
Thermal Dynamics® przedstawia 

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO 
CIĘCIA AUTO-CUT XT

Nowy system Auto-Cut ® XT stanowi kolejny krok zapewniający elastyczność i 
niezawodność podczas procesu cięcia grubych blach. 

• Części MaximumLife® obniżają koszty operacyjne  
• Zwiększona wydajność w celu uzyskania większych zysków
•  Wtórny system mgły wodnej (WMS®) zapewniający niskie koszty i wysoką 

jakość cięcia metali nieżelaznych.

AUTOMATYCZNE SYSTEMY 
CIĘCIA PLAZMOWEGO

We Bring Intelligence to the Table.TM

Uwaga: Karta prędkości cięcia obejmuje dane wstępne i mogą one ulec zmianie bez powiadomienia. Należy 
uważać przy porównywaniu. Prędkości podane wyżej są najlepszymi prędkościami cięcia. Często konkurenci 
pokazują maksymalne prędkości cięcia. Chociaż można osiągnąć dużo większe prędkości, jakość krawędzi 
i kąt skosu mogą być zagrożone. Możliwości przedstawione w niniejszej tabeli zostały uzyskane przy użyciu 
nowych materiałów eksploatacyjnych, prawidłowych ustawień przepływu gazu i ustawień prądu, dokładnego 
sterowania wysokością palnika oraz z palnikiem ustawionym w kierunku prostopadłym do obrabianego 
przedmiotu. W karcie operacyjnej nie podano wszystkich procesów dostępnych dla urządzenia Auto-Cut 
200 i 300 XT. Prosimy o skontaktowanie się z Thermal Dynamics w celu uzyskania więcej informacji.

Karta prędkości cięcia dla systemów cięcia automatycznego Auto-Cut XT

Przykład cięcia aluminium 15 mm i stali nierdzewnej 20 mm

Przykład cięcia stali miękkiej 20 mm powietrze / powietrze

Przykład cięcia z użyciem wtórnego 
systemu mgły wodnej (WMS).

Przykład cięcia powietrze / powietrze

Prędkości cięcia przy niezawodnej wydajnościSpecyfikacje

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT
Thermal Dynamics® przedstawia 

Znaminonowy prąd wyjściowy (amperów) 200 A
Zakres natężeń wyjściowych prądu (amperów) 5-200 A
Napięcie wyjściowe (woltów) 170 V
Napięcie zasilające 
(wolt, fazy, hertz)

400 V, 3 fazy, 50-60 Hz

Natężenie wejściowe prądu 
(amper, wolt)

60 A przy napięciu 400 V

Cykl pracy (w temperaturze 104 º F / 40 º C) 100% (40 kW)
Max napięcie jałowe OCV przy napięciu 400V 425 V
Gaz plazmowy Powietrze, O2, Ar-H2, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar
Gaz osłonowy Powietrze, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar
Wtórny system mgły wodnej (WMS) 
(Opcjonalny) H20 przy przepływie 0,6 l/min

Waga źródła 215 kg

Wymiary (Wys. × Szer. × Głęb.) 1219 mm x 698 mm x 1031 mm

Specyfikacje urządzenia*

* Dane techniczne mogą ulegać zmianom bez konieczności powiadamiania

Możliwości cięcia

Stal miękka Stal nierdzewna Aluminium

Przebijanie 25 mm 25 mm 25 mm
Maksymalne przebijanie 
materiału 35 mm 35 mm 35 mm

Maksymalna wydajność 
cięcia (cięcie od krawędzi) 50 mm 50 mm 50 mm

Auto-Cut 200 XT Auto-Cut 300 XT
Specyfikacje urządzenia*

Znaminonowy prąd wyjściowy (amperów) 300 A
Zakres natężeń wyjściowych prądu (amperów) 5-300 A
Napięcie wyjściowe (woltów) 180 V
Napięcie zasilające 
(wolt, fazy, hertz)

400 V, 3 fazy, 50-60 Hz

Natężenie wejściowe prądu 
(amper, wolt)

93 A przy napięciu 400 V

Cykl pracy (w temperaturze 104 º F / 40 º C) 100% (60 kW)
Max napięcie jałowe OCV przy napięciu 400V 425 V
Gaz plazmowy Powietrze, O2, Ar-H2, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar
Gaz osłonowy Powietrze, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar

Wtórny system mgły wodnej (WMS) H20 przy przepływie 0,6 l/min

Waga źródła 268 kg

Wymiary (Wys. × Szer. × Głęb.) 1371 mm x 698 mm x 1031 mm

Możliwości cięcia

Stal miękka Stal nierdzewna Aluminium

Przebijanie 35 mm 35 mm 35 mm
Maksymalne przebijanie 
materiału 40 mm 40 mm 40 mm

Maksymalna wydajność 
cięcia (cięcie od krawędzi) 70 mm 70 mm 70 mm
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Material Ampery Plazma
/Osłona

Grubość
(mm)

Prędkość
(mm/min.)

