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1. INLEDNING

1.1. TILL LÄSAREN

Vi gratulerar till valet av denna produkt. Rätt monterade och använda är Kemppis svetsmaskiner 
pålitliga och hållbara. Ni kan öka produktiviteten med moderata underhållskostnader. 
Syftet med denna bruksanvisning är att ge en allmän beskrivning av svetsmaskinen och hur 
den ska användas på ett säkert sätt. I slutet av bruksanvisningen fi nns information om underhåll 
samt tekniska data. Läs bruksanvisningen noga innan ni tar maskinen i bruk, eller utför det 
första underhållet. Ytterligare uppgifter om Kemppis produkter och deras användning får ni från 
Kemppi eller från Kemppis återförsäljare.
Kemppi förbehåller sig rätten till ändringar av tekniska data i denna bruksanvisning.
I denna bruksanvisning används följande symbol som varning för livsfara eller risk för 
personskador:

Läs bruksanvisningens säkerhetsinstruktioner och följ dessa.

1.2. PRODUKTBESKRIVNING
Kempomig Feed 420R och Feed 120R är avsedda för robotiserad och automatiserad svetsning. 
Utrustningen består av Feed 420R som har ett inbyggt robotinterface samt ett robotarmmonterat 
matarverk Feed 120R. Dessa enheter är anslutna till varandra via mellanledare.
Manuell reglering är möjlig om man använder en av de utbytbara funktionspanelerna med 
grundläggande funktioner för MIG- och synergisk MIG-svetsning.
Svetsningen är microprocessorstyrd. Trådmatarmotorns takometer garanterar en jämn och stör-
ningsfri trådmatning.
Kempomig 420R Interfacet hanterar alla I/O signaler som behövs i automatiserad svetsningen.
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1.3. DRIFTSÄKERHET

Läs noga igenom och följ säkerhetsföreskrifterna.

Ljusbågen och hett sprut

Ljusbågen skadar oskyddade ögon. Iakttag också försiktighet med refl ekterande ljus från ljusbå-
gen. Ljusbågen och hett sprut bränner oskyddad hud. Använd skyddshandskar och skyddskläder 
när du svetsar.

Brandsäkerhet

Svetsning klassifi ceras alltid som heta arbeten, följ gällande brandsäkerhetsföreskrifter. 
Avlägsna lättantändligt material från svetsplatsens närhet. Ett godkänt släckningsredskap ska 
alltid fi nnas vid svetsplatsen. Tänk på riskerna vid svetsning av speciella objekt, t.ex. risken för 
brand eller explosion vid svetsning i behållare. Obs! Gnistor kan förorsaka brand fl era timmar 
efter avslutad svetsning!

Nätspänning

Tag aldrig med svetsmaskinen in i t.ex. tankar, bilar etc. Placera inte svetsmaskinen på vått 
underlag. Kontrollera alltid kablarna innan du börjar svetsa. Defekta kablar är brand- och 
livsfarliga. Nätkabeln får inte utsättas för tryck och ej heller för heta arbetsstycken, eller vassa 
kanter.

Svetsströmkretsen

Skydda dig själv genom att använda torra och hela skyddskläder. Arbeta aldrig på vått underlag, 
eller med defekta kablar. Lägg inte elektrodhållaren, brännaren eller svetskablarna på strömkäl-
lan eller annan elektrisk utrustning.

Svetsrök

Se till att ha god ventilation när du svetsar. Vidtag särskilda skyddsåtgärder när du svetsar 
metaller som innehåller bly, kadmium, zink, kvicksilver eller beryllium.
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Funktionspanel

Brytare för trådmatning

Brytare för gasspolning

Plats för skyddsbrytare för
gasspolning

Svetsströmuttag (+)

Signalkabelanslutning 120R

Anslutning robotstyrsystem

Signalkabelanslutning (Kempomig)

Anslutning för spänningsmätning (–)

Svetsströmsanslutning

Signalkabel till strömkälla

Gasfl ödesmätare (tillbehör)

