
A tecnologia True Hole exige um sistema de gás automático HyPerformance Plasma HPRXD junto com 
mesa de corte, software de agrupamento, CNC e sensor de altura de corte com True Hole habilitado. 
Consulte o fabricante da sua mesa para obter mais detalhes.
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Orifício de 12 mm sem tecnologia True Hole 
cortado com HPRXD® Plasma

A tecnologia de corte True Hole de patente pendente da Hypertherm para aço-carbono produz uma qualidade de furo 
significativamente melhor do que aquela previamente obtida com o plasma. Isso é fornecido automaticamente sem 
intervenção do operador a fim de produzir uma qualidade de orifício inigualável que ultrapassa a concorrência. 

Orifício de 12 mm com tecnologia True Hole 
cortado com HPRXD® Plasma



A tecnologia de corte True Hole para aço carbono da Hypertherm está disponível 
exclusivamente para uso em sistemas de gás automático de plasma HPRXD da Hypertherm 
e é aplicada automaticamente pelo software de agrupamento e de otimização do corte  
e pelo software CNC com orifícios de até 25 mm e com diâmetros de orifício que 
apresentam taxas de espessura de até 1:1.

O desempenho da tecnologia True Hole é otimizado por 
meio da perfeita integração de todos os componentes.

A tecnologia True Hole é uma combinação específica 
dos seguintes parâmetros que estão vinculados a uma 
amperagem, um tipo de material, uma espessura do 
material e um tamanho de orifício específicos:

•	 Tipo	de	gás	do	processo
•	 Vazão	de	gás
•	 Amperagem
•	 Metodologia	de	perfuração
•	 Técnica	de	entrada/saída
•	 Velocidade	de	corte
•	 Tempo

Revolução no desempenho de plasma:
Qualidade de corte True Hole™

Orifícios de 10 mm, chapa de aço carbono 
de 9,5 mm (3/8 pol.), processo de 130 A

A cilindricidade 
é uma medida 
que indica  
a qualidade  
do orifício

Corte transversal de um orifício
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Cobertura do processo com a tecnologia True Hole
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50	A X X X X

80	A X X

130	A X X X

200	A X X X

260	A X X X
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