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Hypertherm
Dünya çapında lider kesme teknolojisi

�Hypertherm’in misyonu tüm dünyaya sektördeki en iyi 
kesme ekipmanı ve servisini sunmaktır. 1968’den beri 
tek bir hedefimiz var: Metal kesme maliyetini azaltacak 
teknolojiyi geliştirmek. Uzun süredir benimsediğimiz müşteri 
odaklı yenilik taahhüdümüz nedeniyle Hypertherm’in diğer 
markalara göre daha fazla plazma kesme patenti ve dünya 
çapında daha fazla müşterisi vardır. Müşteri testinde 
Hypertherm sistemleri, kesim kalitesi, üretkenlik ve işletim 
maliyeti gibi alanlarda rakiplerine sürekli üstün gelmektedir. 
Hypertherm ile, çözümlerimizin kesme işlemlerinizde 
üretkenliği ve karlılığı en üst düzeye çıkaracağına 
güvenebilirsiniz.

Hypertherm gerçekleri

•  Hypertherm mühendisleri, müşterilerine endüstri lideri 
performans sunan 75’ten fazla patentli plazma teknolojisi 
geliştirmiştir.

•    Dünya çapında kullanılan yüz binlerce Hypertherm kesme 
sistemi kullanılmaktadır.

•    Hypertherm, tüm dünyada plazma kesme alanında büyük 
bir pazar payı elde etmiştir.

Hypertherm patent duvarı

  Her Hypertherm iş ortağının şirkette hisseleri vardır. Hisse 
sahibi olmak güçlü bir motivasyon sağlar, bu da Hypertherm 
müşterileri için net avantajlar sunar: tasarladığımız her ürün 
en yüksek kalitede üretilir.



Adım 1 =  Yuvalama ve işlem 
optimizasyonu yazılımını 
kullanan program
Hypertherm’in çevrimdışı yuvalama ve işlem 
optimizasyonu yazılımı parçaları otomatik 
olarak yuvalar ve NC Kodunda (Sayısal 
Kontrol Programlama Dili) optimum kesme 
tekniklerini uygular. 
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Parça programından bitirilmiş parçaya 
kadar Hypertherm’in entegre kesme 
çözümleri kararlı sonuçlar üretilmesini 
kolaylaştırır.

Güvenebileceğiniz performans
 Bu, her vardiyada en son teknoloji ile donatılmış en iyi 
operatöre sahip olmak gibidir

 Hypertherm’in otomatik kesme ürünlerinde 40 yıldan 
uzun bir geçmişse sahip yenilik ve kesme işlemi uzmanlığı 
vardır. Yuvalama ve işlem optimizasyonu yazılımımız, 
bilgisayarlı sayısal kontrol cihazlarımız (CNC’ler), torç 
yüksekliği kontrolleri (THC’ler) ve plazma sistemlerimiz 
birlikte sorunsuzca çalışarak kesme işleminizin en yüksek 
verimi almanızı sağlar. Bu, her vardiyada en son teknoloji 
ile donatılmış, kesme kalitesini, üretkenliği ve işletim 
maliyetini optimize eden en iyi operatöre sahip olmak 
gibidir.

Hypertherm’in entegre kesme ürünleri:

•  Aşağıdaki işlemleri kolaylaştırmak için gömülü işlem 
uzmanlığı:

 –  Yeni operatörleri bir profesyonel gibi kesim yapmaları 
için dakikalar içinde eğitin

 –  Operatörler, vardiyalar ve tesisler arasında daha tutarlı 
bir performans sağlayın

 •  Delik kalitesinde, daha önce plazma ile mümkün olmayan 
önemli geliştirmeler üretin

•  Kesim-kesim döngü süresinde azalmalar elde ederken 
saat başına parça sayısında %100’e varan artışlar  
elde edin

•  Operatör ayarı gerekmeksizin sarf malzemesi ömrünü 
optimize edin

•  Uzaktan Yardım aracılığıyla kesme sehpası tedarikçinizin 
ve Hypertherm’in sisteme saniyeler içinde erişmesini 
kolaylaştırın



