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KEMPPI K7 SVEISEUTSTYR

FastMig X Pipe

8.01.2023

KVALITETSSVEISING AV RØRLEDNINGER

FastMig X Pipe

LØSNING FOR SVEISING PÅ RØRLEDNINGER OG
TRYKKTANKER DER DET BRUKES MULTIPROSESSUTSTYR
Det stilles høye krav til kvalitet når det gjelder rørsveising, og forventningene til produktivitet kan være enda høyere. Vi snakker om
tusenvis av sveiser i olje- og gassrørledninger, vannrørledninger eller trykktanker, der selv en liten forbedring i kvalitet og produktivitet
utgjør en forskjell – og vi lover deg en stor forbedring. Dette oppsettet gir bedre kvalitet og opptil fem ganger raskere sveising. Hva mer
kan du ønske deg?
Vi har satt sammen et perfekt oppsett for kvalitetssveising, innbefattet ensidig rotstrengsveising. Rull ned for å lese mer. Du kan bli
bedre kjent med hele Kemppi FastMig X-konseptet på nettstedet for FASTMIG X-FAMILIEN.

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

RØRLEDNINGER
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HOVEDFORDELER

GANGER RASKERE

MER SVEISING PER DAG

LAVERE KOSTNADER

Opptil fem ganger raskere enn
TIG og med høyere kvalitet.

Takket være rask
fremdriftshastighet og mindre
etterarbeid

Sparer opptil 50 % av arbeidsog tilsettmaterialkostnadene

FORDELER
• WeldEye-kompatibilitet: enkel og nøyaktig produksjons- og kvalitetsstyring.
• 5 ganger raskere enn TIG-sveising
• Sveis over 80 % mer per dag, og spar 50 % av arbeids- og tilsettmaterialkostnadene med
WiseRoot+ (se beregning)
• Optimal gjennombrenning og form i alle posisjoner
• Sprutfritt, mindre etterarbeid
• Stabil og letthåndterlig prosess: sveiserens faglige dyktighet blir mindre kritisk
• Raskere parameterendringer med MatchLog under sveising: større hastighet og høyere
produktivitet
• Mulighet for dobbel trådmater for høyere produktivitet med mindre utstyr
• Færre deformeringer, mindre behov for retting: Sparer tid
• Enkelt å holde sveiseparameterne innenfor WPS-kravene med nøyaktig måling av
lysbuespenning
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FORDELER

HØY KVALITET FRA ROT TIL TOPP
Denne løsningen er skreddersydd spesifikt for å dekke alle behov ved krevende
rotsveising. Andre viktige bruksområder for Minarc Evo er sveiseoppgaver som
krever platesveising fra én side (f.eks. trykktanker, tanker og varmevekslere).
Denne løsningen takler vanskelige værforhold, innbefattet ekstremt høye eller
lave temperaturer, salt og støv. Maskinvaren av høy kvalitet er imidlertid bare
begynnelsen. Det som virkelig gjør FastMig X" til et høyst profesjonelt system, er
de innebygde spesialprosessene, sveiseprogrammene og -funksjonene.

DEN BESTE ROTSVEISINGEN DU NOENSINNE HAR SETT
Beregningene våre viser at du med WiseRoot+ kan sveise over 80 % mer per
dag, og spare opptil 50 % i arbeids- og tilsettkostnader. WiseRoot+ er en
skreddersydd MIG/MAG-prosess for rotstrengsveising uten gassbeskyttelse.
WiseRoot+-prosessen er basert på presis spenningsmåling og
strømstyrkekontroll. Den muliggjør rotstrengsveising i alle posisjoner, innbefattet
vertikalt fallende og sveising med eller uten luftspalte. Den spenningsfølende
kabelen sikrer at du får riktig informasjon fra lysbuen. Til tross for den utrolige
kapasiteten er den enkel å bruke, og reguleringen krever bare to parametre.

RASKERE, BEDRE SVEISING MED FOKUSERT LYSBUE
Når sveiseprosessen er stabil og lett å håndtere, gir det positivt utslag på
sveisekvaliteten. Med WiseFusion, som er en spesialprosess for synergisk MIG/
MAG-sveising og pulset lysbuesveising, holdes lysbuen fokusert, slik at den
konsentreres i et lite område. Dette gir bedre innbrenning og raskere
fremdriftshastighet. I tillegg blir det færre defekter i sveiseavsettet. Dette
reduserer behovet for dyre reparasjoner, og betyr tid og penger spart.

DOBBELT SÅ FLEKSIBEL
Det imponerende utvalget av spesialprosesser, sveiseprogrammer og funksjoner
kombinert med enkel mulighet til justering og oppgradering gjør at systemet
raskt kan tilpasses varierende behov. Dette gjør sveisingen mer lønnsom, ved at
det går med mindre tid til venting og justering. Du kan koble til to eller sågar tre
trådmatere, slik at du raskt kan endre sveiseprosessen, innstillingene eller de
ulike typene tilsettmaterialer. Ikke la utstyret få bestemme hva du kan eller ikke
kan gjøre.
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HØY PRODUKTKVALITET KOMBINERT MED TOPP SERVICE
FastMig X er fullt kompatibel med verdens mest omfattende programvare for
sveisestyring, WeldEye. Den overvåker blant annet samsvar med WPS, sikrer at
sveiserne er kvalifisert, og samler inn kvalitetsdokumentasjon. Via Kemppis
verdensomspennende servicenettverk får du dessuten umiddelbar støtte og
konsultasjon. Sveis mer, produser mer og tjen mer med FastMig X.
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HVA SOM ER INKLUDERT I OPPSETTET - UTSTYR

FastMig X 450 Power source

WFX 300 P Fe Wire feeder

Gir 450 A ved 60 % intermittens. Egnet for
generatorbruk.

