Bombas de jato de água Preditivas HyPrecision™
Previsões que melhoram a produtividade

Novas bombas Preditivas HyPrecision™
Projetadas e construídas para manter suas operações ativas
Nossa nova geração de bombas HyPrecision são as primeiras bombas de jato de água
que incorporam recursos de manutenção preditiva que reduzem significativamente os custos
de manutenção e as interrupções causadas por manutenções não planejadas. Equipados por padrão
com recursos como nossa comprovada Advanced Intensifier Technology e o controle de pressão
proporcional em circuito fechado, nossas novas bombas proporcionam uma qualidade de corte
ainda mais consistente e garantem maior confiabilidade e uma operação sem imprevistos.

Maior produtividade e menores custos de manutenção

Melhor desempenho

A patenteada Seal Maintenance Technology™ amplia
a vida útil das vedações em até 40%. O sistema monitora
vazamentos e avisa quando está na hora de trocar
as vedações do intensificador – acabaram os custos
com trocas antecipadas ou tardias! Isso aumenta a
produtividade, reduz a sucata e economiza tempo,
irritação e dinheiro.

Padrão em todas as bombas Preditivas HyPrecision,
o controle de pressão proporcional em circuito fechado
realiza ajustes conforme a temperatura e a pressão do
ambiente, a viscosidade do óleo e o desgaste das peças
do sistema hidráulico para proporcionar uma qualidade
consistente com as melhores velocidades de corte.

Maior confiabilidade e fácil manutenção
Além do número de peças ter sido reduzido em 10%
com relação às gerações anteriores, as novas bombas
Preditivas HyPrecision têm recursos fáceis de usar, como
a caixa de distribuição identificada por cores, chicotes
de cabos elétricos, encaixes de conexão rápida e
uma válvula de sangria de fácil acesso para tornar a
manutenção mais rápida, fácil e econômica.

Maior segurança
Padrão para as bombas da série "S", a tampa com janela
transparente permite que o operador veja o intensificador
e o atenuador. Intertravamentos opcionais ajudam a evitar
acessos não autorizados e podem ser programados para
parar automaticamente a bomba quando forem abertos.
Além disso, a bandeja de gotejamento da tecnologia
de manutenção de vedações ajuda a manter a área
superior – e o chão da oficina – livres de óleo e água.
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A Seal Maintenance Technology™
aumenta a produtividade e a segurança
da oficina
Diga adeus às poças no local de trabalho e à máquina parada devido a falhas
na vedação. A patenteada Seal Maintenance Technology da Hypertherm
elimina a necessidade de supor quando as vedações do intensificador devem
ser trocadas. Somente na Hypertherm – uma força imbatível na tecnologia
de jato de água!

Bandeja de gotejamento
Capta o óleo e a água quando
o intensificador goteja durante
sua operação normal
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Torre de sinalização
Muda de verde para
amarelo quando chega
o momento de agendar
uma manutenção, depois
fica vermelha quando a
manutenção das vedações
é necessária

Indicador de manutenção das vedações

Recipiente captador de fluidos

Monitora continuamente o gotejamento
do intensificador – luzes azuis piscam
quando o fluido passa

Capta o gotejamento
do intensificador para manter
seu chão limpo

Como escolher a bomba Preditiva HyPrecision™
certa para a sua aplicação
Especificações do sistema

Número do modelo da bomba

GERAL

Hz

HyPrecision P-15
50

60

POTÊNCIA DA BOMBA
CARACTERÍSTICAS
ESPECIAIS
FÍSICO

60

50

60

1,14

2,27

3,79

Orifício máximo: mm

0,18

0,28

0,35

Pressão de saída

Ajustável a 4100 bar

Controle da pressão

Controle de pressão proporcional em circuito fechado – equipamento padrão

Válvula de sangria

Atuador a ar
11

22

37

Tensão

400

208–230

460

400

208–230

460

400

208–230

460

Corrente com carga total

24,9

45,8–41,6

20,8

46,9

84,9–77

38,5

73,8

138,2–125,8

61,9

Disjuntor principal (A)

