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FitWeld Evo 300
DUŻA MOC, MAŁA OBUDOWA
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FitWeld Evo 300

ROZWIĄZANIE PRZEZNACZONE DO SCZEPIANIA
I SPAWANIA W PRZEMYŚLE CIĘŻKIM

Urządzenie FitWeld Evo 300 MIG/MAG jest przeznaczone do sczepiania i spawania w przemyśle ciężkim. Dzięki systemowi zajarzenia
łuku QuickArc™, najnowszemu mechanizmowi podającemu GT WireDrive™, oświetleniu komory szpuli Brights™ oraz wielu innym

funkcjom spawanie staje się szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. To niezawodne narzędzie jest przeznaczone do sczepiania,
montażu i instalacji, a nawet produkcji spawalniczej w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Niewielkie i lekkie urządzenie FitWeld zapewnia realne oszczędności — ponad 50% mniejszy pobór mocy oraz dwukrotnie większą
szybkość sczepiania i spawania niż tradycyjne urządzenia spawalnicze MMA.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

ROLNICTWO PRZEMYSŁ
STOCZNIOWY

NAPRAWA I
KONSERWACJA
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GŁÓWNE ZALETY

ŁATWE PRZENOSZENIE

dzięki lekkiej i kompaktowej
konstrukcji

MNIEJSZY POBÓR MOCY

oraz większa szybkość
sczepiania i spawania w

porównaniu z tradycyjnymi
urządzeniami spawalniczymi

MMA

SZEROKIE SPEKTRUM
ZASTOSOWAŃ —

spawarka FitWeld Evo 300
działa wszędzie tam, gdzie jest
dostęp do zasilania 220 V lub
trójfazowego zasilania 440 V

KORZYŚCI

• Doskonale sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni

• Mała masa — tylko 15 kg — ułatwia przenoszenie

• Umożliwia szybsze sczepianie niż przy użyciu metody MMA

• Prąd 300 A w cyklu pracy 30%

• Doskonałe zajarzanie łuku

• Zasilanie napięciem 220 V lub trójfazowym napięciem 380–440 V

• Cyfrowy pomiar zapewnia dokładność parametrów na potrzeby zgodności z instrukcjami
WPS

• Wbudowana regulacja natężenia wypływu gazu osłonowego i funkcja GasGuard™

• Wzmocniona obudowa plastikowa do pracy w trudnych warunkach
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DANE TECHNICZNE

FitWeld Evo 300

Kod produktu FitWeld Evo 300 - 6291200

FitWeld Evo 300 + Fe32, 3.5m - P2103

FitWeld Evo 300 + Fe32, 5.0m -P2104

Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz 220–230 V ±10%

Zabezpieczenie zwłoczne 230 V: 20 A

400 V: 10 A

Prąd maks. (30%) 300 A/29 V

Prąd maks. (60%) 200 A/24 V

Prąd maks. (100%) 170 A/22,5 V

Napięcie biegu jałowego 45 V DC

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

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 457 × 226 × 339 mm

Masa (bez akcesoriów) 14,5 kg
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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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