Consumíveis HyAccess™ para sistemas
Powermax®

Consumíveis patenteados com comprimento extra e um perfil mais estreito para
corte e goivagem em áreas de difícil acesso.
Consumíveis HyAccess™ para
Powermax30/30XP/45®
Comece com um conjunto HyAccess (Nº 428337)

Consumíveis HyAccess™ de 65 A para
Powermax65/85/105® e sistemas legados
equipados com tochas de retrofit Duramax™
Comece com um conjunto HyAccess (Nº 428414)

O conjunto inclui

O conjunto inclui

• 2 eletrodos
• 1 bico, corte

• 2 eletrodos

• 1 bico, goivagem

• 1 bico, corte

• 1 capa

• 1 bico, goivagem

• 1 distribuidor de gás

• 1 capa
• 1 distribuidor de gás

Powermax30 XP
Powermax45, Powermax30

Powermax65/85/105 e sistemas legados com tochas de retrofit Duramax**

Tipo de consumível

Corrente

Código do produto

Tipo de consumível

Corrente

Código do produto

Eletrodo

15–45 A

420137

Eletrodo

15–65 A

420408

Bico, corte

15–45 A

420144

Bico, corte

15–65 A

420410

Bico, goivagem

15–45 A

420147

Bico, goivagem

15–65 A

420412

Capa

15–45 A

420148

Capa

15–65 A

420413

Distribuidor de gás

15–45 A

220670*

Distribuidor de gás

15–65 A

220857

*Os sistemas Powermax30 XP podem usar o distribuidor de gás padrão do Powermax30 XP.

**Os seguintes sistemas legados com tochas de retrofit Duramax podem utilizar
os consumíveis acima Powermax1000/1250/1650/600/800/900/MAX42 ® /MAX43 ®.

Mais alcance
• Os consumíveis HyAccess™ são aproximadamente
76 mm mais longos do que os consumíveis padrão
da Powermax®.

Consumíveis HyAccess
Aproximadamente 76 mm mais alcance
do que os consumíveis Powermax padrão

Melhor visibilidade
• O comprimento aumentado, combinado com um
perfil mais estreito, oferece uma visão melhor da peça
de trabalho aos usuários da Powermax.

Facilidade de uso
• Alternar entre os consumíveis padrão Powermax
e HyAccess é fácil e rápido.

Qualidade de corte incomparável
• Os consumíveis HyAccess oferecem a mesma qualidade
de corte excelente dos consumíveis padrão Powermax.

Versatilidade

Consumíveis Powermax padrão

• Os consumíveis HyAccess permitem o uso de sistemas
Powermax para trabalhos anteriormente exclusivos
a outras ferramentas.

Consumíveis HyAccess™ são ótimos para a garagem
Não tinha ideia o quão úteis e essenciais os consumíveis HyAccess seriam
até começar a usá-los. Além de conseguir alcançar áreas de acesso
limitado, o perfil mais estreito propicia mais visibilidade, e, assim, facilita
cortes ainda mais precisos com a tocha. A alta visibilidade facilita o traço
quando uso modelos. Os consumíveis estreitos cortam rente às curvas
fechadas até mesmo de modelos complexos.
Saiba mais em hypertherm.com/HyAccess

Hypertherm, HyAccess, Powermax e Duramax são marcas comerciais
da Hypertherm Inc. e podem estar registradas nos Estados Unidos e/ou
em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade
de seus respectivos donos.
Um dos principais valores de longa data da Hypertherm é seu foco
em minimizar nosso impacto ambiental. Isso é essencial para o nosso
sucesso e para o sucesso dos nossos clientes. Esforçamo-nos
constantemente para sermos melhores guias do meio ambiente; damos
extrema importância a esse processo.
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