Adım 3 = Sonuç üretme

Hypertherm’in entegre yuvalama ve işlem 
optimizasyonu yazılımı, CNC, THC ve plazma 
sistemleri bir arada sorunsuz çalışarak kesim 
kalitesi, saat başına parça sayısı ve parça 
başına maliyetleri optimize eder. 
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Adım 2 = CNC’de ayarlar

Çevrimdışı yuvalama ve işlem optimizasyonu 
yazılımı CNC yazılımı ile etkileşime girerek 
operatörün bir işi ayarlamasını ve bir 
profesyonel gibi kesim yapmasını kolaylaştırır. 
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Adım 1: Yuvalama ve işlem optimizasyonu 
yazılımını kullanan program

Operatör değişkenliğini ortadan kaldırmak 
için Hypertherm uzmanlığını parça 
programlarınıza katın
 Hypertherm’in yuvalama ve işlem optimizasyonu 
yazılımı aşağıdaki işlemleri kolaylaştırır: 

•  Parça çizimlerini alma

•  Bunları plaka üzerinde verimli şekilde yuvalama

•  Optimum kesme tekniklerini uygulama

•  NC kodu oluşturur

 Ortaya çıkan NC kodu CNC tarafından işi tamamlamak 
için kullanılacaktır. Hypertherm’in kesme tekniklerini parça 
programına katıştırmak, operatörler, vardiyalar ve tesisler 
arasında daha kararlı sonuçlar (kesme kalitesi, üretkenlik ve sarf 
malzemesi ömrü) elde etmenize yardımcı olacaktır. Bir saatten 
kısa bir sürede işleri bir endüstri uzmanı gibi programlamaya 
başlarsınız.

Kolay CAD alma:

•  2D ve 3D CAD/CAM dosya alma ve dönüştürme

•  Sektöre özel tasarım dosyaları

Malzeme kullanımını en üst düzeye çıkarmak için 
parçaları verimli şekilde yuvalayın.

 Hypertherm’in üstün yuvalama optimizasyon yetenekleri, 
parçaları plaka üzerine verimli bir şekilde yerleştirerek ölçülebilir 
malzeme tasarrufları sağlar; tam levhalar ya da artık parçalar.



 Performans optimizasyonu için uzman kesme 
tekniklerini otomatik olarak uygulayın

Yazılım, onlarca plazma, lazer, oksifuel ve su jeti işleminin 
uzmanlığı parmak uçlarınıza getirir. Kesilen parçaya 
(malzeme tipi, kalınlık, parça geometrisi) özel optimum 
kesme tekniklerini ve bunları kesmek için kullanılan işlemleri 
otomatik olarak uygular. 

Operatörler yalnızca CNC’de istenen işi seçer ve parça 
programı otomatik olarak ideal kesme parametrelerini uygular.

 Kesme tablasındaki plazma operatörünün aşağıdaki 
ayarlaması gerekmez*:

•   Amper

•  Plazma gazı tipi, ön akış ve gaz akışı

•  Muhafaza gazı tipi, ön akış ve gaz akışı

•  Torç delme yüksekliği, süresi ve gecikmesi

•  Torç kesim yüksekliği

•  Ark voltajı

•  İç ve dış profil besleme hızları/teknikleri

•  Kesim aralığı dengeleme

Yazılım, kesim kalitesi, üretkenlik ve işletim 
maliyetini optimize etmek için otomatik olarak  
torç hareketi rutinlerini programlar.

•   Giriş tipi, konum ve hızlar, kaliteyi optimize etmek ve malzeme 
israfını en aza indirmek için ayarlanır.

•    Çıkışlar, parça sıralama ve torç yüksekliği kontrol ayarları, 
kaliteyi optimize etmek, parçalar arasındaki travers süresini 
azaltmak ve saat başına üretilen parça sayısını en üst düzeye 
çıkarmak için yönetilir.

