
KEMPPI K3 SPRZĘT SPAWALNICZY

ArcFeed 300
PODAJNIK DRUTU WYKRYWAJĄCY NAPIĘCIE
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ArcFeed 300

WYDAJNE SPAWANIE MIG/MAG Z DOWOLNYM
ŹRÓDŁEM PRĄDU O CHARAKTERYSTYCE CC LUB CV

ArcFeed 300 to podajnik drutu do wydajnego spawania w procesie MIG/MAG, wyposażony w funkcję wykrywania napięcia. Te
urządzenia mogą być wykorzystywane z niemal każdym spawalniczym źródłem prądu, w tym ze spawarkami agregatowymi.

Choć może być trudno w to uwierzyć, urządzenia ArcFeed 300 wymagają połączenia ze źródłem prądu tylko jednym kablem
zasilającym i kablem masy, dzięki czemu nadają się idealnie do prac w terenie, gdzie kable wieloprzewodowe są narażone na
uszkodzenia. Mniejsza liczba kabli ułatwia ich przenoszenie na stanowisku pracy i sprawia, że lekkie podajniki są doskonałym
narzędziem. Ponadto dzięki urządzeniu ArcFeed 300 nawet stare urządzenia MMA o charakterystyce CC można przekształcić

w produktywne urządzenia MIG/MAG.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ
STOCZNIOWY

RUROCIĄGI
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GŁÓWNE ZALETY

PRECYZYJNE
STEROWANIE
PRĘDKOŚCIĄ

PODAWANIA DRUTU

Wbudowany mechanizm
podający DuraTorque 4x4

WIĘCEJ OPCJI DO
WYBORU

Możliwość spawania elektrodą
otuloną (MMA) w procesie MIG/

MAG

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

Niewielkie wymiary, niska masa i
trwała konstrukcja

KORZYŚCI

• Umożliwia wykorzystanie źródeł prądu MMA do spawania wydajniejszą metodą MIG/MAG

• Współpracuje z różnymi typami stałoprądowych i stałonapięciowych źródeł zasilających
różnych producentów.

• Umożliwia spawanie samoosłonowymi drutami rdzeniowymi.

• Solidna konstrukcja, sprawdzająca się szczególnie dobrze w środowiskach budowlanych i
stoczniowych.

• Wyświetlacz LCD jest czytelny w każdych warunkach oświetlenia.

• Idealne do trudnych prac terenowych

• Doskonałe do drutów samoosłonowych
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ALTERNATYWNE - URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE

ArcFeed 200

ArcFeed 200 to podajnik drutu do spawania w
procesie MIG/MAG wyposażony w funkcję

wykrywania napięcia. Nadaje się do szpul o średnicy
200 mm.

ArcFeed 300 P

ArcFeed 300P to podajnik drutu do spawania w
procesie MIG/MAG wyposażony w funkcję

wykrywania napięcia. Moduł posiada mechanizm
podający o zwiększonej wydajności, co umożliwia

spawanie grubszymi drutami, o średnicy do 2,4 mm.

ArcFeed 300 RC

ArcFeed 300 RC to podajnik drutu do spawania w
procesie MIG/MAG wyposażony w funkcję

wykrywania napięcia. Moduł jest wersją modelu 300
wyposażoną dodatkowo w zdalne sterowanie, co
umożliwia używanie tego podajnika ze źródłami
zasilającymi Kemppi Master 5001 i Kemppi Pro.
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DANE TECHNICZNE

ArcFeed 300

Kod produktu 6120300

Prąd maks. (100%) 300 A

Mechanizm podajnika drutu 4-rolkowy

Regulacja prędkości podawania drutu 0–25 m/min (z dużą rolką napędową)

0–18 m/min (z małą rolką napędową)

Moc znamionowa 150 W

Złącze uchwytu Euro

Średnice drutów (druty rdzeniowe) 1,2–2,0 mm

Średnice drutów (samoosłonowe druty rdzeniowe) 1,6–2,0 mm

Średnice drutów (druty lite) 1,0–1,6 mm

Zakres temperatur pracy Od -20°C do +40°C

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 590 × 240 × 445 mm

Masa (bez akcesoriów) 15 kg

Stopień ochrony IP23S

Średnica szpuli drutu, maks. 300 mm

03072018 ArcFeed 300 5



WWW.KEMPPI.COM

Kemppi to firma pionierska 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 13 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 aplikacji przemysłowych. Dzięki globalnej sieci
partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia
w ponad 60 krajach.

http://kemppi.com
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