25

50

25

50

200

50

80

150

80

Ligação em Y

Partida
suave ou
ligação
em Y

Partida do motor
(opções se houver
mais de 1 na lista)

Partida direta

Partida suave

Partida direta

Partida direta
ou partida suave

Seal Maintenance Technology

Incluída no equipamento padrão

Controle de pressão proporcional
em circuito fechado

Incluída no equipamento padrão

Largura

914 mm

Comprimento

1849 mm

Altura

1361 mm

Peso operacional kg
Tampa
ACESSÓRIOS

50

HyPrecision P-50

Saída máxima: l/min

Potência do motor: kW

1000

1100
Tampa de aço opcional

Bomba reforçadora

Opcional

Refrigeração externa a ar e óleo

Opcional

Intertravamento elétrico

Opcional

Resfriador para refrigeração
a óleo

Opcional

* Bombas exibidas com a tampa de aço opcional
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HyPrecision P-30

Partida suave

1200

Número do modelo da bomba

GERAL

Hz

HyPrecision P-50S
50

POTÊNCIA DA BOMBA
CARACTERÍSTICAS
ESPECIAIS
FÍSICO

60

50

HyPrecision P-75S
60

50

60

Saída máxima: l/min

3,79

4,54

5,68

Orifício máximo: mm

0,35

0,40

0,43

Pressão de saída

Ajustável a 4100 bar

Controle da pressão

Controle de pressão proporcional em circuito fechado – equipamento padrão

Válvula de sangria

Atuador a ar

Potência do motor: kW

37

44,7

56

Tensão

400

208–230

460

400

460

400

460

Corrente com carga total

73,8

138,2–125,8

62,9

90,7

74,4

110,3

89,6

Disjuntor principal (A)

80

150

80

100

100

125

100

Partida do motor
(opções se houver
mais de 1 na lista)

Partida suave

Seal Maintenance Technology

Incluída no equipamento padrão

Controle de pressão
proporcional
em circuito fechado

Incluída no equipamento padrão

Largura

1016 mm

Comprimento

1996 mm

Altura

1509 mm

Peso operacional kg
Tampa
ACESSÓRIOS

HyPrecision P-60S

1300

1450

1500

As bombas da série “S” incluem uma tampa com janelas de observação

Bomba reforçadora

Incluído

Refrigeração externa a ar e óleo

Opcional

Intertravamento elétrico

Opcional

Resfriador para refrigeração
a óleo

Opcional
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O coração de toda bomba Preditiva HyPrecision™:
Advanced Intensifier Technology proporciona o que
há de melhor em confiabilidade para jato de água
Ao repensar a forma como a bomba intensificadora funciona, foi possível fazê-la trabalhar mais,
aumentar sua vida útil e diminuir muito o tempo gasto com manutenções.

Mais fácil de reparar

Maior vida útil do selo

As vedações da haste hidráulica e da guia são facilmente
acessíveis pelo exterior da tampa de terminação hidráulica

A guia de cerâmica de grande diâmetro transporta
mais água por ciclo, com atrito reduzido, o que permite
maximizar a vida útil da vedação

Maior durabilidade
O projeto avançado do pistão minimiza o desgaste
da vedação e aumenta a vida útil do componente

Comutação otimizada
A eletrônica avançada proporciona uma comutação suave
e confiável, para uma excelente qualidade de corte

Eliminação do atrito
Cilindros sem roscas eliminam a possibilidade de atrito
(travamento) e inutilização
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Válvula de retenção sem parafusos
Elimina a possibilidade de um parafuso solto danificar
o intensificador internamente

Pistão com longa vida útil
Pistão com design avançado, que minimiza o desgaste
da vedação e aumenta a vida útil dos componentes

Guia de grande diâmetro
A guia de 2,5 cm transporta mais água por ciclo,
com atrito reduzido

Uma equipe para manter suas operações ativas
Como você, nós sabemos que tempo de operação é dinheiro.
É por isso que montamos uma equipe de suporte excepcional
com todas as informações de que você precisa para prevenir
problemas e atrasos inesperados. Tudo isso faz parte do nosso
compromisso com nossos serviços.

