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PRZENOŚNA I PROSTA SPAWARKA MMA O
DUŻEJ MOCY DO ZASTOSOWAŃ
PRZEMYSŁOWYCH

Master S 400 jest przeznaczony do wydajnego spawania elektrodami otulonymi (MMA).

Urządzenia Master S 400 wyróżniają się zwartą, wytrzymałą konstrukcją, łatwością

przenoszenia i optymalną sprawnością energetyczną. Stanowią doskonałe rozwiązanie

w przypadku wymagających prac spawalniczych, gdzie ważne są prostota użytkowania,

niezawodność i trwałość. Urządzenie Master S 400 jest wyposażone w układ redukcji

napięcia (VRD), który zwiększa bezpieczeństwo pracy w poszczególnych środowiskach.

Ta mobilna spawarka doskonale sprawdza się na placach budowy, co ułatwia

zarządzanie miejscem pracy.

GŁÓWNE ZALETY

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Spawanie elektrodą otuloną (MMA),

podstawowe spawanie TIG prądem

stałym, a nawet MIG/MAG (po

podłączeniu do podajnika ArcFeed)

MNIEJSZE ROZMIARY,
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Niewielkie rozmiary i waga oraz

wysoka jakość i wydajność

spawania w przystępnej cenie

OPCJA ZDALNEGO
STEROWANIA

Po podłączeniu do odpowiedniej

jednostki zdalnego sterowania

Kemppi można zdalnie

dostosowywać prąd spawania

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

RUROCIĄGI
TECHNOLOGICZNE

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY NAPRAWA I KONSERWACJA
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• Wydajne, przenośne urządzenie do spawania metodą MMA

w warunkach przemysłowych

• Gorący start i regulacja ciśnienia łuku umożliwiające

optymalizację zajarzania oraz sterowanie łukiem przy różnych

typach elektrod

• Tryb antyprzyklejeniowy odcina zasilanie, jeśli elektroda zacznie

przywierać w trakcie spawania

• Zajarzanie kontaktowe do spawania TIG prądem stałym

• Idealne nadrzędne źródło prądu dla podajników Kemppi CC/CV

z wykrywaniem napięcia w procesie MIG/MAG i przystawek TIG

• Można wykorzystywać do żłobienia elektropowietrznego

• Wbudowany układ redukcji napięcia (VRD) zwiększa

bezpieczeństwo pracy

KORZYŚCI
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ALTERNATYWNE

URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE

Master S 400Cel

Master S 400Cel jest przeznaczony do

wydajnego spawania elektrodami

otulonymi (MMA). Doskonała jakość spoin

oraz bezproblemowa obsługa urządzenia

dzięki źródłu prądu o maksymalnym

prądzie 400 A i możliwości spawania

elektrodą celulozową.

Master S 500

Master S 400 jest przeznaczony do

wydajnego spawania elektrodami

otulonymi (MMA). Doskonała jakość spoin

oraz bezproblemowa obsługa urządzenia

dzięki źródłu prądu o maksymalnym

prądzie 500 A.

Master S 500Cel

Master S 500Cel jest przeznaczony do

wydajnego spawania elektrodami

otulonymi (MMA). Doskonała jakość spoin

oraz bezproblemowa obsługa urządzenia

dzięki źródłu prądu o maksymalnym

prądzie 500 A i możliwości spawania

elektrodą celulozową.

Master S 500 Offshore

Urządzenie Master S 500 Offshore jest

przeznaczone do spawania elektrodą

otuloną (MMA) przy dużej wydajności w

trudnych warunkach. Doskonała jakość

spoin oraz przyjemna obsługa urządzenia

dzięki źródłu zasilania o maksymalnym

prądzie 500 A. Ta spawarka jest również

wyposażona w zintegrowany układ

redukcji napięcia, który zwiększa

bezpieczeństwo pracy.
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DANE TECHNICZNE

Master S 400

Kod produktu Master S 400 - 6321400
Master S 500 - 6321500
Master S 400 Cel - 632140001
Master S 500 Cel - 632150001
Master S 400 AU - 6321400AU
Master S 500 AU - 6321500AU
Master S 500 Offshore - 6321500C1

Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz 380 - 440 V ±10%

Zabezpieczenie zwłoczne 25 A

Napięcie biegu jałowego 55 - 65 V

Zakres temperatur pracy -20…+50 °C

Stopień ochrony IP23S

Rozmiary elektrod otulonych 1.6...6.0 mm

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 570 × 270 × 340 mm

Masa (bez akcesoriów) 20.5 kg

Prąd maks. (TIG, 60% ED) 400 A/26.0 V

Prąd maks. (TIG, 100% ED) 310 A/22.4 V

Prąd maks. (MMA, 60% ED) 400 A/36.0 V

Prąd maks. (MMA, 100% ED) 310 A/32.4 V
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi jest pionierem w branży spawalniczej. Naszą pasją jest tworzenie rozwiązań,

które pomagają klientom w osiąganiu sukcesów na rynku. Firma Kemppi z siedzibą

w Lahti w Finlandii zatrudnia ponad 600 specjalistów ds. spawania w 17 krajach i

osiąga roczny obrót przekraczający 110 mln EUR. Oferujemy inteligentne urządzenia,

oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi eksperckie. Nasze rozwiązania

znajdują zastosowanie w szeregu wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki

globalnej sieci partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia w

ponad 60 krajach.

http://kemppi.com
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