Stal miękka 55 Powietrze/Powietrze 1 11500
3 5460
5 3180

100 Powietrze/Powietrze 6 4150
12 1960
20 720
25 520

200 Powietrze/Powietrze 10 3190
12 2710
20 1430
25 920

300 Powietrze/Powietrze 12 2790
20 1960
25 1300
35 920
38 510
50 220
70 100

Stal nierdzewna 55 Powietrze/Powietrze 1.5 9750
4 2180
5 1450

100 Powietrze/Powietrze 6 3020
10 1580
12 1260

100 N2/H20 6 1750
10 1210
12 970

200 N2/H20 20 1450
25 1000

300 Powietrze/Powietrze 20 3020
25 1750
35 1060

Aluminium 55 Powietrze/Powietrze 2 8790
5 2360

100 Powietrze/Powietrze 6 2650
12 1310
20 890

100 N2/H20 6 1640
10 1210
12 970

200 N2/H20 20 1700
25 1000

300 Powietrze/Powietrze 20 1600
25 1490
35 1320
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Względna prędkość cięcia

5080

3810

2540

1270 
 
  
 mm/min

 12 mm            20 mm            25 mm          35 mm      40 mm

Auto-Cut 300 XT

 Cięcie tlenowo-paliwowe

Szybkie cięcie z użyciem układu 
powietrze-powietrze
Opatentowana przez firmę Thermal Dynamics 
technologia materiałów eksploatacyjnych palnika 
XT jest idealna do cięcia materiałów o grubości od 
1 mm do 25 mm [35 mm w przypadku urządzenia 
Auto-Cut 300 XT]. Doskonała jakość cięcia 
zostaje osiągnięta zarówno w przypadku metali 
żelaznych, jak i metali nieżelaznych przy wyższych 
prędkościach.
• Mała strefa wpływu ciepła i gładka powierzchnia  
 cięcia krawędzi
• Mała szerokość cięcia na zaostrzonych kątach i  
 promieniach przy dużych prędkościach
• Szeroki zakres parametrów zapewnia    
 cięcie wolne od żużla
• Większa gęstość łuku do przy dużych    
 prędkościach bez utraty jakości cięcia
• Szybsze cięcie stali nierdzewnej z zastosowaniem  
 układu powietrze / powietrze

Systemy Auto-Cut 200 XT i 300 XT zapewniają dodatkową wydajność cięcia zarówno stali miękkiej, jak 
i metali nieżelaznych. Te niezawodne źródła zostały zaprojektowane z myślą o minimalizacji kosztów 
eksploatacji. Specjalnie zaprojektowane części eksploatacyjne XT TM  -301 sprawiają, że modele te są 
łatwe w obsłudze.

Elastyczność cięcia wszystkich 
rodzajów metali zarówno grubych,         
jak i cienkich
Części eksploatacyjne XT-301 dostępne są do cięcia blach o 
grubości od 1 mm do 25 mm [35 mm w przypadku urządzenia 
Auto-Cut 300 XT]. Systemy Auto-Cut XT z palnikiem XT-301, 
zwykle stosuje się z użyciem powietrza jako gazu plazmowego 
i osłonowego, szczególnie przy cieciu stali miękkich oraz 
większości metali nieżelaznych. Zapewnia to wysoką jakość 
powierzchni cięcia, a także cięcia wolnego od żużla.

Modele  Auto-Cut XT oferują cięcie O2 stali miękkiej o jeszcze 
wyższej jakości. W celu uzyskania najniższych kosztów cięcia 
materiałów nieżelaznych i uzyskania cięcia o niezrównanej 
jakości należy użyć naszego unikalnego wtórnego procesu mgły 
wodnej (WMS™) z azotem jako gazem plazmowym oraz wodą 
pełniącą funkcję gazu osłonowego.

Jeśli występuje potrzeba cięcia grubego metalu nieżelaznego 
to jako gazu plazmowego należy użyć Ar H2(H35), natomiast 
azotu jako gazu osłonowego. Wszystko to w celu uzyskania 
dodatkowej wydajności cięcia metali nieżelaznych o grubości do 
25 mm lub do 35 mm (w przypadku urządzenia Auto Cut 300 XT).

We Bring Intelligence to the Table.TM

Systemy Auto-Cut XT oferują maksymalną wydajność przy zapewnieniu 
niezawodności i łatwości obsługi

Wydajność
• Duża prędkość cięcia pozwala na zwiększenie produkcji. 
• Z wtórnym systemem mgły wodnej (WMS) prędkość cięcia  
 może być do 3 razy większa niż w przypadku podobnych  
 systemów tnących 
• Najwyższa w swojej klasie moc cięcia kW
• Wyjątkowa żywotność części
• Mniejsze przestoje podczas wymiany części ze względu  
 na konstrukcję SpeedLok pierścienia palnika XTTM 301-Torch. 
  
Niezawodność
• Wyczerpujące badania i testy zapewniają bieżącą   
 wydajność oraz niezawodność

Technika
• Sterowanie mikroprocesorowe w celu uzyskania najlepszej  
 jakość cięcia 
• Precyzyjna konstrukcja palnika zapewnia najlepszą jakość  
 cięcia w swojej klasie
• Wyższa prędkość cięcia metali nieżelaznych z   
 wykorzystaniem N2/H2O, niż w przypadku H35.

Technologia palnika XT™ 301
Technologia palnika XT firmy Thermal Dynamics.