• Suporte para jato de água gratuito
por mensagens de voz, durante o horário
comercial, feito por especialistas
• Distribuição global garante resposta rápida
e agiliza a entrega de peças
• Aplicativo Assistente Móvel para Jato de Água
da Hypertherm para iOS e Android
• Guias técnicos on-line com instruções
de reparo passo a passo
• Treinamento no local

Obtenha o app móvel
Faça o download do aplicativo do Assistente Móvel para
Jato de Água da Hypertherm na App Store para iOS ou
no Google Play para Android por meio dos links abaixo.

O Assistente para Jato de Água permite acesso instantâneo a procedimentos passo a passo
de reparo e manutenção, assim como aos códigos do produto.
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50 years of Shaping Possibility
Com as ferramentas certas e uma ênfase determinada em inovação,
parceria e comunidade, acreditamos que tudo é possível.
Há cinquenta anos, em uma pequena garagem de dois
carros, a Hypertherm começou sua jornada com ideias
simples, mas poderosas, sobre negócios e uma invenção
que modelou o futuro do corte industrial. Os mesmos ideais
que motivaram nosso começo naquela garagem há vários
anos ainda nos motivam até hoje. Uma paixão por desafiar
o limite com os produtos que criamos, a cultura
que promovemos e a experiência que proporcionamos
aos nossos clientes. Ao olhar para o horizonte e para
os próximos 50 anos, ficamos orgulhosos que as pessoas,
os parceiros e as inovações de corte modelarão o futuro
com soluções que tornam tudo possível para as indústrias
no mundo todo.
®

Na Hypertherm, damos forma à visão de nossos clientes
com as mais avançadas soluções do mundo em corte
industrial. Todos os dias ajudamos pessoas e empresas
de todo o mundo a imaginar maneiras melhores, mais
inteligentes e mais eficientes para fabricar os produtos
que moldam o nosso mundo. Dessa forma, não importa
se você está executando um corte de precisão na
América do Norte, construindo uma tubulação na Noruega,
fabricando maquinário agrícola no Brasil, cortando rochas
na Itália ou construindo um arranha-céu na China, você pode
contar com a Hypertherm não apenas para cortar peças,
mas também para concretizar a sua visão.

100% propriedade dos funcionários tem importância
Na Hypertherm, não somos apenas funcionários: somos
todos proprietários. A propriedade é um motivador
poderoso e garante que a nossa prioridade máxima seja
o cliente. Como proprietários, nos certificamos de
que todos os produtos sejam fabricados com a maior
qualidade possível e que nosso serviço seja melhor do que
qualquer outro. Além disso, construímos relacionamentos
de longo prazo que agregam valor para a empresa, para
nossos parceiros e para nossos clientes.

Força e presença no mundo inteiro
A Hypertherm é um parceiro crucial para as suas
necessidades de fabricação e criou uma organização
global, focada no fornecimento de soluções de corte
de alto desempenho.

Os elementos-chave da fórmula da Hypertherm englobam:
• Associados dedicados, concentrados no projeto
e no suporte de produtos centrados no cliente
• Vendas e serviço locais
• Ampla experiência com as aplicações e resultados
comprovados
• Práticas de negócios sustentáveis e éticas beneficiam
nossos clientes e comunidades

Quadro de patentes da Hypertherm
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Para saber mais, acesse www.hypertherm.com/waterjet

Hypertherm e HyPrecision são marcas comerciais da Hypertherm, Inc. e podem estar registradas nos Estados Unidos
e/ou em outros países.
A gestão ambiental é um dos principais valores da Hypertherm, e é essencial para o nosso sucesso e para o sucesso
dos nossos clientes. Nos esforçamos para reduzir o impacto ambiental em tudo que fazemos. Para obter mais informações:
www.hypertherm.com/environment.
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