

Retractor cu bază magnetică care
păstrează marginile drepte sau
pătrate pentru o tăiere unghiulară
precisă și ușoară.

Două blocuri magnetice cu margini
drepte de 61 cm.

127102 Set de bază – 38 cm braț,
roți și ax
027668 Set Deluxe – 28 cm braț,
roți, ax, bază de ancorare
și cutie din plastic
017053 Set Hyamp deluxe – 28 cm
braț, roţi, ax, bază de
ancorare și cutie din plastic*
*A se utiliza numai cu pistoletele Hyamp.

017042

017041

Nivelă de buzunar și suport ruletă

Echipament blocuri magnetice

Bază magnetică și suport ruletă
cu nivelă integrată.

Se poate atașa la orice margine
dreaptă sau pătrată cu grosimea
de până la 0,31 cm. Canelate pe
trei părţi.

017044

017043

Echipamente individuale de protecţie

Cască Hyamp™

Mască de protecţie

Premium, cu estompare automată,
nuanţa 8–12 cu o zonă de vedere
largă de 5100 mm pătrați, pentru
tăiere, sudură și crăiţuire. Include
scuturi transparente de protecţie,
săculeţ și foaie cu autocolante.
ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE.

Mască de protecţie transparentă cu vizieră
obscură rabatabilă pentru tăiere și șlefuire.
Mască de siguranţă inclusă ANSI Z87.1,
CSA Z94.3, CE.

017031

127239 Mască de protecţie, nuanţa 6
127103 Mască de protecţie, nuanţa 8
017047* Mască de protecţie pentru cască, nuanţa 6
017048* Mască de protecţie pentru cască, nuanţa 8
017030 Protecţie din piele pentru gât (opţional)
017029 Piesă de schimb nuanţa 5 (pentru <40 A)
127243 Piesă de schimb nuanţa 6 (pentru <60 A)
127105 Piesă de schimb nuanţa 8 (pentru <80 A)
127104 Piesă de schimb scut transparent
017046 Numai pentru cască (alb)
*Cască de protecţie neinclusă.
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Ochelari pentru tăiere

Ochelari de bază

Ochelari rabatabili

Ochelari cu o greutate redusă,
nuanţa 5 (pentru <40 A) care pot
fi purtaţi peste ochelarii de vedere.
ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE.

127416 Ochelari ajustabili, nuanţa 5
017034 Scuturi transparente
de siguranţă

Ochelari rabatabili, nuanţa 5
(pentru <40 A) lentile anti-zgâriere
și cadru ajustabil. ANSI Z87.1,
CSA Z94.3, CE.

017035

017033

Mănuși de tăiat Durafit

Mănuși Hyamp pentru tăiere și crăiţuire

Arc-rated metalworking jersey

Concepute pentru a oferi o dexteritate
maximă și control tactil.

Izolate pentru aplicaţii de mare
capacitate/putere. Concepute pentru
pistol cu deget pentru trăgaci și
manșetă extinsă pentru flexibilitate
și protecţie.

Salopetă de cea mai bună calitate,
lavabilă, fabricată din material
modacrilic pentru a asigura rezistenţa
la foc și arc electric. Rezistentă fără
tratare chimică.

• Piele de capră rezistentă la foc și
parte superioară elastică Nomex®
• Piele întărită pentru zonele expuse
la uzură
017037 M
017038 L
017039 XL
017040 XXL

• Piele de capră și căptușeală rezistente
la foc
• Zone căptușite pentru protecţie
la căldură și abraziune
017025 M
017026 L
017027 XL
017028 XXL

Pătură de tăiere

Mănuși de tăiat din piele

1,5 m x 1,8 m 0,5 kg pătura din
fibră de sticlă protejează suprafeţele
învecinate împotriva scânteilor
generate în urma procesului de tăiere
și crăiţuire. Rezistă la 540 °C

Piele de porc.

• Testată pentru protecţie și
durabilitate: ASTM 1506-10a;
OSHA 1910.269; NFPA 70E
• Valoare nominală arc = 28 cal/cm2
017016 M, negru
017017 L, negru
017018 XL, negru
017019 XXL, negru
017020 XXL, negru

127169

017032
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Accesorii sistem

Cabluri de masă

Telecomenzi

Seturi de filtrare a aerului

Trei modele pentru legătura de
împământare. Lungimi disponibile
15,2 m și 22,8 m.

