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TEHOKAS HIILIKAARITALTTAUKSEN ERIKOISKONE

KempGouge ARC 800

TEHOKAS HIILIKAARITALTTAUKSEN ERIKOISKONE
KempGouge tarjoaa 800 ampeeria talttaustehoa 50 %:n käyttösuhteella. Ominaiskäyrä on suunniteltu
erityisesti hiilikaaritalttaukseen, joten talttausominaisuudet ovat optimaaliset ja melutaso on alhainen.
KempGougen avulla voit avata juurihitsejä sekä virheellisiä hitsejä ja halkeamia, valmistaa hitsausrailoja,
katkaista metalleja, tehdä reikiä sekä puhdistaa valuja ja poistaa ylimääräistä metallia.
KempGouge ARC 800 tuo mukavuutta ja tuottavuutta hiilikaaritalttaukseen. Kun käytössä on lisävarusteena
saatava R10-kaukosäädin, talttausvirtaa voidaan säätää suoraan työkohteesta, jolloin virransäätöä varten ei
tarvitse liikkua työkohteen ja virtalähteen välillä. Talttauspuikonpidin GT4000 on suunniteltu KempGougea
varten, ja se sopii sekä litteille että pyöreille talttauspuikoille. Talttauksessa käytettävää ilmanpainetta voi
säätää puikonpitimessä olevalla säätönupilla.
Tuotepakettiin kuuluu virtalähde, ohjauspaneeli ja kevyesti liikkuva kuljetuskärry.
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TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

NOPEA JA TEHOKAS

HELPPO TAPA

Tapa poistaa virheitä, avata
juurihitsejä, leikata metallia ja
tehdä reikiä

Siirtää laite ja säätää talttausvirta

HYÖDYT
•
•
•
•
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Suunniteltu erityisesti hiilikaaritalttaukseen
Erittäin energiatehokas
Kompakti ja helppo liikuteltava
Hallinta ohjauspaneelilla tai kaukosäätimellä
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LISÄVARUSTEET

Connection cable 5 m 4x16mm²

Connection cable 10 m
4x16mm²

Earth return cable 5 m, 120 mm²

Earth return cable 10 m, 120
mm²

GT 4000 Electrode holder

Remote control R10

Tuotetta käytetään hiilikaaritalttauksessa. Se
soveltuu käytettäväksi KempGouge™ ARC
800 -hiilikaaritalttauslaitteen kanssa.
Puikonpitimessä voi käyttää joko pyöreää
talttaushiiltä tai lattahiiltä. Talttauksessa
käytettävää ilmanpainetta voi säätää
puikonpitimessä olevalla säätönupilla.

Voidaan käyttää Kempin useiden eri MIG-,
TIG- ja puikkohitsauslaitteiden kanssa.
Saatavilla joko 5 metrin tai 10 metrin
pituisena.
Paranna hitsauksen laatua ja työn
tehokkuutta, mukavuutta ja turvallisuutta
Kempin helppokäyttöisillä kaukosäätimillä.

Remote control extension cable
10 m
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LISÄVARUSTEET
Connection cable 5 m 4x16mm²
Tuotekoodi

W000869

Connection cable 10 m 4x16mm²
Tuotekoodi

W003408

Earth return cable 5 m, 120 mm²
Tuotekoodi

61841201

Earth return cable 10 m, 120 mm²
Tuotekoodi

61841202

GT 4000 Electrode holder
Tuotekoodi

6285400

Remote control R10
Tuotekoodi

R10, 5 m - 6185409
R10, 10 m - 618540901

Remote control extension cable 10 m
Tuotekoodi
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6185481
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme
sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren
jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasaarvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia
tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille
teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden
käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut
kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus
on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa
ja liikevaihtomme on 178 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800
asiantuntijaa 16 maassa.

