FitWeld Evo

8.01.2023

STOR KRAFT I ETT LITET PAKET VID OLIKA SPÄNNINGAR

FitWeld Evo

STOR KRAFT I ETT LITET PAKET VID OLIKA
SPÄNNINGAR
FitWeld Evo 300 MIG/MAG-svetsen är lösningen för häftning och svetsning inom tung industri.
Tändningstekniken QuickArc™, den senaste GT WireDrive™-mekaniken och Brights™-belysningen ger
tillsammans med andra funktioner en snabbare, enklare och säkrare svetsning. Den här maskinen är ett
genuint verktyg för häftning, installation, montering och till och med produktionssvetsning i arbetsutrymmen
med begränsad plats för svetsar.
FitWeld är kompakt, har låg vikt och sparar dessutom upp till 50 % av ineffekten. Den ökar häftnings- och
svetshastigheten till det dubbla jämfört med traditionell utrustning för elektrodsvetsning (MMA).
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VIKTIGA FÖRDELAR

ENKEL ATT TA MED

KRÄVER LÄGRE
INEFFEKT

GODA
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

Kompakt och lätt design.
Och högre häftnings- och
svetshastighet jämfört med
traditionell MMA-utrustning

FitWeld Evo 300 kan användas
överallt. Den kan anslutas till
trefasnät med 220 V till 440 V

FÖRDELAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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300 A vid 30 % intermittens
Idealisk i begränsade arbetsutrymmen
Bärbar: väger endast 15 kg
Mycket snabbare än MMA vid häftsvetsning
Utmärkt tändningskvalitet
För trefasnät med 220 V och 380–440 V
Digitala mätvärden garanterar exakta parametrar för uppfyllande av WPS-specifikationer
Inbyggd reglering av skyddsgasflöde och GasGuard™
Robust plasthölje som tål tuffa arbetsmiljöer
Kemppi 3+-garanti för delar och arbete
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TILLBEHÖR

Flexlite GX
Flexlite GX-produktserien innehåller
svetspistoler för MIG/MAG-svetsning. Alla
Flexlite GX-svetspistolerna har de speciella
Flexlite-funktionerna som ger dig
användarkomfort, svetseffektivitet och längre
livslängd för slitdelar.

Earth return cable 5 m, 35 mm²

ST 7
Kan användas med Kempact 2530, Kempact
Pulse 3000 och Fitweld Evo 300.
ST 7 är en tvåhjulig transportvagn för
medelstora och stora gasflaskor.

Shield gas hose 6 m
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Earth return cable 5 m, 35 mm²
Produktkod

6184311

ST 7
Produktkod

6185290

Shield gas hose 6 m
Produktkod
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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.

