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PRODUCTIVITEIT EN MOBILITEIT

KempGouge ARC 800

KRACHTIGE SPECIALIST VOOR GUTSEN MET EEN
KOOLSTOFELEKTRODE
KempGouge ARC 800 biedt productiviteit en mobiliteit tijdens gutswerkzaamheden. Levert tot 800 ampère gutsvermogen bij 50 %
inschakelduur. De KempGouge ARC 800 is een krachtige stroombron die ontworpen is voor alle typen gutsen met een
koolstofelektrode. De KempGouge kan worden toegepast met de meeste metalen, zoals staal, roestvast staal, gietijzer, nikkel, koper,
magnesium en aluminium. Met KempGouge kunt u foute lassen en scheuren openen, lasnaden voorbereiden, metalen snijden,
openingen maken, gietijzer reinigen en overtollig metaal verwijderen. De karakteristiekcurve van de KempGouge werd specifiek
ontworpen voor gutsen met een koolstofelektrode. De gutseigenschappen zijn dus optimaal. Het geluidsniveau van de KempGouge is
bovendien zeer laag gehouden.
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN

SNEL EN EFFECTIEF

EENVOUDIGE MANIER

Verwijderen van fouten, gutsen
van de grondlaag, metaal snijden
en openingen maken

Om de apparatuur te verplaatsen
en de gutsstroom aan te passen

VOORDELEN
•
•
•
•
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Speciaal ontworpen voor gutsen met een koolstofelektrode
Zeer vermogensefficiënt
Compact en eenvoudig te verplaatsen
Instelling met het paneel of met de afstandsbediening
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KempGouge ARC 800
Productcode

6284000

Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz

400 V -15 tot +20%

Zekering (traag)

63 A

Belastbaarheid (MMA) 50% ID

800 A/44 V

Belastbaarheid (MMA) 100% ID

600 A/44 V

Open spanning

50 V

Temperatuurbereik voor bediening

-20 tot +40 °C

Buitenafmetingen (l x b x h)

700×660×1400 mm (met transportunit)

Gewicht (zonder accessoires)

115 kg (met transportunit)

Beschermingsgraad

IP23S
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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.

