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DO NATYCHMIASTOWEGO WYDANIA 
 
Hypertherm prezentuje nowe produkty i technologie, organizując imponujące 
demonstracje i inne atrakcje na wystawie EuroBLECH 2016 
 
Roosendaal, Holandia — 5 lipca, 2016 r. — Hypertherm, producent systemów cięcia plazmowego, laserowego 
i strumieniem wody, z przyjemnością informuje, że weźmie udział w nadchodzącej wystawie EuroBLECH 2016 (25–
29 października), która odbędą się w Hanowerze w Niemczech. Firma przedstawi w hali 13 na stoisku E108 NOWĄ 
generację systemów cięcia w postaci rodziny lekkich przemysłowych przecinarek plazmowych Powermax®, nowe 
technologie bardzo zaawansowanego zautomatyzowanego cięcia plazmowego oraz nową wizję firmy, którą 
odzwierciedla hasło „Shaping Possibility”. 
 
Po raz pierwszy Hypertherm będzie podejmować gościa specjalnego i zaprezentuje cięcie na żywo przy użyciu całkiem 
NOWEGO lekkiego przemysłowego systemu cięcia. EuroBLECH to pierwsza wystawa, na której będzie można zobaczyć 
ten system w akcji oraz naocznie poznać jego imponujące funkcje i możliwości. Połącz się ze stroną Hypertherm EMEA 
w serwisie Facebook i otrzymuj aktualne informacje o premierze tego nowego produktu.  
 
Ponadto Hypertherm zaprezentuje nowe technologie wprowadzone do rodziny zautomatyzowanych systemów cięcia 
plazmowego HyPerformance®. Zapewnią one dalszą poprawę jakości cięcia stali miękkiej i materiałów nieżelaznych oraz 
gwarantują zmniejszenie kosztów eksploatacji. Na wystawie zostaną zaprezentowane także najlepsze w branży 
implementacje technologii SureCut™, takie jak True Hole® i True Bevel™, które maksymalizują wydajność cięcia 
poprzez automatyczne stosowanie zoptymalizowanych parametrów procesu upraszczających cięcie, ograniczających 
konieczność interwencji operatora oraz gwarantujących uzyskanie spójnych wyników o wysokiej jakości.  
 
„Wprowadzenie nowej firmowej wizji „Shaping Possibility” (kształtowanie możliwości) wspiera prezentację modelu 
następnej generacji oraz dodanie nowych technologii do najważniejszych rodzin produktów. Jest całkowicie 
zintegrowana w nowym, nowoczesnym stanowisku firmowym na wystawie EuroBLECH2016”. — powiedział Jurgen 
Boelaars, dyrektor ds. marketingu w obszarze EMEA w firmie Hypertherm. „Odwiedzający będą mogli poznać markę 
Hypertherm, historię ewolucji plazmy jako nowoczesnej technologii cięcia oraz zaawansowane opcje połączeń 
współpracujące z aplikacjami Industry 4.0. Naszą zasadniczą misją jest „nadawanie kształtu” wizjom klientów. Specjaliści 
Hypertherm pomogą odwiedzającym dobrać rozwiązanie, które najlepiej pasuje do ich potrzeb związanych z cięciem”.   
 
Oprócz wszystkich nowych produktów i technologii na stoisku E108 w hali 13 firma przedstawi produkty do cięcia 
strumieniem wody z rodziny HyPrecision™, rodzinę oprogramowania do rozmieszczania CAM, produkty do 
automatyzacji, jak również palniki oraz technologie materiałów eksploatacyjnych Hypertherm oraz marek Centricut® 
i AccuStream®.  
 
Hypertherm projektuje i produkuje najbardziej zaawansowane na świecie systemy cięcia, które są używane w różnych 
gałęziach przemysłu, takich jak budowa statków, produkcja i naprawa pojazdów. Gama produktów obejmuje systemy 
cięcia plazmą, laserem i strumieniem wody, jak również sterowniki CNC ruchu i kontroli wysokości, oprogramowanie do 
rozmieszczania CAM, oprogramowanie do systemów zrobotyzowanych oraz materiały eksploatacyjne. Systemy 
Hypertherm słyną z wydajności oraz niezawodności, dzięki czemu zapewniają większą produktywność i rentowność 
setkom tysięcy firm. Reputacja Hypertherm związana z innowacyjnością w dziedzinie cięcia sięga niemal 50 lat wstecz 
do roku 1968, kiedy w firmie opracowano proces cięcia plazmowego z wtryskiem wody. Znajdująca się w całości 
w posiadaniu akcjonariuszy firma ma obecnie ponad 1400 udziałowców oraz przedstawicielstwa operacyjne i partnerskie 
na całym świecie.  
 
KONIEC 
 
Dane kontaktowe: Yvette Leeflang, 0031 165 596932 lub yl@hypertherm.com 
 
Uwaga dla wydawcy:  
W przypadku zamiaru odwiedzenia wystawy i zatrzymania się przy naszym stoisku w celu uzyskania dodatkowych 
informacji o naszych nowych produktach i technologiach albo chęci przeprowadzenia wywiadu z kierownikiem 
z Hypertherm prosimy o kontakt z Yvette Leeflang pod adresem e-mail yl@hypertherm.com lub pod numerem telefonu 
0031 165 596932. 

https://www.facebook.com/HyperthermEMEA/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/HyperthermEMEA/?ref=bookmarks