Controlul de la distanţă pornit/oprit
pentru pistoletul pentru tăiere
mecanizată se atașează la portul
CPC al modelelor Powermax45, 65,
85, 105 și 125.

Seturi gata de instalare cu un filtru de
1 micron și un separator de umiditate
cu auto-scurgere care protejează
împotriva aerului contaminat.

Powermax65
223125 Clemă manuală 7,6 m
223194 Clemă în C 7,6 m
223200 Papuc terminal rotund 7,6 m

Powermax85

128650 7,6 m
128651 15,2 m
128652 22,8 m

223035 Clemă manuală 7,6 m
223203 Clemă în C 7,6 m
223209 Papuc terminal rotund 7,6 m

Powermax105

128647 Numai filtru
228570 Filtru plus capac pentru
Powermax65/85
228624 Capac numai pentru
Powermax65/85
228890 Filtru plus capac pentru
Powermax105/125
101215 Capac numai pentru
Powermax105/125

223254 Clemă manuală 7,6 m
223287 Clemă în C 7,6 m
223284 Papuc terminal rotund 7,6 m

Powermax125
223292 Clemă manuală 7,6 m
223298 Clemă în C 7,6 m
223295 Papuc terminal rotund 7,6 m

Seturi roţi/cadru

Husă cablu pistolet

Seturi complete, pre-asamblate,
pentru mobilitate sporită sau pentru
montarea pe cadrul unei mese
de tăiere.

Disponibilă în secţiuni de 7,6 m
această opţiune asigură protecţie
suplimentară pentru cablurile
pistoletelor împotriva arderii
și abraziunii.

229370 Set de roţi Powermax65/85
229467 Set de roţi
Powermax105/125
229570 Set cadru
Powermax105/125
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024548 Piele maro
024877 Piele neagră cu logo-uri
Hypertherm

Cabluri de comunicare cu aparatul
Cabluri pentru conectarea portului de interfaţă serială la controlerele CNC pentru
modelele Powermax65, 85, 105 și 125.
223236
223237
223239
223240

Genţi de transport pistolete
Geantă durabilă pentru transportul
pistoletelor de schimb, cablurilor de
masă și accesoriilor.
127363 Geantă pistolet, standard
(ilustrată) 58 x 28 x 28 cm
107049 Geantă pistolet Duramax
Hyamp 0,6 m
107050 Geantă pistolet Duramax
Hyamp 1,2 m

RS-485 la fără terminal 7,6 m
RS-485 la fără terminal 15,2 m
RS-485 la conector D-sub 9 pini 7,6 m
RS-485 la conector D-sub cu 9 pini 15,2 m

Cabluri pentru conectarea portului CPC la controlerele CNC pentru modelele
Powermax45, 65, 85, 105 și 125.
023206
023279
228350
228351
123896

CPC cu 14 pini la conector lat 7,6 m
CPC cu 14 pini la conector lat 15,2 m
CPC cu 14 pini la conector lat 7,6 m, pentru tensiune de arc divizată
CPC cu 14 pini la conector lat 15,2 m, pentru tensiune de arc divizată
CPC cu 14 pini la conector D-sub 15,2 m, pentru tensiune de
arc divizată

Port interfaţă serială
(RS-485)

Port CPC

Cutie de transport pentru sistem

Huse antipraf pentru sistem

Seturi de comunicații pentru aplicaţii mecanizate

Cutie robustă pentru protejarea și
depozitarea sistemelor Powermax30
sau 30 XP și a accesoriilor.

Realizată din vinil ignifugat, husa
antipraf va proteja sistemul Powermax
pentru mai mulţi ani.

Seturi de îmbunătăţire pentru
sistemele Powermax65, 85, 105
și 125 pentru aplicaţii mecanizate.

127410

127144
127469
127219
127301
127360

Powermax30/30 XP
Powermax30 AIR
Powermax45
Powermax65/85
Powermax105/125

228697 port CPC cu placă divizor
de tensiune selectabilă,
Powermax65 și 85
228884 port CPC cu placă divizor
de tensiune selectabilă,
Powermax105 și 125
228539 Set upgrade: Port interfaţă
serială (RS-485)

Scut termic de crăiţuire
Protecţie suplimentară la crăiţuire.
428347 Pistolete Duramax
428348 Pistolete Hyamp
128658 Pistolete T45v șiT60/80/100
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