For stålrørsveising med trådspoler på Ø 200/300
mm. Robust plastkabinett med dobbelt skall og en
kraftig tomotors GT04-trådmatingsmekanisme.
Innebygd måling av buespenning.

Cool X Cooling unit
Cool X-kjøleenheten, som har en kjøleeffekt på
1 kW med tre liter kjølevæske, er det optimale valget
for væskekjølte oppsett.
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HVA SOM ER INKLUDERT I OPPSETTET - PROGRAMVARE

WiseFusion

WiseRoot+

En sveisefunksjon som sikrer jevn sveisekvalitet i
alle posisjoner ved automatisk justering av
buelengden. Oppretter og bevarer en optimal
kortslutningskarakteristikk innen pulset MIG/MAGog spraybuesveising.

Optimalisert kortbueprosess for produktiv
rotstrengsveising. Enestående sveisekvalitet takket
være styring av lysbuespenningen og tidspunktet for
overføring av tilsettmaterialdråpen. Prosessen er
raskere enn både MMA-, TIG- og MIG/MAGkortbuesveising.

MatchLog
MatchLog omfatter Minilog- og MatchChannelaktivering i WFX-trådmatere (Minilog kan kun brukes
sammen med MXF-trådmatere). MatchChannel gjør
det mulig å skifte minnekanal under sveisingen, og
Minilog gjør det mulig å skifte sveisestrømstyrke
uten å skifte minnekanal.
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ALTERNATIV - UTSTYR OG PROGRAMVARE

WFX 200 P Fe Wire feeder

WFX 200 P Ss Wire feeder

For stålrørsveising med trådspoler på Ø 200 mm.
Robust plastkabinett med dobbelt skall og en
pålitelig DuraTorque-trådmatingsmekanisme.
Innebygd måling av buespenning.

For sveising av rør i rustfritt stål med trådspoler på Ø
200 mm. Robust plastkabinett med dobbelt skall og
en pålitelig DuraTorque-trådmatingsmekanisme.
Innebygd måling av buespenning.

WFX 300 P Ss Wire feeder
For sveising av rør i rustfritt stål med trådspoler på Ø
200/300 mm. Robust plastkabinett med dobbelt skall
og en kraftig tomotors
GT04-trådmatingsmekanisme. Innebygd måling av
buespenning.
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FastMig X 450 Power source
Produktkode

6103450

Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz

400 V (−15 – +20 %)

Sikring (treg)

35 A

Minimum strømaggregat

35 kVA

Ytelse 60 % ED

450 A (60 %)

Ytelse 100 % ED

350 A (100 %)

Åpen krets-spenning (MMA)

U0 = 70–98 V
Uav = 50 V

Tomgangsspenning MIG/MAG

U0 = 80 – 98 V

Driftstemperaturområde

−20 – +40 °C

Utvendige mål LxBxH

590 × 230 × 430 mm

Beskyttelsesgrad

IP23S

Standarder

IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WFX 300 P Fe Wire feeder
Produktkode

6103531

Ytelse 60 % ED

520 A (60 %)

Ytelse 100 % ED

440 A (100 %)

Trådmatemekanisme

GT04

Pistolforbindelse

Euro

Sveisetrådstørrelser (Ss)

0,6 – 2,0 mm

Sveisetrådstørrelser (Al)

0,8 – 2,4 mm

Sveisetrådstørrelser (Fe)

0,6 – 2,0 mm

Sveisetrådstørrelser (rørtråd)

0,8 – 2,4 mm

Hastighet for trådmating

0,5 – 25 m/min

Programvare

WiseFusion
WiseRoot+
MatchLog
Pipe Steel pack Fe (25pcs)

Driftstemperaturområde

−20 – +40 °C

Utvendige mål LxBxH

590 × 240 × 445 mm

Beskyttelsesgrad

IP23S

Standarder

IEC 60974-5

Vekt for trådspole (maks)

20 kg

Vekt (tom)

13,1 kg

Mål for trådspole (maks)

300 mm
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Cool X Cooling unit
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Produktkode

6068200
Kjølevæske – 10-literskanne – SP9810765

Driftsspenning (sikkerhetsspenning)

400 V -15 …+20 %

Maksimum trykk

0.4 Mpa

Utvendige mål LxBxH

570 x 230 x 280 mm

Vekt (uten tilbehør)

11 kg

Beskyttelsesgrad

IP23S

Tankvolum

~3 L

EMC-klasse

A

Kjøleeffekt

1 kW

Temperaturområde for lagring

-40 …+60 °C

Driftstemperatur

-20 …+40 °C

FastMig X Pipe

08012023

WWW.KEMPPI.COM
Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke
kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av
lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden.
Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester
til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører.
Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt
ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernettverk som
dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig.
Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere
800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 178 MEUR.

