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Master MLS 3500
DOSKONAŁA JAKOŚĆ SPAWANIA ELEKTRODAMI

OTULONYMI (MMA)
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Master MLS 3500

URZĄDZENIA SPAWALNICZE MMA O DOSKONAŁYCH
PARAMETRACH ŁUKU I WYTRZYMAŁEJ

KONSTRUKCJI, UMOŻLIWIAJĄCE SPAWANIE
WSZYSTKIMI RODZAJAMI ELEKTROD

Urządzenia Master MLS 3500 stanowią najlepsze rozwiązanie do profesjonalnego spawania elektrodami otulonymi (MMA). Ten produkt
obejmuje wydajne, trójfazowe urządzenia spawalnicze, wyposażone we wszechstronne funkcje do spawania metodami MMA i TIG DC.

Dzięki solidnej, zwartej konstrukcji oraz izolowanemu układowi chłodzenia ICS™ spawarki Master MLS 3500 doskonale sprawdzają się
podczas prac w terenie i w ekstremalnych warunkach przemysłowych. Oprócz dużej mocy spawania urządzenia te udostępniają

szeroki zakres nowoczesnych funkcji, które pozwalają zapewnić wysoką jakość i wydajność spawania. Dzięki wytrzymałej konstrukcji
doskonale nadają się do prac w terenie i w trudnych warunkach. Niewielkie rozmiary umożliwiają używanie ich nawet na ciasnych

stanowiskach. Urządzenia Master MLS 3500 mogą też być zasilane z agregatu.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

RUROCIĄGI
TECHNOLOGICZNE

NAPRAWA I
KONSERWACJA

PRZEMYSŁ
STOCZNIOWY
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GŁÓWNE ZALETY

DOSKONAŁA KONTROLA
NAD ŁUKIEM

dzięki inteligentnym funkcjom

RÓŻNE OPCJE PANELI
STEROWANIA

umożliwiają dostosowanie
sprzętu do konkretnych potrzeb

KORZYŚCI

• Mniejsza liczba błędów ludzkich powodujących poruszenia łukiem

• Bardziej efektywne spawanie

• Optymalizacja kosztów materiału dodatkowego

• Lekki i trwały moduł zdalnego sterowania, który ułatwia i przyspiesza pracę

• Łatwe w użyciu i szybkie przygotowanie do pracy. Oszczędność czasu i kosztów napraw
dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi użytkownika oraz wbudowanemu zasilaczowi.

• Szybka konfiguracja za pomocą lekkich, wytrzymałych i elastycznych szyn aluminiowych 2,5
m, które można wyginać w celu dopasowania do dowolnych zakrzywionych powierzchni,
także rur.

• Magnetyczne mocowania szyn znacznie skracają czas konfiguracji i ponownego montażu

• Zintegrowany moduł do wykonywania ruchów zakosowych obsługujący wiele wzorców
ruchów

• Możliwość stosowania w dowolnej pozycji spawania.

• Uchwyt spawalniczy umożliwiający elastyczną regulację pochylenia i kąta ciągnij/pchaj.
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CO JEST W SYSTEMIE - URZĄDZENIA

Master MLS panel MEX

Panel MEX oferuje bardziej zróżnicowany zestaw
funkcji, w tym: elektroniczny wybór typu elektrody,

tryby żłobienia i spawania łukiem przerywanym oraz
funkcję kanałów pamięci. Zaawansowana funkcja

TouchArc umożliwia jakościowe spawanie TIG DC.

Master MLS 3500

System Master MLS™ 3500 obejmuje wydajne,
trójfazowe urządzenia spawalnicze, wyposażone we
wszechstronne funkcje do spawania MMA i TIG DC.

Dzięki zwartej konstrukcji i izolowanemu układowi
chłodzenia urządzenie sprawdza się podczas pracy

w terenie oraz w ekstremalnych warunkach
przemysłowych. Ten model to wersja 350 A.
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ALTERNATYWNE - URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE

Master MLS panel MEL

Panel MEL jest wyposażony w duży, czytelny
wyświetlacz, a dostępne funkcje to między innymi
wybór metody spawania (MMA lub podstawowe

TIG) oraz kontrola gorącego startu i ciśnienia łuku,
jak również możliwość zdalnego sterowania.
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DANE TECHNICZNE

Master MLS 3500

Kod produktu Master MLS™ 3500 - 6104350

Master MLS™ 3500 VRD - 6104350C1

Master MLS™ 2500 - 6104250

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

Zabezpieczenie zwłoczne 16 A

Prąd maks. (TIG) (40%) 400 A/26,0 V

Prąd maks. (MMA) (40%) 350 A/34,0 V

Prąd maks. (MMA) (60%) 285 A/31,4 V

Prąd maks. (MMA) (100%) 220 A/28,8 V

Napięcie biegu jałowego 80 V

Rozmiary elektrod otulonych 1,5–6,0 mm

Zakres parametrów spawania (MMA) Od 10 A/20,5 V do 350 A/34,0 V

Zakres parametrów spawania (TIG) Od 5 A/10,0 V do 400 A/26,0 V

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

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 500 × 180 × 390 mm

Masa (bez akcesoriów) 21 kg

Stopień ochrony IP23S

6 Master MLS 3500 04072018



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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