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MAGNETYCZNY WÓZEK DO LEKKIEJ
MECHANIZACJI SPAWANIA MIG/MAG

Lekka mechanizacja to najbardziej opłacalny sposób na poprawę wydajności

spawania w stoczniach i warsztatach obróbki metali. MagTrac F 61 umożliwia łatwe

wdrożenie spawania zmechanizowanego. Sprzęt nie wymaga specjalnego

przeszkolenia, ponieważ obsługuje się go podobnie jak standardowe urządzenia

spawalnicze. Panel sterowania LCD zintegrowany z wózkiem umożliwia pełne

sterowanie procesem. Jest on wyposażony w odwracany wyświetlacz, co znacznie

ułatwia korzystanie z niego podczas spawania na powierzchniach pionowych.

System sterowania umożliwia regulację zarówno parametrów jezdnych wózka, jak

i charakterystyki spawania. Podczas gdy wózek spawalniczy wykonuje najcięższą

pracę, spawacz może skoncentrować się na monitorowaniu jej przebiegu i jakości.

Wózek MagTrac F 61 jest zgodny z procesami Kemppi Wise™, co pozwala

dodatkowo zwiększyć szybkość spawania i jakość spoin. Wózek można z łatwością

przemieszczać. MagTrac F 61 nie wymaga dodatkowych kabli sterowania ani

transformatorów, ponieważ wszystkie kable są połączone w jeden kabel

zintegrowany.

Zestaw MagTrac F 61 zawiera wózek, źródło prądu, podajnik drutu, uchwyt

spawalniczy do zmechanizowanego spawania oraz potrzebne kable. Dodatkowo

można zamówić zestaw zawierający podajnik pośredni SuperSnake, który pozwala

na zwiększenie zasięgu o dodatkowe 25 metrów.

GŁÓWNE ZALETY

WYŻSZY WSPÓŁCZYNNIK
CZASU JARZENIA

W przypadku sprzętu spawalniczego

w porównaniu ze spawaniem

ręcznym

WIĘKSZY ZASIĘG

Po połączeniu z podajnikiem

pośrednim SuperSnake
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GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY PRODUKCJA RAM
STALOWYCH

OGÓLNA INŻYNIERIA
MECHANICZNA
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KORZYŚCI

• Większa wydajność i jakość spawania

• Wzrost poziomu bezpieczeństwa i ergonomii

• Można połączyć z urządzeniami spawalniczymi Kemppi FastMig M i X

• Aby ułatwić obsługę, źródło prądu i wszystkie niezbędne kable połączono

w jeden kabel zintegrowany — nie są potrzebne żadne dodatkowe kable ani

transformatory

• Pomiędzy wózkiem a podajnikiem drutu wystarczy podłączyć uchwyt

spawalniczy

• Zgodny z podajnikiem pośrednim SuperSnake, który pozwala na zwiększenie

zasięgu o dodatkowe 25 metrów

• Zgodny z procesami spawalniczymi Wise zwiększającymi jakość i wydajność

spawania

• Panel sterowania LCD z wyświetlaczem odwracanym o 180°

• Zawiera unikalny mechanizm szybkiego montowania uchwytu spawalniczego

Kemppi

• Szeroki wybór funkcji, takich jak spawanie cykliczne, wprowadzanie drutu i test

wypływu gazu

• Możliwość zmiany parametrów spawania i wyboru kanału pamięci z poziomu

panelu sterowania wózka

WZROST POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA I ERGONOMII

Spawacze muszą czasami pracować w pozycjach, które są niewygodne i

nieergonomiczne. Z pomocą przychodzi zestaw MagTrac F 61, który umożliwia

wdrożenie spawania zmechanizowanego. Należy jednak pamiętać o tym, że

osiągnięcie najlepszych wyników wymaga wysokich kwalifikacji od operatora

wózka. Korzystanie z zestawu MagTrac F 61 zapewnia wiele korzyści — lepszą

ergonomię, mniejsze promieniowanie i mniej oparów spawalniczych, a także wzrost

wydajności i poprawę spójności spawania.
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ELEMENTY PAKIETU

URZĄDZENIA

Źródło prądu FastMig M
420
FastMig M 420 to najwyższej klasy,

wielofunkcyjne źródło prądu do różnych

zastosowań. To urządzenie jest przeznaczone

szczególnie dla zakładów, które chcą

zwiększyć wydajność i jakość spawania.

Podajnik drutu MXF 65
Wszechstronność i wydajność we wszystkich

zastosowaniach spawalniczych we

współczesnym przemyśle średnim i ciężkim. To

urządzenie współpracuje ze szpulami drutu

300 mm i jest umieszczone w obudowie

aluminiowej.

Wózek spawalniczy
MagTrac F 61
Wózek uchwytu do lekkiej mechanizacji

spawania MIG/MAG. Silne magnesy utrzymują

wózek na właściwym torze jazdy nawet w

najtrudniejszych warunkach.

