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silver pro
eleKtrodY Ze 
sreBrNA WKŁAdKĄ
odpoWiedNie do
hYpertherm®  



Nowa elektroda SILVer PrO firmy 
thermacut to optymalne połączenie 
miedzianego korpusu elektrody i 
srebrnej wkładki.

Stworzona przez nas masywna srebrna 

wkładka bardzo dobrze przewodzi 

prąd elektryczny, a jednocześnie 

odprowadza ciepło pochodzące z łuku 

plazmowego lepiej od standardowych 

elektrod, co przekłada się na ich 

dłuższą żywotność.

Technologia SILVER PRO pozwala 

wydłużyć czas cięcia plazmowego oraz 

w dużej mierze zmniejszyć opóźnienia 

będące wynikiem wymiany materiałów 

eksploatacyjnych.

technologia SILVer PrO zapewnia 
zwiększoną wydajność oraz krótszy 
czas przestoju.

thermacut PrZeDStawIa NOwĄ LINIĘ eLeKtrOD w techNOLOGII 
SILVer PrO 

Srebro bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny oraz ciepło. Stop czystego srebra używany jest 

zazwyczaj w połączeniu z innymi metalami, co pozwala na poprawę jego właściwości mechanicznych 

(takich jak twardość oraz stabilność). Wadą wykorzystania czystego srebra jako materiału jest jego 

wysoki koszt przekładający się na wzrost ostatecznej ceny materiałów eksploatacyjnych. Jednakże, 

użycie srebra w pobliżu wkładki z hafnium jest bardzo korzystne, ponieważ zapewnia doskonałe 

chłodzenie. Dlatego też srebrna wkładka (SILVER PRO) stanowi optymalne rozwiązanie konstrukcyjne: 

srebrna wkładka usprawnia chłodzenie i zapewnia mocny łuk plazmowy, a miedziany korpus elektrody 

przyczynia się do obniżenia całkowitego kosztu części eksploatacyjnych. Elektroda wykonana w całości 

ze srebra jest w dalszym ciągu niezastąpiona w kwestii szybkości cięcia i ogólnej żywotności, jednak 

elektroda SILVER PRO jest o wiele lepsza od standardowych elektrod, a jednocześnie jest tańsza niż 

konstrukcje elektrodowe wykonane w całości ze srebra.

DLacZeGO eLeKtrODa SILVer PrO POSIaDa SreBrNĄ wKŁaDKĘ?

StOSOwaNIe eLeKtrOD SILVer PrO ZwIĘKSZa wYDaJNOŚĆ SYStemu cIĘcIa 
PLaZmOweGO.

Rys.1: Budowa elektrody SILVER PRO 
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wYKreS: POrÓwNaNIe KOSZtÓw I ŻYwOtNOŚcI PrZY uŻYcIu eLeKtrOD
SILVer PrO OraZ eLeKtrOD mIeDZIaNYch I eLeKtrOD Oem:

POrÓwNaNIe PrZYKŁaDOwYch KOSZtÓw PrODuKcJI PrZY uŻYcIu eLeKtrODY 
SILVer PrO, eLeKtrODY mIeDZIaNeJ OraZ eLeKtrODY Oem DLa SYStemÓw 
hPr130®/hPr260®

StOSOwaNIe eLeKtrOD SILVer PrO POmOŻe OBNIŻYĆ KOSZtY PrODuKcJI

elektroda thermacut 
SILVer PrO 

260 amp

elektroda miedziana
260 amp

elektroda Oem ze 
srebrną końcówką

260 amp
Porównanie oszczędności

Ilość użytych 
zestawów 
elektroda/
dysza

1 2 1

Stosowanie elektrody SILVER 
PRO pozwala na ponad 50% 
oszczędność, w porównaniu do 
zwykłych miedzianych elektrod

metraż cięcia 
na podstawie 
sumy zużytych 
zestawów

600–800 m
Grubość:

20–30 mm MS

600–800 m
Grubość:

