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KEMPPI K3 LASAPPARATUUR

Master S 400
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EEN MEESTER OP LOCATIES

Master S 400

EEN KRACHTIGE, DRAAGBARE EN EENVOUDIGE
ELEKTRODELASSER (MMA) VOOR INDUSTRIËLE
TOEPASSINGEN
De Master S 400 is ontworpen voor elektrodelassen (MMA) met hoge prestaties. De Master S 400 is compact, robuust en draagbaar,
heeft een optimale energie-efficiëntie en is de perfecte partner voor zwaar laswerk waarbij gebruiksgemak, betrouwbaarheid en
duurzaamheid van primair belang zijn. De Master S 400 wordt geleverd met geïntegreerde secundaire voltagereductie (VRD), die de
veiligheid op het werk verhoogt voor specifieke omgevingen. Deze eenheid is ideaal voor gebruik op bouwplaatsen en is makkelijk te
verplaatsen, voor simpel locatiebeheer.
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SCHEEPSBOUW

REPARATIE EN
ONDERHOUD
Master S 400
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN

EXTRA INZETBAARHEID

LESS IS MORE

Gebruik met hoog rendement
elektroden, plus basis DC TIGof zelfs MIG/MAG-lassen (door
middel van ArcFeed)

Compact en lichtgewicht, maar
nog steeds in staat laskwaliteit
en efficiëntie te leveren tegen
een lage prijs

AFSTANDSBEDIENINGSOPTIE
Bij aansluiting van een geschikte
afstandsbediening van Kemppi
kunt u de lasstroom op afstand
regelen

VOORDELEN
• Krachtige, draagbare industriële MMA stroombron
• Hotstart en Arc Force voor optimale starts en boogregeling met verschillende elektroden
typen
• Antivriesmodus schakelt de lasstroom uit als de elektrode vast komt te zitten tijdens het
lassen
• Contactontsteking voor DC TIG-lassen
• Ideale CC/CV stroombron voor MIG/Mag lassen met de spanningsdetecterende Arc Feed
draadaanvoer-units.
• Geschikt voor gutsen met koolstofelektrode
• Ingebouwde secundaire voltagereductie (VRD) verhoogt de veiligheid op het werk
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ALTERNATIEF - APPARATUUR EN SOFTWARE

Master S 500
De Master S 500 is ontworpen voor elektrodelassen
(MMA) met hoge prestaties. De 500 A stroombron
met karakteristieken voor celluloselassen zorgt voor
geweldige lasresultaten en een plezierige
laservaring.
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Productcode

632140001

Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz

380-440 V ±10%

Zekering (traag)

25 A

Open spanning in VRD-modus

< 35 V

Belastbaarheid (TIG) 60% ID

400 A/26,0 V

Belastbaarheid (TIG) 100% ID

310 A/22,4 V

Belastbaarheid (MMA) 60% ID

400 A/36,0 V

Belastbaarheid (MMA) 100% ID

310 A/32,4 V

Open spanning

80 – 95 V

Elektrodematen

1,6-6,0 mm

Temperatuurbereik voor bediening

-20 tot +50 °C

Buitenafmetingen (l x b x h)

570×270×340 mm

Gewicht (zonder accessoires)

20,5 kg

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.