• Pierścień startowy niewymagający użycia narzędzi -   
 szybka wymiana materiałów eksploatacyjnych
• Precyzyjna konstrukcja zapewniająca dokładne ponowne  
 centrowanie pierścienia startowego po wymianie części
• Szybkie mocowanie pierścienia dzięki technologi SpeedLock
• Połączenia elektryczne części eksploatacyjnych chłodzone  
 cieczą
• Uchwyt nie cieknie nawet w czasie wymiany części. 
• Zwiększone chłodzenie końcówki palnika i elektrody
• Zwiększona żywotność poprzez zastosowanie    
 opatentowanego osiowego systemu mocowania części  
 zamiennych.

Łatwe w użyciu
• Szybki i łatwy montaż
• Prosta konfiguracja i przyjazna dla użytkownika  
 konsola gazowa
• Szybko wymienna konstrukcja materiałów 
 eksploatacyjnych SpeedlockTM

• Łatwy w znajdowaniu i rozwiązywaniu problemów

Pełne sterowanie przepływem gazu
Ciśnienia i przepływy plazmy oraz gazu wtórnego są dokładnie 
kontrolowane przez układ zasilania elektrycznego przy pomocy 
poszczególnych pojedynczych regulatorów jednostopniowych. 
Zmianę z gazu wtórnego do wtórnego układu mgły wodnej wykonuje 
się przełącznikiem selekcyjnym. 

Z opcjonalnym 
układem 

wtórnym mgły 
wodnej WMS

PLASMA SHIELD

A

SHIELD GAS

H20 MIST

H20 MIST

SET

RUN

PLASMA SHIELD

A

RUN

SET

A

Run / Set
Selector

Amperage / Current 
Selector

Pokrętło do 
regulacji przepływu 
mgły wodnej (osłonowej)

Selektor 
czynnika 
osłonowego

PLASMA SHIELD

A

RUN

SET

PLASMA SHIELD

A

RUN

SET

Manometr do 
pomiaru ciśnienia 
gazu plazmowego

Manometr do 
pomiaru ciśnienia 
gazu osłonowego

Selektor Praca / 
Ustawienie Selektor 

natężenia 
prądu

Pokrętło regulacji 
ciśnienia gazu 

plazmowego

Pokrętło do 
regulacji ciśnienia 
gazu osłonowego

AC 200 XT

GAS

H2O MIST

RUN

SET PLASMA SHIELD

SHIELD

H2O MIST
A

Selektor 
natężenia 
prądu

Shield Selector

Selektor 
Praca / 
Ustawienie

Manometr do 
pomiaru ciśnienia 
gazu plazmowego

Pokrętło regulacji 
ciśnienia gazu plazmowego

Pokrętło do regulacji 
ciśnienia gazu osłonowego

Selektor czynnika 
osłonowego Pokrętło 
do regulacji przepływu 
mgły wodnej 
(osłonowej)

Manometr do 
pomiaru ciśnienia 
gazu osłonowego

AC 300 XT

Korzyści wynikające z zastosowania wtórnego 
układu mgły wodnej WMS

• Doskonała jakość cięcia metali nieżelaznych przy użyciu  
 gazu plazmowego N2 i zwykłej wody z kranu jako osłony  
 wtórnej
• Najniższe koszty eksploatacji
• Cięcie wolne od żużla dla grubości materiału od 1mm do 20mm
• Powierzchnia cięcia wolna od tlenków
• Szeroki zakres parametrów
• Łatwość obsługi
• Duże prędkości cięcia w porównaniu z cięciem H35
• Standard w  AC 300, opcja w AC 200

Wtórny system mgły wodnej (WMS) optymalizuje cięcie metali nieżelaznych 
(opcja dla urządzenia Auto-Cut 200 XT)

ELEKTRODA PLAZMY GAZ PLAZMOWY 
AZOTOWY

KOŃCÓWKA PALNIKA 
PLAZMOWEGO

KIELICH OSŁONY

PRZEDMIOT OBRABIANY

CZYSTA I GOTOWA DO 
SPAWANIA POWIERZCHNIA

H2  POWODUJE 
WYTWORZENIE ATMOSFERY 
REDUKUJĄCEJ I USUWANIE 
TLENKÓW

WTÓRNY SYSTEM MGŁY 
WODNEJ

GAZ PLAZMOWY

Plazma N2 / H2O do cięcia metali nieżelaznych

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT
Thermal Dynamics® przedstawia 
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Szybkie cięcie z użyciem układu 
powietrze-powietrze
Opatentowana przez firmę Thermal Dynamics 
technologia materiałów eksploatacyjnych palnika 
XT jest idealna do cięcia materiałów o grubości od 
1 mm do 25 mm [35 mm w przypadku urządzenia 
Auto-Cut 300 XT]. Doskonała jakość cięcia 
zostaje osiągnięta zarówno w przypadku metali 
żelaznych, jak i metali nieżelaznych przy wyższych 
prędkościach.
• Mała strefa wpływu ciepła i gładka powierzchnia  
 cięcia krawędzi
• Mała szerokość cięcia na zaostrzonych kątach i  
 promieniach przy dużych prędkościach
• Szeroki zakres parametrów zapewnia    
 cięcie wolne od żużla
• Większa gęstość łuku do przy dużych    
 prędkościach bez utraty jakości cięcia
• Szybsze cięcie stali nierdzewnej z zastosowaniem  
 układu powietrze / powietrze

Systemy Auto-Cut 200 XT i 300 XT zapewniają dodatkową wydajność cięcia zarówno stali miękkiej, jak 
i metali nieżelaznych. Te niezawodne źródła zostały zaprojektowane z myślą o minimalizacji kosztów 
eksploatacji. Specjalnie zaprojektowane części eksploatacyjne XT TM  -301 sprawiają, że modele te są 
łatwe w obsłudze.

