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KempGouge ARC 800

EN SPESIALIST PÅ KREVENDE KULLBUEMEISLING
KempGouge har en kapasitet ved lysbuemeisling på 800 A med 50 % intermittens. Karakteristikkurven er
spesialberegnet på kullbuemeisling, derfor er disse egenskapene optimalisert og støynivåene holdt svært
lave. KempGouge gjør det mulig å åpne rotsveisinger, fjerne sveisefeil, klargjøre sveisefuger, skjære metall,
lage hull, rense støpeformer og fjerne metalloverskudd.
KempGouge ARC 800 gjør kullbuemeisling produktivt og praktisk. Når den valgfrie fjernkontrollen R10 er
montert, kan strømstyrken justeres direkte fra arbeidsstedet, slik at du slipper du å gå mellom arbeidsstykket
og strømkilden. Elektrodeholderen GT4000 for kullbuemeisling er konstruert for bruk sammen med
KempGouge og passer til både runde og flate elektroder. Lufttrykket som benyttes ved kullbuemeisling, kan
justeres med bryteren på selve holderen.
Pakken inneholder strømkilde, kontrollpanel og transportvogn for enkel mobilitet.
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HOVEDFORDELER

RASK OG EFFEKTIV
METODE
For å utbedre feil, meisle
baksiden av rotsveisinger,
skjære i metall og lage hull

ENKEL METODE
For å flytte utstyret og regulere
meislingsstrømmen

FORDELER
•
•
•
•
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Spesialutviklet for kullbuemeisling
Ekstremt strømeffektiv
Kompakt og lett å flytte
Justering av sveisestrøm fra kontrollpanel eller fjernkontroll

KempGouge ARC 800
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TILBEHØR

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

Dette produktet er beregnet for
kullbuemeisling. Det er egnet for bruk
sammen med KempGouge™ ARC
800-meislingsapparatet. Kullstangen som
brukes i elektrodeholderen, kan være rund
eller flat. Lufttrykket som brukes ved
lysbuemeisling, kan reguleres med bryteren
på elektrodeholderen.

Egnet for bruk sammen med Kemppis utstyr
for MIG-, TIG- og elektrodesveising (MMA).
Fås i en lengde på enten 5 m eller 10 m.
Øk sveisekvaliteten, produktiviteten,
komforten og sikkerheten med
brukervennlige Kemppi-fjernkontroller.

Remote control extension cable
10 m
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TILBEHØR
Connection cable 5 m 4x16mm²
Produktkode

W000869

Connection cable 10 m 4x16mm²
Produktkode

W003408

Earth return cable 5 m, 120 mm²
Produktkode

61841201

Earth return cable 10 m, 120 mm²
Produktkode

61841202

GT 4000 Electrode holder
Produktkode

6285400

Remote control R10
Produktkode

R10, 5 m – 6185409
R10, 10 m – 618540901

Remote control extension cable 10 m
Produktkode

08012023

6185481
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke
kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av
lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden.
Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester
til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører.
Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt
ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernettverk som
dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig.
Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere
800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 178 MEUR.

