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KEMPPI K7 LASAPPARATUUR

FastMig X Regular

7.01.2023

PRODUCTIEF LASSEN VOOR WERKPLAATSEN DIE MET
MEERDERE MATERIALEN WERKEN

FastMig X Regular

FASTMIG X MET DE REGULIERE SETUP IS DE
OPLOSSING VOOR TOEPASSINGEN WAARBIJ
MULTIPROCES LASSEN, INCLUSIEF PULS-MIGLASSEN EN LASSEN MET HOOG VERMOGEN NODIG
IS
Laswerkplaatsen, met name die welke zijn gespecialiseerd in zware contractfabricage, hebben behoefte aan betrouwbaar multiproces
lassen, waaronder MIG/MAG-lassen met pulsmogelijkheid en elektrodelassen, voor verschillende toepassingen waarbij hoge
productiviteit, kwaliteit en flexibiliteit gewenst zijn.
We hebben de perfect setup samengesteld voor uitermate efficiënt multiproces lassen van koolstofstaal en de meest gebruikelijke
soorten roestvast staal en aluminiumlegeringen. Ontdek hoe u energie, tijd en geld kunt besparen door de productiviteit en kwaliteit van
het laswerk naar een geheel nieuw niveau te tillen. Blader omlaag of KLIK HIER om kennis te nemen van het hele FastMig X-concept
met bijbehorende serie producten.
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN

SNELLER LASSEN
Verhoog uw efficiëntie door
gebruik te maken van 30 %
hogere voorloopsnelheden met
WiseFusion

LAGERE WARMTEINBRENG

GROOTSTE BEREIK OP
DE MARKT

Verminder vervormingen en
tijdrovend richtwerk en verbeter
de slagbestendigheid van staal
met hoge sterkte met behulp van
WiseFusion

Afstand en toegang vormen
geen probleem meer met de
SuperSnaketussenaanvoereenheid

VOORDELEN
• Compatibiliteit WeldEye: eenvoudig en exact productie- en kwaliteitsbeheer
• Bespaar op toevoegmateriaal: door de hoge energiedichtheid van de boog kunnen smallere
lasnaden worden gebruikt bij WiseFusion
• Efficiënter lassen: maak gebruik van 30 % hogere voorloopsnelheden met WiseFusion
• Tot 25 % lagere warmte-inbreng, minder vervormingen en minder richtwerk met WiseFusion
• Minder spatten betekent minder reparaties en lagere nabewerkingskosten
• Lichte mechanisatie mogelijk gemaakt dankzij compatibiliteit met de laswagen MagTrac: tot
vijf keer sneller dan volledig handmatig lassen
• Eenvoudig om lasparameters binnen de toleranties van de lasprocedurespecificaties te
houden met de boogspanningsmeting
• Smalle boog met WiseFusion - kleiner smeltbad - makkelijker om te lassen in alle posities
• De SuperSnake-tussenaanvoereenheid biedt het beste bereik dat verkrijgbaar is: tot 30 m
• Alleen al met invertertechnologie kan wel 40 % energie worden bespaard
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VOORDELEN

TOPKWALITEIT PULSLASSEN VOOR UITEENLOPENDE
BEHOEFTEN
Deze softwaresetup, die speciaal ontworpen is voor gebruik in veeleisende
werkplaatsen, biedt zowel puls- als dubbelpuls-MIG-lassen van verschillende
materialen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Of het nu gaat om de
fabricage van dik materiaal of plaatstaal, deze setup is in staat om pulslassen
naar een heel nieuw niveau te tillen.

VERBETERDE EFFICIËNTIE, HOGERE PRODUCTIVITEIT
Met de FastMig X Regular-setup voor robuust werkplaatsgebruik bespaart u tijd,
geld en energie. Dankzij de compatibiliteit van de laswagen MagTrac is tot vijf
keer sneller lassen mogelijk vergeleken met volledig handmatig lassen. Alleen al
dankzij onze invertertechnologie kan de besparing op energie oplopen tot 40 %,
terwijl het lassen met een 25 % lagere warmte-invoer resulteert in minder
vervormingen en minder tijdrovend richtwerk. Door het gelijkmatige lasproces
met minder spatten is minder slijpen nodig en zijn de reparatiekosten lager. Dit
zijn de perfecte omstandigheden voor een hoge productiviteit.

SNEL EN DOELGERICHT LASSEN MET MINDER FOUTEN
Stabiel, doelgericht en betrouwbaar lassen op zijn best. Het gebruik van de
functie WiseFusion voor synergisch MIG/MAG- en pulsbooglassen houdt de
lasboog gefocust, waardoor het makkelijker is om te lassen in alle posities.
Dankzij het exact meten van de boogspanning kan de lasser op eenvoudige
wijze de lasparameters aanhouden binnen de toleranties van de
lasprocedurespecificaties. De hoge energiedichtheid van de boog vormt de
basis voor winstgevender, minder tijdrovend lassen.

