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spotřební díly VhodnÉ pro plaZmoVý řeZací systÉm pt-600® 

eleKtroda sIlVereX-®

ZísKeJte co neJVíce Z VaŠeho plaZmoVÉho řeZacího systÉmu!

Je známo, že stříbro má lepší vodivost el. proudu 
než měď. Thermacut vyvinul celostříbrnou elek-
trodu, která má díky kombinaci čistého stříbra 
a speciálních slitin delší životnost.  Protože je více 
energie dodáváno přímo do plazmového ob-
louku, 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 ostat-
ními výrobci.

JednodílnÉ a dVoudílnÉ trysKy VhodnÉ pro hořÁKy pt-600®

Thermacut nabízí dva typy trysek s cílem poskytnout 
vám větší flexibilitu v závislosti na tom, jak používáte svůj 
plazmový systém. 

Jednodílná tryska je vyrobena z jednoho kusu materiálu a je 
tedy vhodnější pro vyšší řezací proudy a vyšší teploty. Tento 
typ konstrukce tak umožňuje díky lepšímu přenosu tepla její 
lepší chlazení ve srovnání s tryskou dvoudílnou.

Dvoudílná tryska se skládá z těla a špičky trysky. Výhodou 
tohoto dvoudílného provedení je úspora nákladů, díky 
možnosti měnit pouze opotřebovanou špičku trysky, za-
tímco tělo trysky je možno znovu použít. Dvoudílné trysky 
jsou vhodné k méně náročným aplikacím s nižšími řezacími 
proudy.

Thermacut nabízí tu nejvyšší kvalitu bez ohledu na typ zvo-
lené trysky. Zvláštní pozornost při výrobě je věnována hlavně 
ústí trysky, jehož provedení je jedním z klíčových faktorů, 
poskytujících vynikající kvalitu řezu.

elektroda
0558001624-aG

elektroda
0558002516-aG

Celostříbrné elektrody SilverEX-®

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

Jednodílná tryska
0558001882

Špička trysky
22027

Tělo trysky
22026

• Vyšší řezná rychlost 
• Lepší produktivita 
• Snížení nákladů na výrobu



spotřební díly VhodnÉ pro hořÁK pt-600®

Námi vyráběné kompaktní a odolné náhradní 
tělo hořáku vhodné pro PT-600® je určeno pro 
vysoké napětí až do 600 Amp. Tělo hořáku je 
vhodné pro řezání různých kovů včetně nerezové 
oceli, hliníku či mědi a také pro různé druhy 
používaného ochranného plynu, jako je vzduch, 
kyslík, argon či dusík. 

Hořák je schopen řezat tloušťku materiálu od 
38 mm (1,5 “) u běžné oceli a až do 75 mm (3”) 
u nerezové oceli.

Náš hořák Vám poskytne velmi dobrou kvalitu 
řezu v širokém rozsahu proudového napětí 
a různém využití při zachování vynikajícího 
poměru ceny a výkonu. 

Běžný výrobce náhrad 
spotřebních dílů

thermacut OEM výrobce

Graf: sroVnÁní ceny a VýKonu spotřebního dílu pt-600® se spotřebnímI díly 
VyrÁběnýmI JInýmI VýrobcI

CenaVýkon

Kvalita řezu dosažená hořákem 
Thermacut, vhodným pro PT-600® 

Řezná rychlost  1,6 m / min. 
20 mm běžná ocel 
250 Amp 
Úhel řezu 0°- 3°



thermacut®, fht-eX®, eX-trafIre® a silvereX-® jsou registrované ochranné známky společnosti 
thermacut s.r.o., 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®.

spotřební díly VhodnÉ pro plaZmoVý řeZací systÉm pt-600® 

Poz. Obj. č. Ref. č. Název Bal. Poz. Obj. č. Ref. č. Název Bal.

1. T-10128 37081 Držák čelní krytky 1 T-5330 0558001623 Tryska 250A 1

2. T-2266 21802 Distanční kroužek 100-250A 1 T-5335 0558001885 Tryska 360A 1

T-2267 21945 Distanční kroužek 360A 1 T-5336 0558001886 Tryska 400A 1

T-4580 21795 OEM Distanční kroužek 50A 1 T-5337 0558001887 Tryska 600A 1

NS T-10124 0558004678 Distanční kroužek 110-200A 7. T-4907 0558001624-AG Elektroda 250A, SilverEX-® 5

3. T-2269 21944 Difuzér 100-360A 1 8. T-4910 0558002516-AG Elektroda 360/400A, SilverEX-® 5

T-10331 22496 Difuzér 100-360A, ccw 1 9. T-11238 0558001624-PRO Elektroda 250A, SILVER PRO 5

NS T-2268 21796 Difuzér 50A 1 10. T-11239 0558002516-PRO Elektroda 360/400A, SILVER PRO 5

4. T-10129 37082 Krytka 1 11. T-11240 T-11240-PRO Elektroda 250A, SILVER PRO 5

5. T-1720 22026 Tryska 50A 1 12. T-11201 0558001621 Držák elektrody 1

T-1717 22029 Tryska 100A 1 13. T-4606 0558002533 Vířivý kroužek, 4 díry × 0,032, CW 1

T-1718 22030 Tryska 150A 1 T-4607 0558002534 Vířivý kroužek, 4 díry × 0,032, CCW 1

T-1719 22031 Tryska 200A 1 T-4636 0558001625 Vířivý kroužek, 8 děr × 0,047, CW 1

5a. T-1721 22027 Základna trysky 50A 1 T-10695 0558002530 OEM Vířivý kroužek, 8 děr × 0,047, CCW 1

T-1722 22028 Základna trysky 100-200A 1 T-11119 0558002530 Vířivý kroužek, 8 děr × 0,047, CCW 1

6. T-5331 0558001881 Tryska 50A 1 14. T-2352 37071 OEM Kontaktní kroužek 1

T-5332 0558001882 Tryska 100A 1 15. T-10283 0558001825 Tělo hořáku, strojní 1

T-5333 0558001883  Tryska 150A 1 NS T-11202 T-11202 Klíč držáku elektrody 1

T-5334 0558001884  Tryska 200A 1
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