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KATTAVA PAKETTI SISÄLTÄÄ 28 PUIKKOHITSAUKSEEN
TARKOITETTUA HITSAUSOHJETTA, JOITA VOI KÄYTTÄÄ
KAIKKIEN PUIKKOHITSAUSLAITTEIDEN KANSSA.
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KATTAVA PAKETTI SISÄLTÄÄ 28 PUIKKOHITSAUKSEEN
TARKOITETTUA HITSAUSOHJETTA, JOITA VOI
KÄYTTÄÄ KAIKKIEN PUIKKOHITSAUSLAITTEIDEN
KANSSA.
Kempin universaali hitsausohjepaketti puikkohitsaukseen on kehitetty asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Onlinepaketti sisältää havainnollisessa muodossa kaikki tarvittavat hitsausohjeet, joita voidaan käyttää kaikkien
puikkohitsauslaitteiden kanssa. Kun iskusitkeysvaatimuksia on asetettu, eikä iskusitkeyskokeita ole suoritettu,
puikkohitsausohjeita voidaan käyttää alle 12 mm:n materiaalivahvuuksille luokituksen ISO 2560-A E 42 4 B
42 H5 mukaisilla hitsausaineilla. Hitsausohjeita voidaan käyttää myös yli 12 mm:n materiaalivahvuuksille, jos
lisäaineena on Esab OK 48.00, Böhler FOX EV 50 tai Elga P48 S. Olemme tehneet näille lisäaineille
iskusitkeyskokeet. Kempin vakiohitsausohjeet eivät aina kata erikoiskohteita, kuten pienaliitoksia, jotka
altistuvat poikittaisjännitykselle.
Saat rekisteröimisavaimen, jonka avulla pääset Kempin WPS-hallintasivustoon. Sivustolta löytyvät WPSasiakirjat ja niihin liittyvät menetelmäkoepöytäkirjat (WPQR:t). Voit halutessasi tallentaa asiakirjat itsellesi tai
tulostaa ne.
Voit ostaa universaaleja MIG/MAG- ja puikkohitsausohjepaketteja (tuotekoodi: 6800002) suoraan Kempin
jälleenmyyjiltä ja maahantuojilta.
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TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

AJAN SÄÄSTÖÄ
kun ostat ja käytät valmista
hitsausohjepakettia

SÄÄSTÖJÄ
HITSAUSOHJEIDEN
LAATIMISESSA
ostamalla valmiin
hitsausohjepaketin

HYÖDYT
• Ajan ja rahan säästöä
• Erityisosaamista ei tarvitse hankkia
• Hitsausohjeet käyvät kaikkien valmistajien ISO 15612- ja ISO 15614 -standardien mukaisiin
laitteisiin
• Hitsausohjeita voi käyttää myös kohteissa, joissa on iskusitkeysvaatimuksia
• Puikkohitsauksen hitsausohjeet sisältävät käytännön tietoja ristikkorakenteiden hitsauksesta
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OMINAISUUDET

Säästä aikaa
Aika on kullan arvoista – ja nyt voit säästää sitä
ostamalla Kempin universaalin
puikkohitsausohjepaketin. Olemme tehneet kaikki
tarvittavat hitsausohjetestit, ja testejä on valvonut ja
ne on hyväksynyt ilmoitetun tarkastuslaitoksen
tarkastaja. Näin varmistamme, että
hitsausohjeemme auttavat sinua toimimaan
standardien ja vaatimusten mukaisesti. Ne ovat nyt
vain muutaman klikkauksen päässä.
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Säästä rahaa hitsausohjeiden
laatimisessa
Kempin universaalilla puikkohitsauksen
standardihitsausohjepaketilla voit säästää omaa ja
yrityksesi rahaa. Olemme tehneet kaikki tarvittavat
hitsausohjetestit, ja testejä on valvonut ja ne on
hyväksynyt ilmoitetun tarkastuslaitoksen tarkastaja.
Näin varmistamme, että hitsausohjeemme auttavat
sinua toimimaan standardien ja vaatimusten
mukaisesti. Ammattihitsaajamme ovat hitsanneet
tuntikausia etsien kaikkein parhaita kokoonpanoja,
jotta sinä saat käyttöösi valmiit hitsausohjeet.
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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.