2.  INSTALLATION

2.1. MANÖVERPANEL OCH ANSLUTNINGAR

2.1.1. Feed 420R styrenhet
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2.1.2. Feed 120R trådmatarenhet

Brytare för gasspolning

Brytare för kalltrådmatning

Eurokoppling för robotpistol

Anslutning för tryckluftsrensning

Motorpistolanslutning

Snabbkoppling kylvätska

Signalkabelanslutning
(Feed 420R)

Brytare för gasspolning

Trådledaranslutning

Svetsströmanslutning
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Feed 120R
KEMPOMIG4000WR

MSD1

Feed 420R
SYNC400

GG400

Mellanledare
(Kempomig-Feed)

Förgreningsanslutning

Mellanledare

2.2. ENHETER, TILLBEHÖR, KABLAR
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2.3. TRÅDMATARMEKANISMENS DELAR
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2.4. MONTERING AV MIG-UTRUSTNING

KEMPOMIG-strömkälla:

Läs kapitlet Installation i bruksanvisningen (1922430N) för Kempomig-strömkällan.

Feed 420 och 120R-trådmatarverk:

1. Montera trådmatarverket på axeln på strömkällans ovansida. Axeln bör ha plastisolering / 
kullager.

2. Montera mellanledarens manöverkabel och svetsströmkabel till anslutningarna på baksidan 
av Feed 420R. Välj polariteten för MIG-svetspistol (+ eller -) enligt det tillsatsmaterial du 
använder.

3. Montera MIG-svetspistolen till EURO-kopplingen på frontpanelen på Feed 120R.
Använd trådledare och kontaktmunstycken enligt tillverkarens anvisningar. Vid användning 
av tillbehör som har fel storlek eller på annat sätt är olämpliga för den trådtyp du använder, 
uppstår störningar i trådmatningen.

4. Om du monterar Feed 420R på en bom, kontrollera att chassit för trådmatarverket är utan 
galvanisk kontakt mot bommen. 

5. Max. trådmatningshastighet
Enheten levereras med max. trådmatningshastighet 18 m/min, vilket är tillräckligt för de 
fl esta svetsjobb.Om högre hastighet önskas, kan man öka till 25 m/min genom att byta till ett 
större växelhjul på motoraxeln samt genom att ändra byglingen på manöverkortet. Det stora 
växelhjulet (D40) fi nns med vid leverans i tillbehörslåda till Feed 120R.

Hastigheten kan vid behov ändras enligt följande:

– Tag bort sidoplåten och fl ytta byglingen på styrkort A001 till 25 m/min.
– Öppna spännskruven (20). Tag bort de nedre matarhjulen (21). Skruva ur skruven (23) och 

dess bricka. Tag bort D28-kugghjulet (24) från motoraxeln.

– Lossa skruvarna (25) (3 st) 1 gänga. Montera D40-kugghjulet på motorns axel. Skruva i 
skruven (23) med bricka.

– Sätt tillbaka matarhjulen (21) på sina axlar, men skruva inte i fästskruvarna (22) för matar-
hjulen.
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– Lyft motorn så att spelrummet mellan kugghjulet och de båda nedre matarhjulen är ca. 0,2 
mm.

– Drag fast skruvarna (25). Kontrollera spelrummet, korrigera vid behov motorns placering. 
Drag fast fästskruvarna (22) för matarhjulen.

 Ett för litet spelrum mellan kugghjulet och matarhjulen förorsakar ökad
 belastning på motorn. Ett för stort spelrum kan å andra sidan förorsaka ett
 snabbt slitage på matarhjulens och kugghjulets kuggar.
– Montering av synkroniseringsenheten SYNC 400 för motorpistolen och gasvakten GG besk-

rivs i bruksanvisningarna som levereras med dessa.