•   Arıza süresini en aza indiren çarpışma ve kırılma önleme 
rutinleri.
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� �*��Çevrimdışı�yuvalama�ve�işlem�optimizasyon�yazılımı�Hypertherm�CNC’ler,�THC’ler�
ve�otomatik�gaz�özelliği�olan�HyPerformance®�Plasma�HPRXD®�sistemleri�ile�
birlikte�kullanıldığında�kesme�sehpası�operatörleri�kolayca�optimize�edilmiş�sistem�
performansı�elde�edebilir.



6

Adım 2: CNC’de ayarlar 

Bir işi ayarlamak ve bir profesyonel gibi 
kesim yapmak 1’den 3’e saymak kadar 
kolay
 Müşteri testinde yeni operatörler yüksek kaliteli parçaları 
herhangi bir eğitim olmadan 5 dakikadan kısa sürede 
kesmeye başlıyor. Yazılım içinde yer alan uzman kesme 
teknikleri, minimum operatör müdahalesi ile sürekli olarak 
optimize edilmiş kesim kalitesi, üretkenlik ve işletim maliyeti 
sağlıyor.

1. CNC’de program seçin
•  Operatör Hypertherm’in yuvalama ve işlem optimizasyonu 

yazılımını kullanarak oluşturulan işi seçer.
•  Yazılım, kesilen parçalara ve bunları kesmek için kullanılan 

ekipmana özel optimum kesme parametrelerini CNC’de 
otomatik olarak ayarlar.

•  Operatörün torç yüksekliğini, delme gecikmesini, kesim 
hızlarını ve kesim aralığı dengelemesini ayarlaması gerekmez.

•  Otomatik gaz özelliği Hypertherm plazma sistemlerini 
kullanırken operatörün amperi, plazma/muhafaza gaz tipini 
ve plazma/muhafaza gaz akışlarını ayarlaması gerekmez.

2. Plakayı ve sarf malzemelerini yükleyin
•  CNC yazılımı operatörden kesme sehpasına yüklenecek özel 

malzeme tipini, kalınlığını ve boyutunu ister. 
•  Torca yüklenmesi gereken sarf malzemeleri CNC ekranında 

resimlerle ve parça numaraları ile tanımlanır.

3. Plakayı hizalayın
•  CutPro™ Wizard, plakanın adım adım hizalanması – 

-sürecinde operatöre rehberlik yapar.



Operatörün yardıma ihtiyacı varsa, bir 
düğmeyi tıklatarak kesme optimizasyon 
ipuçlarına erişebilir. 
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CNC’de Hypertherm’in CNC, THC ve 
plazma sistemlerinin işletim kılavuzları 
mevcuttur. Birden fazla dilde olan bu 

destek araçları operatörün ve bakım ekiplerinin kesme 
tablasının performansını en üst düzeye çıkarmasında 
yardımcı olur.
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3. Adım: Sonuç üretme
Optimize edilmiş kesim kalitesi, 
üretkenlik ve işletim maliyeti =  
daha fazla karlılık
Hypertherm’in entegre yuvalama ve işlem optimizasyon 
yazılımı, CNC, THC ve plazma kesme sistemlerinde kırk 
yılı aşkın sürenin kesme yeniliği ve işlem birikimi vardır. 
Ürünlerimizi birlikte sorunsuz çalışarak kesim kalitesini,  
saat başına parça sayısını ve parça başına maliyeti  
optimize edecek şekilde tasarlanmıştır.

Kesim kalitesini optimize edin
 Hypertherm’in entegre yuvalama ve işlem optimizasyonu 
yazılımı, CNC, THC ve plazma sistemleri şunları sunar:

•  Sürekli optimize edilmiş kalite sağlamak için otomatik 
uygulanan kesme teknikleri

•  Aşağıdakiler için izleme ve otomatik ayarlama:

 –  Sarf malzemesi ömrü boyunca kalitenin en üst düzeyde 
olmasını sağlamak için sarf malzemesi aşındıkta ark voltajı 
ayarı

 –  Daha sıkı toleranslar ve daha kararlı kalite üretmek için 
malzeme kalınlığı, amper ve hıza bağlı olarak kesim aralığı 
dengeleme

•  CNC’de bir düğmeye tıklanarak kolayca erişilen kesim 
kalitesi optimizasyon ipuçları

•  HyPerformance plazma, ince detaylı parçaları üstün kalite ve 
tutarlılıkla keserek ikinci işlem maliyetini azaltır.



