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WYDAJNOŚĆ I WYGODA

KempGouge ARC 800

MOBILNY SPECJALISTA DO PRZEMYSŁOWEGO
ŻŁOBIENIA ELEKTROPOWIETRZNEGO
KempGouge ARC 800 zapewnia wydajne i wygodne żłobienie. KempGouge ARC 800 to źródło prądu o wyjątkowo dużej mocy do
wszystkich rodzajów żłobienia elektropowietrznego, dostarczające maksymalnie 800 A w cyklu pracy 50%. Urządzenia KempGouge
można używać do żłobienia większości metali, w tym stali, stali nierdzewnej, żeliwa, niklu, miedzi, magnezu i aluminium. Umożliwia ono
usuwanie grani i wadliwych spoin, przygotowywanie rowków spawalniczych, cięcie metali, wycinanie otworów, czyszczenie odlewów i
usuwanie nadmiarów metalu. Krzywa charakterystyki parametrów operacyjnych urządzenia KempGouge została opracowana
specjalnie z myślą o żłobieniu elektropowietrznym, co zapewnia optymalne właściwości żłobienia. Dodatkowo zadbano o jak najniższy
poziom hałasu podczas pracy.
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GŁÓWNE ZALETY

SZYBKI I WYDAJNY

BEZPIECZNY

sposób usuwania grani,
wadliwych spoin i pęknięć

sposób cięcia metalu i wypalania
otworów

KORZYŚCI
•
•
•
•
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Stworzone specjalnie do żłobienia elektropowietrznego
Wyjątkowa wydajność energetyczna
Kompaktowe i łatwe w przemieszczaniu
Nastawianie prądu z panelu lub zdalnego sterowania

KempGouge ARC 800
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KempGouge ARC 800
Kod produktu

6284000

Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz

400 V, od -15 do +20%

Zabezpieczenie zwłoczne

63 A

Prąd maks. (MMA) (50%)

800 A/44 V

Prąd maks. (MMA) (100%)

600 A/44 V

Napięcie biegu jałowego

50 V

Zakres temperatur pracy

Od -20°C do +40°C

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)

700 × 660 × 1400 mm (z podwoziem)

Masa (bez akcesoriów)

115 kg (z podwoziem)

Stopień ochrony

IP23S
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi jest liderem w dziedzinie projektowania urządzeń do
spawania łukowego. Poprzez ciągłe doskonalenie charakterystyki łuku
spawalniczego staramy się zapewniać coraz wyższą jakość i
wydajność spawania, jednocześnie pracując na rzecz bardziej
ekologicznego i równego świata. Firma Kemppi dostarcza
zaawansowane zrównoważone produkty, rozwiązania cyfrowe i usługi
dla profesjonalistów — od firm zajmujących się spawaniem w
warunkach przemysłowych po wykonawców indywidualnych. Naszym
celem nadrzędnym jest użyteczność i niezawodność produktów.
Działamy w oparciu o sieć wysoko wykwalifikowanych partnerów
obejmującą ponad 70 krajów, dzięki czemu jesteśmy w stanie
obsługiwać klientów lokalnie. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w
Finlandii zatrudnia prawie 800 specjalistów ds. spawania w 16 krajach
i osiąga obrót 178 mln EUR.