PRECIES WAT U WILT BIJ PULSLASSEN
Onze betrouwbare, high-end, multiproces technologie wordt altijd
geconfigureerd om te voldoen aan de precieze wensen van onze klanten, wat
deze ook mogen zijn. De FastMig X-setup, die is ontworpen voor robuust
werkplaatsgebruik, kan eenvoudig worden aangepast, opgewaardeerd en
toegepast. Dit zorgt voor een verhoging van de kwaliteit en productiviteit van
MIG/MAG- en elektrodelassen in uiteenlopende omstandigheden. Met de
flexibele setup van kwalitatief hoogwaardige componenten en software is
FastMig X de beste lasoplossing voor u.
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HOGE PRODUCTKWALITEIT GEKOPPELD AAN SUPERIEURE
SERVICE
FastMig X is volledig compatibel met 's werelds meest uitgebreide
lasmanagementsysteem: Kemppi ARC System 3. Dit bewaakt onder andere het
voldoen aan de lasprocedurespecificaties, zorgt ervoor dat lassers over de juiste
kwalificaties beschikken en verzamelt kwaliteitsdocumentatie. Dankzij de
wereldwijde service van Kemppi zijn directe ondersteuning en advies altijd
binnen handbereik. Las meer, produceer meer en profiteer meer met FastMig X.
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DE SETUP OMVAT - APPARATUUR

FastMig X 450 Power source

WFX 300 Wire feeder

Levert 450 A met een inschakelduur van 60%.
Suitable for generator use.

Voor draadhaspels van Ø 200/300 mm. Strong
double-skin plastic casing with a reliable DuraTorque
wire feed mechanism. Built-in arc voltage
measurement.

Cool X Cooling unit
De Cool X-koelunit voor opstellingen met
vloeistofkoeling is de ultieme keus voor het bieden
van 1 kW aan koelvermogen met 3 liter
koelvloeistof.
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DE SETUP OMVAT - SOFTWARE

WiseFusion
Een lasfunctie die zorgt voor een consistente
laskwaliteit in alle posities door automatisch de
booglengte te regelen. Creëert en handhaaft een
optimale kortsluitkarakteristiek bij gepulseerd MIG/
MAG- en sproeibooglassen.

8

FastMig X Regular

07012023

ALTERNATIEF - APPARATUUR EN SOFTWARE

WFX 200 Wire feeder
Voor draadhaspels van Ø 200 mm. Stevige
dubbelwandige kunststof behuizing met een
betrouwbaar DuraTorque-aandrijfmechanisme.
Ingebouwde meting van de boogspanning.
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FastMig X 450 Power source
Productcode

6103450

Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz

400 V, (-15 tot +20%)

Zekering (traag)

35A

Minimaal generatorvermogen

35 kVA

Belastbaarheid 60% ID

450 A

Belastbaarheid 100% ID

350 A

Open spanning (MMA)

U0 = 70-98 V
Uav = 50 V

Open spanning MIG/MAG

U0 = 80-98 V

Temperatuurbereik voor bediening

-20 tot +40 °C

Buitenafmetingen (l x b x h)

590×230×430 mm

Beschermingsgraad

IP23S

Normen

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

WFX 300 Wire feeder
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Productcode

6103530

Belastbaarheid 60% ID

520 A

Belastbaarheid 100% ID

440 A

Aandrijfmechanisme

DuraTorque

Pistoolaansluiting

Euro

Lasdraadmaten (Ss)

0,6-1,6 mm

Lasdraadmaten (Al)

0,8-2,4 mm

Lasdraadmaten (Fe)

0,6-1,6 mm

Lasdraadmaten (gevulde draad)

0,8-2,0 mm

Draadaanvoersnelheid

1-25 m/min

Software

WiseFusion
WorkPack (21 st.)

Temperatuurbereik voor bediening

-20 tot +40 °C

Buitenafmetingen (l x b x h)

625×243×476 mm

Beschermingsgraad

IP23S

Normen

IEC 60974-5

Gewicht draadhaspel (max)

20 kg

Gewicht (leeg)

12,5 kg

Diameter draadspoel (max)

300 mm
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Cool X Cooling unit
Productcode

6068200
Cooling liquid - 10 liter can - SP9810765

Bedrijfsspanning (veiligheidsspanning)

400 V -15 tot +20%

Maximale druk

0,4 MPa

Buitenafmetingen (l x b x h)

570x230x280 mm

Gewicht (zonder accessoires)

11 kg

Beschermingsgraad

IP23S

Tankvolume

~3 L

EMC-klasse

A

Koelvermogen

1 kW

Temperatuurbereik voor opslag

-40 tot +60 °C

Bedrijfstemperatuur

-20 tot +40 °C
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de booglasindustrie. We
zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te
jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een
groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame
producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan
zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het
gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze
leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners
in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen.
Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti in Finland,
heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en
genereert een jaaromzet van 178 miljoen euro.