2.5. INSTALLATION

2.5.1. Trådmatarmekanismen (Feed 120R)
Trådmatarhjulen fi nns med slätt-, räffl at- och U-spår för olika tillsatsmaterial.
Matarhjul med slätt spår: Universalmatarhjul för svetsning av alla typer av tråd
Matarhjul med räffl at spår: Specialmatarhjul för rörelektroder och Fe-tråd
Matarhjul med U-spår: Specialmatarhjul för aluminiumtrådar
Matarhjulen har två spår för olika tråddiametrar. Korrekt spår väljer man genom att fl ytta dis-
tansbrickan (28) för styrspår från matarhjulets ena sida till den andra.
Matarhjulen och trådmatarverkets styrrör identifi eras med färgkoder (se tabell på sida 8).
 Matarhjul
färg trådelektrod  ø  mm                                     
vit 0.6 och 0.8   (0.030) 
röd 0.9/1.0 och 1.2   (0.035, 0.045 och 0.052) 
gul 1.4, 1.6 och 2.0   (1/16 och 5/64) 
svart 2.4   (3/32) 
 styrrör
färg trådelektrod  ø  mm                                      
orange 0.6-1.6   (0.024-1/16) 
blå över 1.6   (över 1/16) 
Feed 120R är vid leverans försedd med röda matarhjul med slätt spår och med orange styrrör för 
svetsning av tillsatsmaterial med diametrar 0.9-1.2 mm (0.035”, 0.045” och 0.052”).

2.6. MONTERING AV MIG-SVETSPISTOL
För att säkerställa störningsfri svetsning, kontrollera i svetspistolens bruksanvisning att dess 
trådledare och kontaktmunstycke motsvarar tillverkarens rekommendation beträffande diameter 
och typ av svetstråd som du använder. En för trång trådledare kan förorsaka störningar i tråd-
matningen och större belastning än normalt på trådmatarverket.

 Skruva i snabbkopplingen för pistolen hårt, så att inga spänningsförluster
 uppstår på kopplingsytan. En lös koppling upphettar pistolen och matarverket.

2.7. MONTERING OCH LÅSNING AV TRÅDBOBIN
 (TILLBEHÖR)

 LÅST ÖPPEN
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28 28

41

– Lösgör låsklämmorna för trådbobinens nav genom att vrida låsknoppen ett kvarts varv.
– Montera bobinen på sin plats. Notera bobinens rotationsriktning!
– Lås bobinen med låsknoppen, navets låsklämmor stannar i ytterläge och låser bobinen.
 Se till att inga utstickande delar, som skulle kunna skrapa matarverkets chassi
 eller lucka, fi nns i trådbobinen. Släpande delar kan utsätta trådmatarverkets
 chassi för svetsspänning.

2.8. AUTOMATISK TRÅDINMATNING TILL SVETSPISTOLEN
 (FEED 120R)

Den automatiska trådinmatningen underlättar byte av trådbobin. Vid byte av bobin behöver man 
inte lossa på trycket för matarhjulen och svetstråden förs automatiskt rätt.

– Se till att matarhjulets spår stämmer med diametern på använd svetstråd. Matarhjulets spår 
väljs genom att man fl yttar väljarskivan (28) för val av spår.

– Lösgör trådändan från bobinen och klipp av ev. trassel. Se till att tråden inte rullar upp sig på 
bobinens sidor!

– Se till att trådändan är rak och ca. 20 cm lång, med jämn och slät ända (fi la vid behov). En 
vass trådända kan skada svetspistolens trådledare och kontaktmunstycke.

– Drag ut lite lös tråd från trådbobinen. För tråden genom bakre styrväxeln till matarhjulen. 
Lätta inte på trycket för matarhjulen!

– Tryck på pistolbrytaren och skjut fram så mycket tråd att den går genom matarhjulen till 
svetspistolen. Kontrollera att tråden fi nns i båda matarhjulparens spår! 

– Fortsätt att trycka på pistolbrytaren tills tråden kommer genom kontaktmunstycket.
Automatisk trådinmatning kan ibland misslyckas när man använder tunt tillsatsmaterial (Fe, Fc, 
Ss: 0,6...0,8 mm, Al: 0,8...1,0 mm). Då kan det vara nödvändigt att öppna matarhjulen och dra 
tråden för hand genom dem.