Bir�deliğin�kesiti

 Devrimsel plazma performansı: 
True Hole™ kesim kalitesi
 Patent bekleyen True Hole* siyah sac kesme teknolojisi, 
daha önce plazma kullanılarak elde edilenden belirgin olarak 
daha iyi bir delik kalitesi üretir. Bu, operatör müdahalesi 
olmadan otomatik olarak sunulur.

 Hypertherm’in True Hole siyah sac kesme teknolojisi, her 
bir malzeme kalınlığı ve delik boyutu için optimize edilmiş 
kesme parametrelerinin özel bir kombinasyonudur (işlem 
gaz tipi,gaz akışı, amper, delme metodolojisi, giriş/çıkış 
tekniği, kesim hızı ve zamanlama). Bu yeni işlem özellikle 
Hypertherm’in HPRXD otomatik gaz plazma sistemlerinde 
kullanılabilir ve delik çapı-kalınlık oranı 1:1’e kadar azalan 
siyah sac deliklerinde yuvalama ve işlem optimizasyon 
yazılımımız ve CNC yazılımımızı tarafından otomatik olarak 
uygulanır.

*�MTC�ProNest®�2010,�CNC, THC�ve�otomatik�gaz�sistemi�HPRXD�ile�birleştirilmiş�
True�Hole�uyumlu�bir�kesme�sehpasında�elde�edilebilir.�Daha�fazla�ayrıntı�için�kesme�
sehpası�üreticinize�danışın.
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True�Hole�teknolojisi�olmadan 12�mmdelik�kesimi

True�Hole�teknolojisi�ile 12�mm�delik�kesimi

True Hole teknolojisi ile 
koniklik neredeyse ortadan 
kaldırılır ve tınlamalar 
azaltılarak deliğin dışına 
saptırılır. Çapak hala 
olmasına rağmen kolayca 
giderilir.

True Hole olmadan 

True Hole ile 

True Hole ile daha tutarlı parça tasarım 
boyutları elde edersiniz bu sayede 
ikincil işlemler daha az gerekir.
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Saat başına parça sayısını artırın
•   Hypertherm’in patentli plazma teknolojileri, katıştırılmış 

kesme teknikleri ve aktif işlem izleme özelliği kesim kalitesini 
optimize eder ve zaman harcayan ikincil işlemleri en aza 
indirir.

•   Hypertherm’in kullanımı kolay yuvalama ve işlem 
optimizasyon yazılımı patent bekleyen CNC’de CutPro 
Wizard ile birlikte iş ayarını son derece hızlı ve kolay bir  
hale getirir.

Parça işleme süresi – 203 mm flanş Parça sayısı – 203 mm flanş

Örnek parça – 203 mm flanş 

Parça 
sayısında 
%100 artış

Kesim-kesim döngü süresinde azalmalar 
elde ederken saat başına parça sayısında 
%100’e varan artışlar elde edin

•   Yazılıma programlanmış olan hızlı ateşleme ve hareket 
optimizasyonu teknikleri kesimler arasında harcanan süreyi 
en aza indirir ve saat başına üretilen parça sayısını %100’e 
varan oranlarda artırır.
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kesim döngü 
süresinde  
%80 azalma

sa
ni

ye

Command 
THC

ArcGlide THC 
(tek başına)

Hypertherm’in entegre plazma 
kesme ürünleri paketi ile 
 ArcGlide THC

Pa
rç

a 
sa

yı
sı

/g
ün

Command 
THC

ArcGlide THC 
(tek başına)

Hypertherm’in entegre plazma 
kesme ürünleri paketi ile 
 ArcGlide THC

Ön akış

Kesme
Sehpa hareketi
Geri çekme süresi
IHS



Ark voltajının elektrot aşınmasına göre 
ayarlanmaması nedeniyle yanlış kesim yüksekliği

Parça  başına maliyeti azaltın
•   Optimize edilmiş işlem ve torç yüksekliği ayarları 

Hypertherm’in yazılımı tarafından otomatik olarak uygulanır. 
Bu, operatör hatası şansını azaltır ve optimum sarf malzemesi 
ömrü sağlanmasına yardımcı olur.