Elastyczność cięcia wszystkich 
rodzajów metali zarówno grubych,         
jak i cienkich
Części eksploatacyjne XT-301 dostępne są do cięcia blach o 
grubości od 1 mm do 25 mm [35 mm w przypadku urządzenia 
Auto-Cut 300 XT]. Systemy Auto-Cut XT z palnikiem XT-301, 
zwykle stosuje się z użyciem powietrza jako gazu plazmowego 
i osłonowego, szczególnie przy cieciu stali miękkich oraz 
większości metali nieżelaznych. Zapewnia to wysoką jakość 
powierzchni cięcia, a także cięcia wolnego od żużla.

Modele  Auto-Cut XT oferują cięcie O2 stali miękkiej o jeszcze 
wyższej jakości. W celu uzyskania najniższych kosztów cięcia 
materiałów nieżelaznych i uzyskania cięcia o niezrównanej 
jakości należy użyć naszego unikalnego wtórnego procesu mgły 
wodnej (WMS™) z azotem jako gazem plazmowym oraz wodą 
pełniącą funkcję gazu osłonowego.

Jeśli występuje potrzeba cięcia grubego metalu nieżelaznego 
to jako gazu plazmowego należy użyć Ar H2(H35), natomiast 
azotu jako gazu osłonowego. Wszystko to w celu uzyskania 
dodatkowej wydajności cięcia metali nieżelaznych o grubości do 
25 mm lub do 35 mm (w przypadku urządzenia Auto Cut 300 XT).

We Bring Intelligence to the Table.TM

Systemy Auto-Cut XT oferują maksymalną wydajność przy zapewnieniu 
niezawodności i łatwości obsługi

Wydajność
• Duża prędkość cięcia pozwala na zwiększenie produkcji. 
• Z wtórnym systemem mgły wodnej (WMS) prędkość cięcia  
 może być do 3 razy większa niż w przypadku podobnych  
 systemów tnących 
• Najwyższa w swojej klasie moc cięcia kW
• Wyjątkowa żywotność części
• Mniejsze przestoje podczas wymiany części ze względu  
 na konstrukcję SpeedLok pierścienia palnika XTTM 301-Torch. 
  
Niezawodność
• Wyczerpujące badania i testy zapewniają bieżącą   
 wydajność oraz niezawodność

Technika
• Sterowanie mikroprocesorowe w celu uzyskania najlepszej  
 jakość cięcia 
• Precyzyjna konstrukcja palnika zapewnia najlepszą jakość  
 cięcia w swojej klasie
• Wyższa prędkość cięcia metali nieżelaznych z   
 wykorzystaniem N2/H2O, niż w przypadku H35.

Technologia palnika XT™ 301
Technologia palnika XT firmy Thermal Dynamics.

• Pierścień startowy niewymagający użycia narzędzi -   
 szybka wymiana materiałów eksploatacyjnych
• Precyzyjna konstrukcja zapewniająca dokładne ponowne  
 centrowanie pierścienia startowego po wymianie części
• Szybkie mocowanie pierścienia dzięki technologi SpeedLock
• Połączenia elektryczne części eksploatacyjnych chłodzone  
 cieczą
• Uchwyt nie cieknie nawet w czasie wymiany części. 
• Zwiększone chłodzenie końcówki palnika i elektrody
• Zwiększona żywotność poprzez zastosowanie    
 opatentowanego osiowego systemu mocowania części  
 zamiennych.

Łatwe w użyciu
• Szybki i łatwy montaż
• Prosta konfiguracja i przyjazna dla użytkownika  
 konsola gazowa
• Szybko wymienna konstrukcja materiałów 
 eksploatacyjnych SpeedlockTM

• Łatwy w znajdowaniu i rozwiązywaniu problemów

Pełne sterowanie przepływem gazu
Ciśnienia i przepływy plazmy oraz gazu wtórnego są dokładnie 
kontrolowane przez układ zasilania elektrycznego przy pomocy 
poszczególnych pojedynczych regulatorów jednostopniowych. 
Zmianę z gazu wtórnego do wtórnego układu mgły wodnej wykonuje 
się przełącznikiem selekcyjnym. 

Z opcjonalnym 
układem 

wtórnym mgły 
wodnej WMS

PLASMA SHIELD

A

SHIELD GAS

H20 MIST

H20 MIST

SET

RUN

PLASMA SHIELD

A

RUN

SET

A

Run / Set
Selector

Amperage / Current 
Selector

Pokrętło do 
regulacji przepływu 
mgły wodnej (osłonowej)

Selektor 
czynnika 
osłonowego

PLASMA SHIELD

A

RUN

SET

PLASMA SHIELD

A

RUN

SET

Manometr do 
pomiaru ciśnienia 
gazu plazmowego

Manometr do 
pomiaru ciśnienia 
gazu osłonowego

Selektor Praca / 
Ustawienie Selektor 

natężenia 
prądu

Pokrętło regulacji 
ciśnienia gazu 

plazmowego

Pokrętło do 
regulacji ciśnienia 
gazu osłonowego

AC 200 XT

GAS

H2O MIST

RUN

SET PLASMA SHIELD

SHIELD

H2O MIST
A

Selektor 
natężenia 
prądu

Shield Selector

Selektor 
Praca / 
Ustawienie

Manometr do 
pomiaru ciśnienia 
gazu plazmowego

Pokrętło regulacji 
ciśnienia gazu plazmowego

Pokrętło do regulacji 
ciśnienia gazu osłonowego

Selektor czynnika 
osłonowego Pokrętło 
do regulacji przepływu 
mgły wodnej 
(osłonowej)