20–30 mm MS

600–800 m
Grubość:

20–30 mm MS

W porównaniu do zwykłych mied-
zianych elektrod technologia SIL-
VER PRO pozwala na zwiększenie 
wydajności o 50% bez przestoju

częstotliwość 
wymiany części 1 2 1

Redukcja wymiany: w porów-
naniu do zwykłych miedzianych 
elektrod, technologia SILVER PRO 
redukuje konieczność wymiany 
o 50%

czas przestoju 
podczas 
wymiany części

1× 5 min. = 5 min. 2× 5 min. = 10 min. 1× 5 min. = 5 min.

Skrócenie czasu przestoju dzięki 
technologii SILVER PRO: krótszy 
o 50% w porównaniu ze zwykłymi 
miedzianymi elektrodami
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Elektroda OEM ze 
srebrną końcówką

elektroda thermacut 
SILVer PrO 220435-PrO

Zwykła miedziana 
elektroda

Podane wartości są jedynie 
wartościami orientacyjnymi.



thermacut oferuje Państwu nie tylko części eksploatacyjne do cięcia

plazmowego, ale i palniki, przewody a także doradztwo serwisowe i szkolenia

prowadzone przez doświadczonych specjalistów. tym właśnie wyróżniamy się

spośród innych dostawców nieoryginalnych części eksploatacyjnych.

•	 Bezpłatne próbki materiałów eksploatacyjnych do posiadanego palnika plazmowego

•	 W celu uzyskania dalszych informacji zadzwoń pod numer: +48 33 852 13 34

•	 Naszym klientom oferujemy pełną gamę materiałów eksploatacyjnych, palników i prze-

wodów

•	 Zapewniamy bezpłatne szkolenie wprowadzające dla operatorów cięcia plazmowego

•	 Zapewniamy bezpłatne przeglądy palników i przewodów

•	 Oferujemy naprawę uszkodzonych palników i przewodów

•	 Przeprowadzamy szkolenia na popularnych systemach plazmowych w naszym laboratorium

•	 Oferujemy również produkty do cięcia metali innymi metodami ( laser, gaz )

•	 Nasza jakość porównywalna jest z jakością producentów OEM lecz za rozsądną cenę

•	 Nasi przedstawiciele handlowi, oprócz pomocy w zakupie produktów, posiadają również 

wiedzę merytoryczną i oferują pomoc w rozwiązywaniu problemów, udzielając porad przez 

telefon lub w punkcie sprzedaży

•	 Oferujemy materiały eksploatacyjne, jak również korpusy palników oraz przewody

•	 Prowadzimy serwis zniszczonych i uszkodzonych palników oraz przewodów

•	 Możemy przeprowadzić szkolenie techniczne na popularnych systemach plazmowych

cZYm SIĘ rÓŻNImY OD INNYch SPrZeDawcÓw cZĘŚcI?
thermacut OferuJe KOmPLeKSOwe rOZwIĄZaNIa DLa wYKOrZYStYwaNeGO
PrZeZ PańStwa SYStemu cIĘcIa PLaZmOweGO

DLacZeGO wŁaŚNIe cZĘŚcI thermacut?:

thermacut®, fht-ex® I ex-trafIre® SĄ ZareJeStrOwaNYmI ZNaKamI haN-
DLOwYmI thermacut S.r.O. I mOGĄ ZOStaĆ ZareJeStrOwaNe w rePuB-
LIce cZeSKIeJ I/LuB INNYch KraJach. wSZYStKIe INNe ZNaKI haNDLOwe SĄ 
wŁaSNOŚcIĄ Ich PrawOwItYch wŁaŚcIcIeLI. thermacut NIe ZNaJDuJe SIĘ w 
ŻaDNYm POKrewNYm ZwIĄZKu Z hYPertherm®.

NaSZYm ceLem JeSt ZaPewNIeNIe NaSZYm KLIeNtOm KOmPLeKSOweJ
POmOcY OBeJmuJĄceJ


