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TUOTTAVUUTTA JA KÄTEVYYTTÄ

KempGouge ARC 800

SIIRRETTÄVÄ JA TEHOKAS HIILIKAARITALTTAUKSEN
ERIKOISKONE
KempGouge ARC 800 tuo mukavuutta ja tuottavuutta talttaukseen. KempGouge ARC 800 tarjoaa 800 ampeeria talttaustehoa 50 %:n
käyttösuhteella. Se on raskaan sarjan virtalähdepaketti, joka on suunniteltu kaikenlaiseen hiilikaaritalttaukseen. KempGouge sopii
useimpien metallien, kuten teräksen, ruostumattoman teräksen, valuraudan, nikkelin, kuparin, magnesiumin ja alumiinin talttaukseen.
Sillä voit avata juurihitsejä tai virheellisiä hitsejä ja halkeamia, valmistaa hitsausrailoja, leikata metallia, tehdä reikiä sekä puhdistaa
valuja ja poistaa ylimääräistä metallia. KempGougen toimintaparametreja ohjaava ominaiskäyrä on suunniteltu nimenomaan
hiilikaaritalttausta varten, joten sen talttausominaisuudet ovat optimaaliset. Samalla KempGougen melutaso on kuitenkin onnistuttu
pitämään hyvin alhaisena.

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET
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PAINEASTIAT JA
KATTILAT

TERÄSRAKENTAMINEN
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TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

NOPEA JA TEHOKAS

TURVALLISEMPI

tapa avata juurihitsejä ja poistaa
virheelliset hitsit ja halkeamat

tapa leikata metalleja ja tehdä
reikiä

HYÖDYT
•
•
•
•
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Suunniteltu erityisesti hiilikaaritalttaukseen
Erittäin energiatehokas
Kompakti ja helppo liikuteltava
Virransäätö ohjauspaneelilla tai kaukosäätimellä
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KempGouge ARC 800
Tuotekoodi

6284000

Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz

400 V -15…+20 %

Sulake, hidas

63 A

Kuormitettavuus (puikko) 50 % ED

800 A/44 V

Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED

600 A/44 V

Tyhjäkäyntijännite

50 V

Käyttölämpötila

-20 ... +40 °C

Ulkomitat P x L x K

700 × 660 × 1400 mm (with transport unit)

Paino (ilman varusteita)

115 kg (with transport unit)

Kotelointiluokka

IP23S
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme
sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren
jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasaarvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia
tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille
teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden
käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut
kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus
on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa
ja liikevaihtomme on 178 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800
asiantuntijaa 16 maassa.