Manometr do 
pomiaru ciśnienia 
gazu osłonowego

AC 300 XT

Korzyści wynikające z zastosowania wtórnego 
układu mgły wodnej WMS

• Doskonała jakość cięcia metali nieżelaznych przy użyciu  
 gazu plazmowego N2 i zwykłej wody z kranu jako osłony  
 wtórnej
• Najniższe koszty eksploatacji
• Cięcie wolne od żużla dla grubości materiału od 1mm do 20mm
• Powierzchnia cięcia wolna od tlenków
• Szeroki zakres parametrów
• Łatwość obsługi
• Duże prędkości cięcia w porównaniu z cięciem H35
• Standard w  AC 300, opcja w AC 200

Wtórny system mgły wodnej (WMS) optymalizuje cięcie metali nieżelaznych 
(opcja dla urządzenia Auto-Cut 200 XT)

ELEKTRODA PLAZMY GAZ PLAZMOWY 
AZOTOWY

KOŃCÓWKA PALNIKA 
PLAZMOWEGO

KIELICH OSŁONY

PRZEDMIOT OBRABIANY

CZYSTA I GOTOWA DO 
SPAWANIA POWIERZCHNIA

H2  POWODUJE 
WYTWORZENIE ATMOSFERY 
REDUKUJĄCEJ I USUWANIE 
TLENKÓW

WTÓRNY SYSTEM MGŁY 
WODNEJ

GAZ PLAZMOWY

Plazma N2 / H2O do cięcia metali nieżelaznych

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT
Thermal Dynamics® przedstawia 



    

Względna prędkość cięcia

5080

3810

2540

1270 
 
  
 mm/min

 12 mm            20 mm            25 mm          35 mm      40 mm

Auto-Cut 300 XT

 Cięcie tlenowo-paliwowe

Szybkie cięcie z użyciem układu 
powietrze-powietrze
Opatentowana przez firmę Thermal Dynamics 
technologia materiałów eksploatacyjnych palnika 
XT jest idealna do cięcia materiałów o grubości od 
1 mm do 25 mm [35 mm w przypadku urządzenia 
Auto-Cut 300 XT]. Doskonała jakość cięcia 
zostaje osiągnięta zarówno w przypadku metali 
żelaznych, jak i metali nieżelaznych przy wyższych 
prędkościach.
• Mała strefa wpływu ciepła i gładka powierzchnia  
 cięcia krawędzi
• Mała szerokość cięcia na zaostrzonych kątach i  
 promieniach przy dużych prędkościach
• Szeroki zakres parametrów zapewnia    
 cięcie wolne od żużla
• Większa gęstość łuku do przy dużych    
 prędkościach bez utraty jakości cięcia
• Szybsze cięcie stali nierdzewnej z zastosowaniem  
 układu powietrze / powietrze

Systemy Auto-Cut 200 XT i 300 XT zapewniają dodatkową wydajność cięcia zarówno stali miękkiej, jak 
i metali nieżelaznych. Te niezawodne źródła zostały zaprojektowane z myślą o minimalizacji kosztów 
eksploatacji. Specjalnie zaprojektowane części eksploatacyjne XT TM  -301 sprawiają, że modele te są 
łatwe w obsłudze.

Elastyczność cięcia wszystkich 
rodzajów metali zarówno grubych,         
jak i cienkich
Części eksploatacyjne XT-301 dostępne są do cięcia blach o 
grubości od 1 mm do 25 mm [35 mm w przypadku urządzenia 
Auto-Cut 300 XT]. Systemy Auto-Cut XT z palnikiem XT-301, 
zwykle stosuje się z użyciem powietrza jako gazu plazmowego 
i osłonowego, szczególnie przy cieciu stali miękkich oraz 
większości metali nieżelaznych. Zapewnia to wysoką jakość 
powierzchni cięcia, a także cięcia wolnego od żużla.

Modele  Auto-Cut XT oferują cięcie O2 stali miękkiej o jeszcze 
wyższej jakości. W celu uzyskania najniższych kosztów cięcia 
materiałów nieżelaznych i uzyskania cięcia o niezrównanej 
jakości należy użyć naszego unikalnego wtórnego procesu mgły 
wodnej (WMS™) z azotem jako gazem plazmowym oraz wodą 
pełniącą funkcję gazu osłonowego.

Jeśli występuje potrzeba cięcia grubego metalu nieżelaznego 
to jako gazu plazmowego należy użyć Ar H2(H35), natomiast 
azotu jako gazu osłonowego. Wszystko to w celu uzyskania 
dodatkowej wydajności cięcia metali nieżelaznych o grubości do 
25 mm lub do 35 mm (w przypadku urządzenia Auto Cut 300 XT).

