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PRODUKTIVITET OCH MOBILITET

KempGouge ARC 800

SPECIALISTEN PÅ KRAFTFULL LUFTBÅGSMEJSLING
KempGouge ARC 800 ger mejslingsarbetet produktivitet och mobilitet. KempGouge ARC 800 är en extra kraftig strömkälla som är
konstruerad för alla typer av luftbågsmejsling. Den levererar upp till 800 A mejslingseffekt vid 50 % intermittens. KempGouge kan
användas med de flesta metaller, till exempel stål, rostfritt stål, gjutjärn, nickel, koppar, magnesium och aluminium. Du kan använda
KempGouge för öppning av rotsträngar, defekta svetsfogar och sprickor, fogberedning, skärning av metaller, håltagning, rengöring av
gjutformar samt borttagning av överflödig metall. Kurvan som styr KempGouges driftparametrar är speciellt framtagen för
luftbågsmejsling för att ge optimala mejslingsegenskaper. KempGouge har dessutom mycket låga ljudnivåer.

HUVUDTILLÄMPNINGAR

REPARATIONER OCH
UNDERHÅLL
09012023

TRYCKKÄRL OCH
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VIKTIGA FÖRDELAR

SNABB OCH EFFEKTIV

ENKELT

Borttagning av defekter, öppning
av rotsträngar, skärning av
metaller och håltagning

Att flytta utrustningen och ställa
in mejslingsströmmen

FÖRDELAR
•
•
•
•
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Specialkonstruerad för luftbågsmejsling
Extremt strömeffektiv
Kompakt och lätt att flytta
Panel- eller fjärrinställning av ström

KempGouge ARC 800
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KempGouge ARC 800
Produktkod

6284000

Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz

400 V -15…+20 %

Säkring (trög)

63 A

Uteffekt (MMA) 50% ED

800 A/44 V (50 % ED)

Uteffekt (MMA) 100 % ED

600 A/44 V (100 % ED)

Tomgångsspänning

50 V

Omgivningstemperatur

-20...+40 °C

Yttermått L × B × H

700 × 660 × 1400 mm (med transportenhet)

Vikt (inga tillbehör)

115 kg (med transportenhet)

Skyddsklass

IP23S
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar
på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela
tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en
grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara
produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella
svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra
produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis
finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat
partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt
huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16
länder och en omsättning på 178 miljoner euro.