2.9. JUSTERING AV PRESSTRYCK

Ställ in matarhjulstrycket med justeringsskruven (20) så att tråden matas fram jämnt genom 
trådledaren och tillåter en lätt bromsning vid kontaktmunstycket utan att matarhjulen slirar.
 Ett för stort tryck deformerar tillsatsmaterialet och sliter bort delar av dess
 beläggning, samt ökar slitaget och friktionen på matarhjulen.

2.10. INSTÄLLNING AV BOBINBROMS (TILLBEHÖR)
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A
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D

Bromseffekten justeras genom hålet i bobinnavets låsanordning. Man vrider på justeringsskru-
ven (41) med en skruvmejsel.
Bromseffekten ställs in så att tråden inte kan ligga lös på bobinen och falla av när matarhjulen 
stannar. Kravet på bromskraften ökar när trådmatningshastigheten ökas.
Eftersom bromsen belastar motorn, skall man inte hålla den onödigt hårt spänd.

2.11. ÅTERLEDARKABEL

Fäst återledarklämman ordentligt, helst direkt på arbetsstycket. Kontaktytan bör alltid vara så 
stor som möjligt. 
Rengör kontaktytan från färg och rost!
 Använd 50 mm2 kablar. Mindre diametrar kan förorsaka överhettning av
 kabeln och dess isoleringar. Försäkra dig om att din svetspistol är konstruerad
 för den max. svetsström du behöver!
 Använd aldrig en skadad svetspistol!

2.12.  SKYDDSGAS

 Hantera gasfl askan försiktigt. Det fi nns risk för kroppsskador om gastuben eller
 ventilen skadas!
När man svetsar rostfritt använder man normalt gasblandningar. Kontrollera att gasfl askans 
ventil är lämplig för gasen. Gasfl ödet justeras enligt svetseffekten. Ett lämpligt fl öde är normalt 
8–10 l/min. Om gasfl ödet är olämpligt blir svetsfogen porös. Kontakta din lokala Kemppi-åter-
försäljare för val av gas och annan utrustning.

2.12.1. Installation av gasfl aska
 Fäst alltid gasfl askan stabilt i vertikalt läge på väggställningen som
 tillverkats speciellt för den. Stäng alltid fl askventilen efter svetsstoppet.

Regulatorns delar 

A Gasfl askans ventil
B Skruv för tryckreglering
C Kopplingsmutter
D Slangkoppling
E Hylsmutter
F Manometer för gasfl askan
G Manometer för gasslangen
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Följande installationsanvisningar gäller för de fl esta regulatortyper:
1. Stig åt sidan och öppna gasfl askans ventil (A) för ett ögonblick för att blåsa bort eventuella
 orenheter från ventilen.
2. Vrid på tryckregleringsskruven (B) tills inget fjädertryck känns. 
3. Stäng nålventilen om regulatorn är försedd med en sådan.
4. Fäst regulatorn på gasfl askans ventil och spänn muttern (C) med  lämplig nyckel.
5. Installera slangkopplingen (D) och hylsmuttern (E) i gasslangen och spänn med en
 slangklämma.
6. Koppla slangen på regulatorn och den andra ändan i trådmatarenheten.
 Spänn hylsmuttern.
7. Öppna gasfl askans ventil långsamt. Gasfl askans manometer (F) visar trycket i tuben.
 OBS! Töm aldrig gasfl askan helt. Den skall fyllas då trycket sjunkit till 2 bar.
8. Öppna nålventilen om regulatorn är försedd med en sådan.
9. Vrid regleringskruven (B) tills slangens manometer (G) visar önskat fl öde (eller tryck).
 När fl ödet justeras skall strömkällan vara påkopplad och svetspistolens strömbrytare
 samtidigt vara intryckt.
Stäng gasfl askans ventil efter avslutad svetsning. Om maskinen kommer att vara oanvänd en 
längre tid skall tryckregleringsskruven öppnas.