We Bring Intelligence to the Table.TM

Systemy Auto-Cut XT oferują maksymalną wydajność przy zapewnieniu 
niezawodności i łatwości obsługi

Wydajność
• Duża prędkość cięcia pozwala na zwiększenie produkcji. 
• Z wtórnym systemem mgły wodnej (WMS) prędkość cięcia  
 może być do 3 razy większa niż w przypadku podobnych  
 systemów tnących 
• Najwyższa w swojej klasie moc cięcia kW
• Wyjątkowa żywotność części
• Mniejsze przestoje podczas wymiany części ze względu  
 na konstrukcję SpeedLok pierścienia palnika XTTM 301-Torch. 
  
Niezawodność
• Wyczerpujące badania i testy zapewniają bieżącą   
 wydajność oraz niezawodność

Technika
• Sterowanie mikroprocesorowe w celu uzyskania najlepszej  
 jakość cięcia 
• Precyzyjna konstrukcja palnika zapewnia najlepszą jakość  
 cięcia w swojej klasie
• Wyższa prędkość cięcia metali nieżelaznych z   
 wykorzystaniem N2/H2O, niż w przypadku H35.

Technologia palnika XT™ 301
Technologia palnika XT firmy Thermal Dynamics.

• Pierścień startowy niewymagający użycia narzędzi -   
 szybka wymiana materiałów eksploatacyjnych
• Precyzyjna konstrukcja zapewniająca dokładne ponowne  
 centrowanie pierścienia startowego po wymianie części
• Szybkie mocowanie pierścienia dzięki technologi SpeedLock
• Połączenia elektryczne części eksploatacyjnych chłodzone  
 cieczą
• Uchwyt nie cieknie nawet w czasie wymiany części. 
• Zwiększone chłodzenie końcówki palnika i elektrody
• Zwiększona żywotność poprzez zastosowanie    
 opatentowanego osiowego systemu mocowania części  
 zamiennych.

Łatwe w użyciu
• Szybki i łatwy montaż
• Prosta konfiguracja i przyjazna dla użytkownika  
 konsola gazowa
• Szybko wymienna konstrukcja materiałów 
 eksploatacyjnych SpeedlockTM

• Łatwy w znajdowaniu i rozwiązywaniu problemów

Pełne sterowanie przepływem gazu
Ciśnienia i przepływy plazmy oraz gazu wtórnego są dokładnie 
kontrolowane przez układ zasilania elektrycznego przy pomocy 
poszczególnych pojedynczych regulatorów jednostopniowych. 
Zmianę z gazu wtórnego do wtórnego układu mgły wodnej wykonuje 
się przełącznikiem selekcyjnym. 

Z opcjonalnym 
układem 

wtórnym mgły 
wodnej WMS
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AC 300 XT

Korzyści wynikające z zastosowania wtórnego 
układu mgły wodnej WMS

• Doskonała jakość cięcia metali nieżelaznych przy użyciu  
 gazu plazmowego N2 i zwykłej wody z kranu jako osłony  
 wtórnej
• Najniższe koszty eksploatacji
• Cięcie wolne od żużla dla grubości materiału od 1mm do 20mm
• Powierzchnia cięcia wolna od tlenków
• Szeroki zakres parametrów
• Łatwość obsługi
• Duże prędkości cięcia w porównaniu z cięciem H35
• Standard w  AC 300, opcja w AC 200

Wtórny system mgły wodnej (WMS) optymalizuje cięcie metali nieżelaznych 
(opcja dla urządzenia Auto-Cut 200 XT)

ELEKTRODA PLAZMY GAZ PLAZMOWY 
AZOTOWY

KOŃCÓWKA PALNIKA 
PLAZMOWEGO

KIELICH OSŁONY

PRZEDMIOT OBRABIANY

CZYSTA I GOTOWA DO 
SPAWANIA POWIERZCHNIA

H2  POWODUJE 
WYTWORZENIE ATMOSFERY 
REDUKUJĄCEJ I USUWANIE 
TLENKÓW

WTÓRNY SYSTEM MGŁY 
WODNEJ

GAZ PLAZMOWY

Plazma N2 / H2O do cięcia metali nieżelaznych

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT
Thermal Dynamics® przedstawia 



Thermal Dynamics® przedstawia 

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO 
CIĘCIA AUTO-CUT XT

Nowy system Auto-Cut ® XT stanowi kolejny krok zapewniający elastyczność i 
niezawodność podczas procesu cięcia grubych blach. 

• Części MaximumLife® obniżają koszty operacyjne  
• Zwiększona wydajność w celu uzyskania większych zysków
•  Wtórny system mgły wodnej (WMS®) zapewniający niskie koszty i wysoką 

jakość cięcia metali nieżelaznych.

AUTOMATYCZNE SYSTEMY 
CIĘCIA PLAZMOWEGO

We Bring Intelligence to the Table.TM

Uwaga: Karta prędkości cięcia obejmuje dane wstępne i mogą one ulec zmianie bez powiadomienia. Należy 
uważać przy porównywaniu. Prędkości podane wyżej są najlepszymi prędkościami cięcia. Często konkurenci 
pokazują maksymalne prędkości cięcia. Chociaż można osiągnąć dużo większe prędkości, jakość krawędzi 
i kąt skosu mogą być zagrożone. Możliwości przedstawione w niniejszej tabeli zostały uzyskane przy użyciu 
nowych materiałów eksploatacyjnych, prawidłowych ustawień przepływu gazu i ustawień prądu, dokładnego 
sterowania wysokością palnika oraz z palnikiem ustawionym w kierunku prostopadłym do obrabianego 
przedmiotu. W karcie operacyjnej nie podano wszystkich procesów dostępnych dla urządzenia Auto-Cut 
200 i 300 XT. Prosimy o skontaktowanie się z Thermal Dynamics w celu uzyskania więcej informacji.

