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ELEKTRODy SilverEX-® ZÍSKEJTE CO NEJVÍCE Z VAŠEHO pLAZMOVÉHO řEZACÍHO SySTÉMU!

• Vyšší řezná rychlost 

• Lepší produktivita 

• Snížení nákladů na výrobu

Je známo, že stříbro má lepší vodivost el. proudu než 
měď. Thermacut vyvinul celostříbrnou elektrodu, která 
má díky kombinaci čistého stříbra 

a speciálních slitin delší životnost.  Protože je více 
energie dodáváno přímo do plazmového oblouku, 
můžete až o 30% zvýšit řeznou rychlost ve srovnání s 
měděnými elektrodami.

Stříbro také lépe odvádí teplo z okolí hafnia a chladí 
tak tepelně nejvíce namáhanou oblast elektrody.  
Vysoká vodivost a optimální chlazení zajišťují delší 
životnost elektrody při zachování či dokonce zlepšení 
kvality řezu (méně strusky, užší řezná spára a hladší 
řez).

Kvalita řezu je ovlivněna kvalitou materiálu a přesností 
výroby spotřebních dílů. Elektrody je nutno vyrobit 
s přesností +/ - 0,02. Thermacut zaručuje u elektrod 
SilverEX-® více jak 90% obsah čistého stříbra, což je 
vynikající ve srovnání s ostatními výrobci.

KVALITA úSTÍ TRySKy JE KLÍČOVýM fAKTOREM pRO DOSAžENÍ VyNIKAJÍCÍ 
KVALITy řEZU

Při výrobě je velmi důležité udržení výrobní 
přesnosti všech spotřebních dílů, zvláště 
pokud jde o výrobu ústí trysky. Kruhovitost 
a drsnost obrobeného otvoru jsou faktory, 
se kterými se při výrobě otvoru trysky musí 
počítat.

Společnost Thermacut vyrábí trysky na 
moderních CNC a obráběcích strojích, 
které zajišťují vysokou přesnost. Tím 
je zaručen výrobní proces trysek s 
minimálními odchylkami v přesnosti, 
podobně jako tomu je u při výrobě 
elektrod. 

Celostříbrné elektrody SilverEX-® 

Čistota stříbra není rozpoznatelná pouhým okem. Thermacut 
proto provedl výzkum za účelem ověření čistoty stříbra 
nezávislou laboratoří v New Hampshire - New Hampshire 
Laboratory, Inc no. 24906c.

Stříbrné tělo

Hafniová vložka

Plazmová komora

ústí tryskyÚstí trysky
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Jedná se o jednoduchý jednodílný hořák 
umožňjící dosáhnout velmi přesného řezu při 
zachování optimálního poměru cena-výkon. 
Tento hořák má tu výhodu, že je vhodný pro 
širokou škálu napětí a umožní provoz za velmi 
rozumnou cenu.

Hořák je vhodný pro řezání celé řady kovů, 
včetně běžné a nerezové oceli, hliníku či mědi. 
Je zároveň uzpůsoben i pro použití různých 
druhů ochranného plynu, používaných v souladu 
s řezaným materiálem, tj vzduch, kyslík, argon 
nebo dusík.

Hořák je kompatibilní s elektrickým proudem v  
rozsahu 16A—100A. 

Díky technologii SilverEX-® nabízí hořákový set 
vhodný pro PT-24™ vynikající výkon s ještě nižšími 
celkovými náklady!

CenaVýkon

Hlavní after-marketový výrobce Thermacut OEM výrobce

SROVNÁNÍ CENy A VýKONU HOřÁKU pT-24™ S JINýMI VýROBCI přI řEZU  
BĚžNÉ OCELI O TLOUŠŤCE 20MM přI RyCHLOSTI řEZU 0,6M/MIN.

GRAf:

NÁHRADNÍ DÍLy VHODNÉ pRO HOřÁK ESAB® pT-24™



Poz. Obj. č. Ref. číslo Název Balení Poz. Obj. č. Ref. číslo Název Balení

1. T-10130 22531 Čelní krytka 1 7. T-3377 21539 Elektroda 5

2. T-9333 21712 Držák čelní krytky 1 T-8987 21539-PRO Elektroda, Silver PRO 5

3. T-3350 22010 Izolátor 1 8. T-4916 21539-AG Elektroda, SilverEX-® 5

4. T-3353 22007 Kryt trysky 1 9. PT-10625 21725 Chladicí trubička 1

5. T-3370 21540 Tryska “A” 15A 5 10. T-3379 21758 PT-24™ tělo hořáku, strojní 1

T-3371 21541 Tryska “B” 30A 5 11. T-1257 996528 O-Kroužek 1

T-3372 21542 Tryska “C” 50A 5 12. T-2824 950714 O-Kroužek 1

T-3373 21543 Tryska “D” 70A 5 13. T-4019 86W62 O-Kroužek 1

T-3354 21923 Tryska “E” 100A 5 14. T-4018 638797 O-Kroužek 1

6. T-3376 21692 OEM Vířivý kroužek 50–100A 1 NS T-3352 22008 Vnější krytka 15/30A, stará verze 1

T-3374 21852 OEM Vířivý kroužek 15A 1 NS T-3351 22009 Vnější krytka 50/70A, stará verze 1

T-3375 21536 OEM Vířivý kroužek 30A 1 15. Chladicí kapalina. Více informací naleznete v plasmovém katalogu, v části příslušenství.

THERMACUT®, fHT-EX®, EX-TRAfIRE® A SILVEREX-® JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ 
ZNÁMKy SpOLEČNOSTI THERMACUT, K.S., KTERÉ JSOU ČI MOHOU BýT REGISTROVÁNy 
V ČESKÉ REpUBLICE ČI JINýCH ZEMÍCH. VŠECHNy DALŠÍ, ZDE UVEDENÉ OCHRANNÉ ZNÁMKy 
JSOU VLASTNICTVÍM JEJICH ZÁKONNýCH VLASTNÍKů. SpOLEČNOST THERMACUT NENÍ 
V žÁDNÉM SpOJENÍ SE SpOLEČNOSTÍ  ESAB®.

pROČ SpOLUpRACOVAT SE SpOLEČNOSTÍ THERMACUT?

• Naše výrobky mají kvalitu srovnatelnou s kvalitou OEM výrobků, ale jsou dostupné za mnohem 
příznivější ceny.

• Osobní přístup – obchodní zástupci společnosti Thermacut jsou systematicky technicky proškolováni 
a tudíž jsou schopni poskytnout technickou podporu a poradenství během osobní návštěvy nebo 
po telefonu.

• Rychlost odeslání zboží – v naprosté většině je zboží expedováno ještě v den objednávky, nejpozději 
však do 24 hodin.

• Všechny naše výrobky jsou obráběny na nejmodernějších CNC strojích. Zkušený mezinárodní 
vývojový tým a tým techniků nám umožňuje plně ručit za kvalitu námi vyráběných produktů.

Tento přístup řadí společnost Thermacut mezi jednu ze světově nejúspěšněších společností 
zabývajících se výrobou spotřebních a náhradních dílů a hořáků pro řezání plazmou.
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