Uchwyty spawalnicze typu
MMT/PMT
Niezależnie od tego, czy spawasz kadłuby

okrętów czy małych jachtów, wagony czy

samochody wyścigowe, możesz mieć

pewność, że dzięki uchwytom Kemppi MMT i

PMT każda spoina będzie jednakowo wysokiej

jakości.
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OPROGRAMOWANIE I APLIKACJE

WiseFusion
Zapewnia doskonałą jakość spoin, wydajność i

prostotę użytkowania. Łuk spawalniczy jest

skoncentrowany i ma optymalną długość w

każdej pozycji spawania impulsowego i

synergicznego MIG/MAG.
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ALTERNATYWNE

URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE

Źródło prądu FastMig X 350
Źródło prądu FastMig X 350 zapewnia wydajne

spawanie.

SuperSnake GT02S/
GT02SW
Jeśli zasięg i ograniczony dostęp stanowią

problem, zastosuj podajniki pośrednie

SuperSnake GT02S i GT02SW. Rozwiązanie

to znacznie zwiększa zasięg standardowych

uchwytów spawalniczych MIG z eurozłączem,

umożliwiając podawanie różnych rodzajów

drutu na odległość do 25 m od podajnika.

MT51MWC
MT51MWC to uchwyt spawalniczy chłodzony

wodą, przeznaczony do spawania

zmechanizowanego.

PMT MN 32C
PMT MN 32C to uchwyt spawalniczy

chłodzony gazem, z wymiennymi szyjkami i

kablem 5 m do spawania zmechanizowanego.
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DANE TECHNICZNE

Źródło prądu FastMig M 420

Kod produktu 6132420

Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz 400 V -15...+20%

Zabezpieczenie zwłoczne 35A

Zakres parametrów spawania U0 = 50 - 58 V

Min. moc agregatu prądotwórczego 20kVA (60%)
18kVA (100%)

Spełniane normy IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Zakres temperatur pracy -20 ... +40 °C

Stopień ochrony IP23S

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 590 × 230 × 430 mm

Masa (bez akcesoriów) 35 kg

Moc znamionowa 60% 20 KVA

Moc znamionowa 100% 18 kVA

Zakres temperatur przechowywania -40 ... +60 °C

Maks. napięcie spawania 45 V

Napięcie biegu jałowego MMA U0 = 48 – 53 V, Uav = 50 V

Napięcie biegu jałowego MIG/MAG U0 = 50 – 58 V

Zakres prądu i napięcia spawania, spawanie elektrodą otuloną
(MMA)

15 A/20 V – 420 A/44 V

Moc biegu jałowego 25 W

Sprawność dla prądu maks. 89 %

Współczynnik mocy dla prądu maks. 0.87

Zakres prądu i napięcia spawania, spawanie MIG 20 A/12 V – 420 A/44 V

Prąd maks. (60%) 420 A

Prąd maks. (100% ED) 380 A

Podajnik drutu MXF 65

Kod produktu 6152100

Prąd maks. 520 A (60%)
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Podajnik drutu MXF 65

Spełniane normy IEC 60974-5

Zakres temperatur pracy -20 ... +40 °C

Stopień ochrony IP23S

Złącze uchwytu Euro

Mechanizm podajnika drutu 4 - roll

Rozmiary drutów elektrodowych (lity, FE) 0.6 – 1.6 mm

Średnice drutów (proszkowych, FE) 0.8 – 2.0 mm

Średnice drutów (Ss) 0.6 – 1.6 mm

Średnice drutów (Al) 1.0 – 2.4 mm

Regulacja prędkości podawania drutu 0 – 25 m/min

Średnica szpuli drutu 300 mm

Masa szpuli drutu 20 kg

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 620 × 210 × 445 mm

Masa pustego urządzenia 11.1 kg

Wózek spawalniczy MagTrac F 61

Kod produktu 6190610

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)

Pobór mocy

Masa

Prędkość spawania

Regulacja kąta nachylenia uchwytu

Maksymalna temperatura powierzchni
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi to firma pionierska w branży spawalniczej. Naszą rolą jest

opracowywanie rozwiązań, które pomogą Twojej firmie osiągnąć sukces. Firma

Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia ponad 600 ekspertów ds.

spawania w 17 krajach i osiąga dochód przekraczający 110 mln EUR. Nasza

oferta obejmuje rozwiązania spawalnicze — inteligentne urządzenia,

oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi eksperckie — zarówno

do wymagających zastosowań przemysłowych, jak i do aplikacji, w których

wymagane są rozwiązania gotowe do spawania. Ekspertyza lokalna jest

dostępna za pośrednictwem naszej globalnej sieci partnerów obejmującej ponad

60 krajów.

http://kemppi.com
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