Karta prędkości cięcia dla systemów cięcia automatycznego Auto-Cut XT

Przykład cięcia aluminium 15 mm i stali nierdzewnej 20 mm

Przykład cięcia stali miękkiej 20 mm powietrze / powietrze

Przykład cięcia z użyciem wtórnego 
systemu mgły wodnej (WMS).

Przykład cięcia powietrze / powietrze

Prędkości cięcia przy niezawodnej wydajnościSpecyfikacje

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT
Thermal Dynamics® przedstawia 

Znaminonowy prąd wyjściowy (amperów) 200 A
Zakres natężeń wyjściowych prądu (amperów) 5-200 A
Napięcie wyjściowe (woltów) 170 V
Napięcie zasilające 
(wolt, fazy, hertz)

400 V, 3 fazy, 50-60 Hz

Natężenie wejściowe prądu 
(amper, wolt)

60 A przy napięciu 400 V

Cykl pracy (w temperaturze 104 º F / 40 º C) 100% (40 kW)
Max napięcie jałowe OCV przy napięciu 400V 425 V
Gaz plazmowy Powietrze, O2, Ar-H2, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar
Gaz osłonowy Powietrze, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar
Wtórny system mgły wodnej (WMS) 
(Opcjonalny) H20 przy przepływie 0,6 l/min

Waga źródła 215 kg

Wymiary (Wys. × Szer. × Głęb.) 1219 mm x 698 mm x 1031 mm

Specyfikacje urządzenia*

* Dane techniczne mogą ulegać zmianom bez konieczności powiadamiania

Możliwości cięcia

Stal miękka Stal nierdzewna Aluminium

Przebijanie 25 mm 25 mm 25 mm
Maksymalne przebijanie 
materiału 35 mm 35 mm 35 mm

Maksymalna wydajność 
cięcia (cięcie od krawędzi) 50 mm 50 mm 50 mm

Auto-Cut 200 XT Auto-Cut 300 XT
Specyfikacje urządzenia*

Znaminonowy prąd wyjściowy (amperów) 300 A
Zakres natężeń wyjściowych prądu (amperów) 5-300 A
Napięcie wyjściowe (woltów) 180 V
Napięcie zasilające 
(wolt, fazy, hertz)

400 V, 3 fazy, 50-60 Hz

Natężenie wejściowe prądu 
(amper, wolt)

93 A przy napięciu 400 V

Cykl pracy (w temperaturze 104 º F / 40 º C) 100% (60 kW)
Max napięcie jałowe OCV przy napięciu 400V 425 V
Gaz plazmowy Powietrze, O2, Ar-H2, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar
Gaz osłonowy Powietrze, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar

Wtórny system mgły wodnej (WMS) H20 przy przepływie 0,6 l/min

Waga źródła 268 kg

Wymiary (Wys. × Szer. × Głęb.) 1371 mm x 698 mm x 1031 mm

Możliwości cięcia

Stal miękka Stal nierdzewna Aluminium

Przebijanie 35 mm 35 mm 35 mm
Maksymalne przebijanie 
materiału 40 mm 40 mm 40 mm

Maksymalna wydajność 
cięcia (cięcie od krawędzi) 70 mm 70 mm 70 mm

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT
Thermal Dynamics® przedstawia 

Material Ampery Plazma
/Osłona

Grubość
(mm)

Prędkość
(mm/min.)

Stal miękka 55 Powietrze/Powietrze 1 11500
3 5460
5 3180

100 Powietrze/Powietrze 6 4150
12 1960
20 720
25 520

200 Powietrze/Powietrze 10 3190
12 2710
20 1430
25 920

300 Powietrze/Powietrze 12 2790
20 1960
25 1300
35 920
38 510
50 220
70 100

Stal nierdzewna 55 Powietrze/Powietrze 1.5 9750
4 2180
5 1450

100 Powietrze/Powietrze 6 3020
10 1580
12 1260

100 N2/H20 6 1750
10 1210
12 970

200 N2/H20 20 1450
25 1000

300 Powietrze/Powietrze 20 3020
25 1750
35 1060

Aluminium 55 Powietrze/Powietrze 2 8790
5 2360

100 Powietrze/Powietrze 6 2650
12 1310
20 890

100 N2/H20 6 1640
10 1210
12 970

200 N2/H20 20 1700
25 1000

300 Powietrze/Powietrze 20 1600
25 1490
35 1320
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Thermal Dynamics® przedstawia 

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO 
CIĘCIA AUTO-CUT XT

Nowy system Auto-Cut ® XT stanowi kolejny krok zapewniający elastyczność i 
niezawodność podczas procesu cięcia grubych blach. 

• Części MaximumLife® obniżają koszty operacyjne  
• Zwiększona wydajność w celu uzyskania większych zysków
•  Wtórny system mgły wodnej (WMS®) zapewniający niskie koszty i wysoką 

jakość cięcia metali nieżelaznych.