•   Hypertherm’in patentli LongLife® teknolojisi, elektrot hafniyum 
aşınmasını azaltmak ve herhangi bir rakibinin iki katına kadar 
varabilen endüstri lideri bir sarf malzemesi ömrü üretmek için 
bir kesimin sonunda akımı ve gaz akışını azaltır.

•   Hypertherm’in yuvalama ve işlem optimizasyon yazılımı, 
kontrollü bir rampa aşağı işlemi ile arkın erken sönmesini 
önlemek için kesim çıkışlarını ve ark kapatma zamanlarını 
otomatik yöneterek sarf malzemesi ömrünü en üst  
düzeye çıkarır.

  Operatör ayarı gerekmeksizin sarf 
malzemesi ömrünü optimize edin

•    Hypertherm’in patentli tekniklerini kullanan ArcGlide™ THC,
sarf malzemesi ömrü için düzeltmek amacıyla ark voltajını 
otomatik ve sürekli olarak örnekler ve ayarlar. Bunun 
sonucunda, tüm sarf malzemesi ömrü boyunca operatör 
müdahalesi olmadan optimum kesim kalitesi için uygun  
torç yüksekliği elde edilir.

ArcGlide THC tarafından otomatik sağlanan  
doğru kesim yüksekliği

Kısmen�aşınmış�elektrot

Kabul�edilemez�kesim�
kalitesi
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yüksekliğinden < 0,25 mm sapma ile başlar (130 A) 12 mm siyah sac

Operatör müdahalesi olmadan 
otomatik olarak optimize 
edilen kesim kalitesi ve sarf 
malzemesi ömrü

Optimize edilmiş sarf malzemesi ömrü ve kesim kalitesiErken atılmış sarf malzemeleri
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Kanıtlanmış güvenilirlik, dahili 
diyagnostikler ve Uzaktan Yardım,  
arıza sürelerini en aza indirir
 Geliştirme sırasında Hypertherm sistemleri, zorlu 
çalışma koşullarında yıllarca kullanıma eşdeğer çok sıkı 
güvenilirlik testi prosedürlerine dayanır. Ekipman çok çeşitli 
sıcaklıklara, nem düzeylerine, titreşime, elektriksel gürültüye 
toza ve giriş voltajına maruz bırakılarak ürettiğimiz ürünlerin 
son derece sağlam olması sağlanır.

•   Tüm ekipmanlarımız (CNC, THC ve plazma sistemleri) için 
CNC’de Hypertherm’in önleyici bakım ve sorun giderme 
ipuçları mevcuttur. Bu, ihtiyacınız olduğunda önemli sistem 
bilgisine kolayca erişmenizi sağlar.

•    Hypertherm’in CNC ürünü CNC, THC, plazma sistemi 
ve diğer sehpa bileşen diyagnostiklerini çalıştırmak için 
kullanılabilir.

Uzaktan Yardım 
  Uzaktan Yardım özelliği, sehpa üreticinizin ve Hypertherm’in 
birkaç dakika içinde sanal olarak fabrikanızda bulunmasını 
sağlayan İnternet tabanlı bir araçtır. Parça programı, 
CNC, THC, plazma sistemi ve kesim sehpası hareket 
hatalarının bulunması ve onarılması çoğunlukla tesise 
gidilmeksizin yapılabilir. Hypertherm’in Uzaktan Yardım 
yardımcı programı, kesme sistemi diyagnostiklerine Internet 
üzerinden erişilmesini sağlayarak maliyetli arıza sürelerinin 
önlenmesine yardımcı olur.

