
KempGouge ARC 800
SPECIALISTEN PÅ KRAFTFULL BÅGLUFTMEJSLING

10
.0

3.
20

20



KempGouge ARC 800

SPECIALISTEN PÅ KRAFTFULL BÅGLUFTMEJSLING

KempGouge ger dig tillgång till 800 A mejslingseffekt vid 50 % intermittens. Styrkurvan är speciellt utvecklad
för bågluftmejsling, vilket ger optimerade mejslingsegenskaper och låg ljudnivå. Använd KempGouge för

öppning av rotsträngar och defekta svetsfogar, fogberedning, skärning av metaller, håltagning, rengöring av
gjutgods samt borttagning av överflödig metall.

KempGouge ARC 800 gör mejslingsarbetet produktivt och bekvämt. R10-fjärreglaget (tillval) gör det möjligt
att ställa in mejslingsströmmen direkt från arbetsplatsen, vilket gör att du inte behöver förflytta dig mellan

arbetsstycket och strömkällan. Elektrodhållaren GT4000 för bågluftmejsling är konstruerad för användning
med KempGouge och passar både runda och platta elektroder. Lufttrycket för mejsling kan justeras via

reglaget på elektrodhållaren.

Paketet innehåller strömkälla, funktionspanel och en transportvagn för ökad rörlighet.
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VIKTIGA FÖRDELAR

SNABB OCH EFFEKTIV

Borttagning av defekter, öppning
av rotsträngar, skärning av

metaller och håltagning

ENKELT

Att flytta utrustningen och ställa
in mejslingsströmmen

FÖRDELAR

• Specialkonstruerad för bågluftmejsling

• Extremt energieffektiv

• Kompakt och lätt att flytta

• Panel- eller fjärrinställning av strömmen
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TILLBEHÖR

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

Den här produkten används vid
bågluftmejsling med KempGouge™ ARC

800. Den kolelektrod som används i
elektrodhållaren kan vara rund eller platt.
Lufttrycket som används vid mejsling kan

justeras via styrreglaget på elektrodhållaren.

Remote control R10

Kan användas med Kemppis svetsutrustning
för MIG-, TIG- och elektrodsvetsning (MMA).

Finns i längderna 5 och 10 meter.

Öka svetskvaliteten, arbetseffektiviteten,
komforten och säkerheten med lämpliga,
användarvänliga fjärreglage från Kemppi.

Remote control extension cable
10 m
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi är det banbrytande företaget inom svetsindustrin. Vår uppgift
är att utveckla lösningar som hjälper dig att expandera din
verksamhet. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget
har över 800 svetsexperter anställda i 17 länder och en omsättning på
över 150 miljoner euro. I vårt utbud ingår svetslösningar – intelligent
utrustning, programvara för svetskoordinering och dokumentation och
experttjänster – för alla behov, från krävande industriella tillämpningar
till enklare svetsning. Lokala experter i över 60 länder är tillgängliga
via vårt globala partnernätverk.

http://kemppi.com
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