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KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING

Master S 400
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BYGGPLATSERNAS MÄSTARE

Master S 400

EN KRAFTFULL, BÄRBAR OCH ENKEL
ELEKTRODSVETS (MMA) FÖR INDUSTRIELLA
TILLÄMPNINGAR
Master S 400 är konstruerad för elektrodsvetsning (MMA) med hög prestanda. Master S 400 är kompakt, robust och bärbar och har
optimal energieffektivitet. Den är en perfekt partner vid tungt svetsarbete, där egenskaper som lättanvändbarhet, tillförlitlighet och
hållbarhet är avgörande. Master S 400 har en integrerad funktion för spänningsreducering (VRD) som ökar säkerheten vid arbete i
särskilda miljöer. Den här maskinen är idealisk för användning på byggplatser och är enkel att flytta, vilket underlättar arbetet.

HUVUDTILLÄMPNINGAR

PROCESSRÖRLEDNINGAR
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VARVSINDUSTRIN

REPARATIONER OCH
UNDERHÅLL
Master S 400
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VIKTIGA FÖRDELAR

EXTRA ANVÄNDBAR

LESS IS MORE

Kan användas för
elektrodsvetsning (MMA) med
hög energi, enkel DC TIGsvetsning och t.o.m. MIG/MAGsvetsning (ansluten till ArcFeed)

Kompakt och lätt, men ger trots
detta svetsningar av hög kvalitet
och effektivitet till ett budgetpris

FJÄRREGLAGE SOM
TILLVAL
Anslut maskinen till ett lämpligt
fjärreglage från Kemppi och
justera strömmen på distans

FÖRDELAR
• Kompetent och portabel MMA-svets med prestanda för industriell användning
• Snabbstart och justering av bågkraft för optimerade starter och bågkontroll med olika
elektrodtyper
• Antifreeze-läget stänger av strömmen om elektroden fastnar under svetsningen
• Kontakttändning för DC TIG-svetsning
• Idealisk huvudströmkälla för CC/CV för Kemppis system för spänningsavkännande MIG/
MAG-trådmatarverk och TIG-lösning
• Kan användas för bågmejsling
• Den inbyggda enheten för spänningsreducering (VRD) ökar säkerheten i arbetet
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ALTERNATIV - UTRUSTNING OCH PROGRAMVARA

Master S 400 AU

Master S 500

Master S 400 AU är konstruerad för MMA-svetsning
med hög prestanda. VRD-funktionen är alltid aktiv
på de modeller som är avsedda för Australien och
Nya Zeeland, och uppfyller AS/NZS-standarderna
och -reglerna för användning i gruvdrift. VRD har en
pålitlig säkerhetsfunktion vid fel.

Master S 500 är konstruerad för elektrodsvetsning
(MMA) med hög prestanda. Strömkällan på 500 A
kan även användas för svetsning med
cellulosaelektroder. Den ger utmärkta svetsresultat
och en behaglig svetsupplevelse.

Master S 500 AU
Master S 500 AU är konstruerad för MMA-svetsning
med hög prestanda. VRD-funktionen är alltid aktiv
på de modeller som är avsedda för Australien och
Nya Zeeland, och uppfyller AS/NZS-standarderna
och -reglerna för användning i gruvdrift. VRD har en
pålitlig säkerhetsfunktion vid fel.
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Produktkod

632140001

Anslutningsspänning 3-fas 50/60 Hz

380-440 V ±10 %

Säkring (trög)

25 A

Uteffekt (TIG) 60% ED

400 A/26,0 V

Uteffekt (TIG) 100 % ED

310 A/22,4 V

Uteffekt (MMA) 60% ED

400 A/36,0 V (60 %)

Uteffekt (MMA) 100 % ED

310 A/32,4 V (100 %)

Tomgångsspänning

80 – 95 V

Elektrodstorlekar

1,6...6,0 mm

Omgivningstemperatur

-20…+50 °C

Yttermått L × B × H

570 × 270 × 340 mm

Vikt (inga tillbehör)

20,5 kg

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.

