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PRODUKTIVITET OG MOBILITET

KempGouge ARC 800

EN SPESIALIST PÅ KREVENDE KULLBUEMEISLING
KempGouge ARC 800 gir mulighet for meislingsarbeid med større produktivitet og mobilitet. KempGouge ARC 800 er en riktig kraftkar
av en strømkilde. Med en sveisestrøm på inntil 800 A ved 50 % intermittens er den konstruert for all slags kullbuemeisling. KempGouge
kan brukes til de fleste metaller, f.eks. stål, rustfritt stål, støpejern, nikkel, kobber, magnesium og aluminium. Med KempGouge kan du
åpne rotsveisinger, fjerne sveisefeil og sprekker, klargjøre sveisefuger, skjære i metaller, lage hull, rengjøre støpeformer og fjerne
overflødig metall. Kurven over egenskaper som styrer KempGouges driftsparametre, er spesialkonstruert for kullbuemeisling.
Sveiseegenskapene er derfor optimale. KempGouge har dessuten et svært lavt støynivå.
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HOVEDFORDELER

RASK OG EFFEKTIV
METODE
For å utbedre feil, meisle
baksiden av rotsveisinger,
skjære i metall og lage hull

ENKEL METODE
For å flytte utstyret og regulere
meislingsstrømmen

FORDELER
•
•
•
•
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Spesialutviklet for kullbuemeisling
Svært strømbesparende
Kompakt og enkel å flytte
Justering av sveisestrøm fra kontrollpanel eller fjernkontroll
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KempGouge ARC 800
Produktkode

6284000

Strømtilkoblingsspenning 3~ 50/60 Hz

400 V −15 – +20 %

Sikring (treg)

63 A

Ytelse (MMA) 50 % ED

800 A / 44 V (50 % ED)

Ytelse (MMA) 100 % ED

600 A / 44 V (100 % ED)

Tomgangsspenning

50 V

Driftstemperaturområde

−20 – +40 °C

Utvendige mål LxBxH

700 × 660 × 1400 mm (med transportvogn)

Vekt (uten tilbehør)

115 kg (med transportvogn)

Beskyttelsesgrad

IP23S
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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.