3. FEED 420R-FUNKTIONER

3.1. FUNKTIONSPANEL

3.2. VAL AV SVETSPROCESS

Synergisk MIG / MAG -svetsning (1-ratts MIG): MIG-svetsning, där trådmat-
ningshastigheten bestämmer värden för andra svetsparametrar och möjliggör 
inställningen för svetsningens strömnivå från bara en enda ratt. Relationen av 
svetsparametrarna från trådmatningshastigheten bestäms vid val av synergisk 
kurva för svetstråd och gas som användes.
MIG / MAG-svetsning med självständiga regleringar för trådmatning och spän-
ning.

3.3. GRUNDINSTÄLLNINGAR, GRUNDVISNINGAR
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5 6 7
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(1)  Inställning av trådmatningshastighet, MIG / MAG. Inställning för svetsström vid synergisk 
1-MIG.

(2)  Inställning av svetsspänning, MIG/MAG. Inställning av ljusbågslängd vid synergisk 1-
MIG.

(3)  Trågmatningshastighet i m/min, plåttjocklek i mm. Obs! du kan endast välja visning av 
plåttjocklek vid synergisk 1-MIG.
Med väljaren (4) kan du välja vilken variabel som ska visas i displayen. Visningen av plått-
jockleken är en informativ visning för plåt vid stående kälfogsvetsning.

(5)  Visning av svetsspänningens börvärde vid MIG och 1-MIG, V /.
Denna visning används också som visning för inställning av MIG-svetsdynamik, -9...0...9.

3.4. INSTÄLLNING AV MIG-SVETSDYNAMIK

Inställning av MIG-svetsdynamik påverkar svetsningens stabilitet och 
mängden stänk. Nollställning rekommenderas som grundinställning. Värden 
–> min (-1...-9), mjukare ljusbåge för att minska mängden stänk. Värden –> 
max (1...9), grövre ljusbåge för att öka stabiliteten och vid användning av 
100 % CO2 skyddsgas i svetsning av stål.

3.5. VAL AV REGLERING

Fjärreglering, grundinställningar görs från robotens styrenhet.
Panelreglering, grundinställningar görs från potentiometern på panelen.

3.6. VISNING AV VALT 1-MIG SYNERGISKT PROGRAM
Displayen visar numret för 1-MIG-programmet som valts med väljare på 
synergipanelen. Om displayen visar ´– –´,har du inte valt något MIG-pro-
gram. Svetsning kan inte utföras. Vid normal MIG / MAG-svetsning är 
displayen mörk.

3.7. SYNERGIPANEL FÖR 1-MIG

I spolkåpan fi nns en synergipanel för 1-MIG. På MIG-synergipanelen fi nns väljare för synergisk 
kurva vid 1-MIG, väljare för kraterfyllnad vid 1-MIG såsom potentiometer för inställning av 
trådavbränningstid.

Vippbrytare 
för val av 
material

Vippbrytare 
för val av tråd-
diameter

Väljare för kraterfyllnad

Inställning av trådavbränningstid

3.8. INSTÄLLNING AV TRÅDAVBRÄNNINGSTID

Trådavbränningstiden regleras steglöst. Värdet för trådavbränningstiden avgörs av det använda 
materialet så att svetstråden inte fastnar på svetsobjektet vid svetsstopp, och så att trådändan inte 
får en stor ”kula”. Trådavbränningstiden ändras automatiskt och anpassas efter förändringar i 
trådmatningen.
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3.9. VAL AV SYNERGIKURVA VID 1-MIG

Feed 420R innehåller program för de vanligaste materialen för synergisk 1-MIG. Programmen 
visas i bifogad tabell. På luckan på Feed 420R fi nns en etikett som visar valpositioner och 
programnummer.