AUTOMATYCZNE SYSTEMY 
CIĘCIA PLAZMOWEGO

We Bring Intelligence to the Table.TM

Uwaga: Karta prędkości cięcia obejmuje dane wstępne i mogą one ulec zmianie bez powiadomienia. Należy 
uważać przy porównywaniu. Prędkości podane wyżej są najlepszymi prędkościami cięcia. Często konkurenci 
pokazują maksymalne prędkości cięcia. Chociaż można osiągnąć dużo większe prędkości, jakość krawędzi 
i kąt skosu mogą być zagrożone. Możliwości przedstawione w niniejszej tabeli zostały uzyskane przy użyciu 
nowych materiałów eksploatacyjnych, prawidłowych ustawień przepływu gazu i ustawień prądu, dokładnego 
sterowania wysokością palnika oraz z palnikiem ustawionym w kierunku prostopadłym do obrabianego 
przedmiotu. W karcie operacyjnej nie podano wszystkich procesów dostępnych dla urządzenia Auto-Cut 
200 i 300 XT. Prosimy o skontaktowanie się z Thermal Dynamics w celu uzyskania więcej informacji.

Karta prędkości cięcia dla systemów cięcia automatycznego Auto-Cut XT

Przykład cięcia aluminium 15 mm i stali nierdzewnej 20 mm

Przykład cięcia stali miękkiej 20 mm powietrze / powietrze

Przykład cięcia z użyciem wtórnego 
systemu mgły wodnej (WMS).

Przykład cięcia powietrze / powietrze

Prędkości cięcia przy niezawodnej wydajnościSpecyfikacje

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT
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Znaminonowy prąd wyjściowy (amperów) 200 A
Zakres natężeń wyjściowych prądu (amperów) 5-200 A
Napięcie wyjściowe (woltów) 170 V
Napięcie zasilające 
(wolt, fazy, hertz)

400 V, 3 fazy, 50-60 Hz

Natężenie wejściowe prądu 
(amper, wolt)

60 A przy napięciu 400 V

Cykl pracy (w temperaturze 104 º F / 40 º C) 100% (40 kW)
Max napięcie jałowe OCV przy napięciu 400V 425 V
Gaz plazmowy Powietrze, O2, Ar-H2, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar
Gaz osłonowy Powietrze, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar
Wtórny system mgły wodnej (WMS) 
(Opcjonalny) H20 przy przepływie 0,6 l/min

Waga źródła 215 kg

Wymiary (Wys. × Szer. × Głęb.) 1219 mm x 698 mm x 1031 mm

Specyfikacje urządzenia*

* Dane techniczne mogą ulegać zmianom bez konieczności powiadamiania

Możliwości cięcia

Stal miękka Stal nierdzewna Aluminium

Przebijanie 25 mm 25 mm 25 mm
Maksymalne przebijanie 
materiału 35 mm 35 mm 35 mm

Maksymalna wydajność 
cięcia (cięcie od krawędzi) 50 mm 50 mm 50 mm

Auto-Cut 200 XT Auto-Cut 300 XT
Specyfikacje urządzenia*

Znaminonowy prąd wyjściowy (amperów) 300 A
Zakres natężeń wyjściowych prądu (amperów) 5-300 A
Napięcie wyjściowe (woltów) 180 V
Napięcie zasilające 
(wolt, fazy, hertz)

400 V, 3 fazy, 50-60 Hz

Natężenie wejściowe prądu 
(amper, wolt)

93 A przy napięciu 400 V

Cykl pracy (w temperaturze 104 º F / 40 º C) 100% (60 kW)
Max napięcie jałowe OCV przy napięciu 400V 425 V
Gaz plazmowy Powietrze, O2, Ar-H2, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar
Gaz osłonowy Powietrze, N2 przy ciśnieniu 8,3 bar

Wtórny system mgły wodnej (WMS) H20 przy przepływie 0,6 l/min

Waga źródła 268 kg

Wymiary (Wys. × Szer. × Głęb.) 1371 mm x 698 mm x 1031 mm

Możliwości cięcia

Stal miękka Stal nierdzewna Aluminium

Przebijanie 35 mm 35 mm 35 mm
Maksymalne przebijanie 
materiału 40 mm 40 mm 40 mm

Maksymalna wydajność 
cięcia (cięcie od krawędzi) 70 mm 70 mm 70 mm

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT
Thermal Dynamics® przedstawia 

Material Ampery Plazma
/Osłona

Grubość
(mm)

Prędkość
(mm/min.)

Stal miękka 55 Powietrze/Powietrze 1 11500
3 5460
5 3180

100 Powietrze/Powietrze 6 4150
12 1960
20 720
25 520

200 Powietrze/Powietrze 10 3190
12 2710
20 1430
25 920

300 Powietrze/Powietrze 12 2790
20 1960
25 1300
35 920
38 510
50 220
70 100

Stal nierdzewna 55 Powietrze/Powietrze 1.5 9750
4 2180
5 1450

100 Powietrze/Powietrze 6 3020
10 1580
12 1260

100 N2/H20 6 1750
10 1210
12 970

200 N2/H20 20 1450
25 1000

300 Powietrze/Powietrze 20 3020
25 1750
35 1060

Aluminium 55 Powietrze/Powietrze 2 8790
5 2360

100 Powietrze/Powietrze 6 2650
12 1310
20 890

100 N2/H20 6 1640
10 1210
12 970

200 N2/H20 20 1700
25 1000

300 Powietrze/Powietrze 20 1600
25 1490
35 1320
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