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Nová elektroda Silver PRO 
je ideální kombinací stříbrné vložky 
a měděného těla elektrody.

Masivní stříbrná vložka vede velmi 

dobře elektrický proud a zároveň 

odvádí teplo z plazmového oblouku 

lépe než standardní elektrody, což 

prodlužuje i její životnost. Pracovní 

doba řezacího systému se tak 

s použitím technologie Silver PRO 

prodlužuje a neproduktivní prostoje 

související s výměnou tohoto dílu se 

redukují.

Zvyšte produktivitu vašeho zařízení 
použitím technologie Silver PRO 
a snižte zároveň své náklady, 
spojené s prostoji.

Stříbro se vyznačuje velmi dobrou elektrickou a tepelnou vodivostí. Pro praktické využití se 

obvykle používá jako slitina s dalšími kovy, které zlepšují hlavně jeho mechanické vlastnosti 

(zvýšení pevnosti a tvrdosti). Nevýhodou čistého stříbra je jeho nákupní cena, zvyšující konečnou 

cenu spotřebního dílu. Pro zlepšení odvodu tepla je výhodné použití stříbrného materiálu hlavně 

v okolí hafnia, čímž se zajistí jeho dostatečné chlazení. Použití stříbrné vložky (Silver PRO) je tak 

optimálním konstrukčním řešením z pohledu plného využití materiálových vlastností stříbra 

v kombinaci s cenově dostupným materiálem těla elektrody. Zatímco celostříbrné elektrody 

umožňují zvýšit řeznou rychlost a mají delší životnost, Silver PRO elektrody přinášejí zásadní 

zlepšení životnosti ve srovnání s měděnými. Jejich pořizovací náklady jsou však nižší než je 

tomu u celostříbrných elektrod.

PROČ MAJÍ ELEKTRODy SILVER PRO STřÍBRNOU VLOžKU A MĚDĚNÉ TĚLO?

ZVyŠTE VýKON VAŠEHO PLAZMOVÉHO řEZACÍHO SySTÉMU POMOCÍ NAŠÍ NOVÉ 
řADy ELEKTROD SILVER PRO SE STřÍBRNOU VLOžKOU.

Obr. 1: Konstrukce Silver PRO elektrody
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gRAf: POROVNÁNÍ CENy A žIVOTNOSTI ELEKTRODy SILVER PRO,  
ORIgINÁLNÍ ELEKTRODy A MĚDĚNÉ ELEKTRODy

PřÍKLAD POROVNÁNÍ NÁKLADů PřI POUžITÍ ELEKTRODy SILVER PRO, MĚDĚNÉ 
ELEKTRODy A ORIgINÁLNÍ ELEKTRODy PRO SySTÉM HPR®130/HPR®260

Thermacut elektroda 
Silver PRO 
260 Amp

Měděná elektroda
260 Amp

OEM elektroda se 
stříbrnou špičkou

260 Amp
Porovnání úspor

Počet použitých 
sad elektrod / 
trysek

1 2 1
Až o 50 % nižší spotřeba
u Silver PRO oproti měděné 
elektrodě

Počet 
odřezaných 
metrů na počet 
sad

600–800 m
Tloušťka:

20–30 mm MS

600–800 m
Tloušťka:

20–30 mm MS

600–800 m
Tloušťka:

20–30 mm MS

Až o 50 % vyšší produktivita
bez prostojů u Silver PRO 
oproti měděné elektrodě

Počet výměn 
spotřebního 
dílu

1 2 1
Redukce výměn u Silver 
PRO až o 50 % oproti použití 
měděné elektrody

Prostoje
při výměnách
na počet sad

1× 5 min. = 5 min. 2× 5 min. = 10 min. 1× 5 min. = 5 min.
Snížení prostojů u Silver PRO 
až o 50 % oproti použití 
měděné elektrody

NákladyŽivotnost
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OEM elektroda se 
stříbrnou špičkou

Thermacut Silver PRO 
elektroda 220435-PRO

Běžná měděná 
elektroda

Hodnoty uvedené v grafu mají pouze orientační charakter.

ELEKTRODy SILVER PRO JSME NAVRHLI TAK, AByCHOM VÁM POMOHLI 
SNÍžIT VýROBNÍ NÁKLADy



THERMACUT®, fHT-EX®  A EX-TRAfIRE® 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 HyPERTHERM®.

Pro vaše plazmové řezací technologie nabízí Thermacut nejen spotřební díly, ale i 

hořáky, kabeláže a také i servisní poradenství či školení od zkušených odborníků 

společnosti Thermacut. Tím se odlišujeme od ostatních dodavatelů neoriginálních 

spotřebních dílů.

•	 Naše díly mají srovnatelnou kvalitu s díly originálních výrobců a nabízíme je navíc za přijatelnou cenu.

•	 Naši obchodní zástupci vám pomohou nejen s nákupem našich produktů, ale jsou také technicky 
vyškoleni a schopni poskytnout vám poradenství při odstraňování potíží jak telefonicky, tak osobně.

•	 Jsme schopni vám dodat nejen součástky, ale i hořák s kabeláží.

•	 S pomocí vlastních techniků zajišťujeme servis hořáků i kabeláže, jejich opravy či repase.

•	 Poskytujeme odborné školení zaměřené na nejrozšířenější typy plazmových řezacích systémů.

V ČEM SE THERMACUT LIŠÍ OD JINýCH PRODEJCů? 
SPOLEČNOST THERMACUT VÁM NABÍZÍ KOMPLEXNÍ řEŠENÍ PRO VÁŠ 
PLAZMOVý řEZACÍ SySTÉM

PROČ NAKUPOVAT DÍLy THERMACUT?

NAŠÍM CÍLEM JE POSKyTOVAT KOMPLEXNÍ PÉČI VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKůM, 
ZAHRNUJÍCÍ:

•	 Testování součástek Thermacut zdarma – sami si vyzkoušejte naše součástky na vašem plazmovém 

řezacím systému, pro více informací volejte: +420 556 423 418.

•	 Dodání kompletní řady spotřebních dílů, hořáku a kabeláže.

•	 Bezplatné vstupní zaškolení obsluhy plazmového řezacího systému.

•	 Bezplatné provedení revize hořáků a kabeláže.

•	 Zajištění oprav a repasí hořáků a kabeláže.

•	 Školení zaměřené na nejvíce používané plazmové řezací systémy přímo u nás v laboratoři.

•	 Doplňkový sortiment produktů pro další technologie dělení kovů (laser, oxy-fuel).

•	 Kontrolu technického stavu pálícího systému.

•	 Změření vodivosti chladicí kapaliny.