Uzaktan Yardım özellikleri şunları içerir:

•  Hızlı ve güvenli bağlantı

•   Kurulumları görmek ve değiştirmek için CNC 
tezgahına güvenli uzaktan erişim

•   Güvenli ve hızlı dosya aktarımı 

•   Aynı oturuma 15 ayrı katılımcı katılabilir

•   Uzaktan HyPerformance Plasma sistemi 
diyagnostiklerini yürütebilme

•  Teknik eğitim için kullanışlılık

•  Tüm katılımcılar için serbest erişim

Hypertherm destek mühendisi
(gerekirse)

CNC makinesi Sehpa üreticisi
destek mühendisi

Merkezi, güvenli 
web sitesi
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EDGE® Ti MicroEDGE® EDGE® Pro

Bilgisayarlı sayısal kontrol cihazları (CNC’ler)

Torç yükseklik kontrolleri (THC’ler)

Sensor PHC ArcGlide™ THC

Powermax® HySpeed® HSD130™ HyPerformance® Plasma HPRXD®

Mekanize plazma sistemleri

Bu ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için www.hypertherm.com adresine gidin

MTC yuvalama ve işlem optimizasyonu yazılımı

NestMaster™ TurboNest® ProNest®
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Kesim kalitesi

d d d d d d HyDefinition kesim kalitesi

d d d d d d True Hole kesme teknolojisi

d Geleneksel LongLife O2 ve hava kesim kalitesi

d Geleneksel LongLife olmayan O2 ve hava kesim kalitesi

d Sarf malzemeleri aşındıkça operatör girişi olmadan otomatik ark voltajı ayarı

d s d d d Malzeme kalınlığı, amper ve  hıza göre otomatik kesim aralığı dengeleme

Üretkenlik (parça / saat)

d f s d f f d f s d f s
Hızlı iş ayarları, yüksek kesim hızları, daha az ikincil işlem ve daha az sarf 
malzemesi değişikliği ile iş saati başına parça sayısını artırın

d d d Hızlı ateşleme teknikleri ile kesim-kesim döngü sürelerini en aza indirin

d d d
Takım yolu optimizasyon tekniklerini kullanarak kesim-kesim döngü süresini 
en aza indirin ve çarpışmaları önleyin

İşletim maliyeti (parça başı maliyet)

d f s d f f d f s d f s
Hızlı iş ayarları, yüksek kesim hızları, daha az ikincil işlem ve daha az sarf 
malzemesi değişikliği ile iş saati başına parça sayısını artırın

d f
Önemli ölçüde daha uzun sarf malzemesi ömrü için LongLife rampalama 
teknolojisi

d d d
Uygun rampa aşağı işlemleri için çıkış optimizasyonu kullanarak 
HyPerformance ve LongLife işlemleri için sarf malzemesi ömrünü  
optimize edin

d
Otomatik ark voltajı izleme ve ayarlamayı kullanarak operatör girişi  
olmadan sarf malzemesi ömrünü optimize edin

d f s Malzeme atığını en aza indirmek için parça yuvalama verimliliği

d d d d d d s
Otomatik ayarlanan delme ve kesim yüksekliklerini kullanarak sarf 
malzemesi ömrünü optimize edin

Kullanım Kolaylığı

d s d d d d d d s s Çevrimdışı yazılımla otomatik ayarlanan kesme işlemi parametreleri

d d d d d d d s s CutPro Wizard’ı kullanarak kolay iş ayarları

d d d d
CNC’deki operatör için plaka tipi ve sarf malzemesi parça numarası 
istemleri

d d d CNC’de kesme optimizasyon ipuçları

d d d CNC’de CNC, THC ve plazma sistemleri için işletim kılavuzları

Diyagnostikler

d d d d d d d d d İnternet üzerinden uzaktan diyagnostikler

d d d d d d Parça programı için çevrimdışı yuvalama ya da CNC yazılım diyagnostikleri

d = En iyi
f = Daha iyi
s = İyi
 = Önemli bir katkısı yok

Ürün seçim kılavuzu
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1. Adım 2. Adım
MTC CNC THC Plazma

3. Adım