Vippbrytare för Vippbrytare för Program-
val av material val av tråddiameter nr. ø Tillsatsmaterial Skyddsgas
1 1 11 0.8 Fe 100% CO2
1 2 12 1.0 Fe 100% CO2
1 3 13 1.2 Fe 100% CO2

2 1 21 0.8 Fe Ar15-25% CO2
2 2 22 1.0 Fe Ar15-25% CO2
2 3 23 1.2 Fe Ar15-25% CO2

3 1 - -  inget program
3 2 - -  inget program
3 3 33 1.2 Metall rörelektrod Ar15-25% CO2

4 1 - -  inget program
4 2 - -  inget program
4 3 43 1.2 Rutil rörelektrod Ar15-25% CO2

5 1 51 0.8 Ss316 Ar25% CO2, 02
5 2 52 1.0 Ss316 Ar25% CO2, 02
5 3 53 1.2 Ss316 Ar25% CO2, 02

6 1 - -  inget program
6 2 62 1.0 AlMg5, AlMg4, 5Mn 100% Ar
6 3 63 1.2 AlMg5, AlMg4, 5Mn 100% Ar
7 1 - -  inget program
7 2 72 1.0 AlSi5 100% Ar
7 3 73 1.2 AlSi5 100% Ar
8 1 - -  inget program
8 2 - -  inget program
8 3 83 1.2 SsFCR Ar15-25% CO2

9 1 91 0.8 CuSi3 100% Ar
9 2 92 1.0 CuSi3 100% Ar
9 3 - -  inget program
H 1 - -  inget program
H 2 H2 1.0 Ss309 Ar2% CO2, 02
H 3 H3 1.2 Ss309 Ar2% CO2, 02

L 1 L1 0.8 Fe Ar8%CO2
L 2 L2 1.0 Fe Ar8%CO2
L 3 L3 1.2 Fe Ar8%CO2
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3.10. TRÅDINMATNING

Trådinmatningen startar trådmatarmotorn utan att starta strömkällan eller 
öppna gasventilen.

3.11. GASTESTBRYTARE
Gastestbrytaren öppnar gasventilen utan att starta trådmatarmotorn och 
strömkällan.

3.12. FEED 420R-FELKODER

Vid varje start kontrolleras möjliga felsituationer i anläggningen. Om man hittar ett fel visas 
detta genom E-text som framträder på displayen.

Några felkoder:

Err.09:  Överbelastning av trådmatarmotorn, vilken kan ha förorsakats t.ex. av ett blockerat
 styrrör i svetspistolen, eller av kabeln som är för skarpt böjd.
Err.12:  Svetsningen är förhindrad, eftersom gasvakten GG 400 för skyddsgaskontroll har
 aktiverats.
Felkoderna försvinner vid nästa start när felorsaken åtgärdats.

4. TILLBEHÖR

4.1. SYNC 400 SYNKRONISERINGSENHET

Med hjälp av Sync 400 kan du ansluta en motorpistol till Feed 420R-trådmatarverket. 
Motorpistol används oftast för matning av aluminiumtrådar. En motorpistol kan ge ett utökat 
arbetsområde med upp till 10 m. Sync 400 monteras i Feed 420R:s elektroniklåda. Monteringen 
av Sync 400 beskrivs i monteringsanvisningar som levereras med enheten.

4.2. GG 400 GASVAKT

Med en gasvakt kan du undvika svetsfel som förorsakas av bristande eller felaktigt skyddsgas-
fl öde. Gasvaktens funktioner är enligt följande:
– Förhindrar svetsning om gastrycket vid trådmatarverket inte är tillräckligt.
– Stoppar svetsning om skyddsgastrycket försvinner under svetsning.
– När gasvakten har förhindrat svetsning, visas felmeddelandet E.12 i panelens display.
– Flödesmätare / regulator för skyddsgas. Regleringsvolym 5-25 l/min. Visningen är kalibrerad 

för skyddsgas Ar CO2 (75 % Ar, 25 % CO2)

4.3. UPPHÄNGNING I BOM

Lyftkroken är fäst på Feed 420R:s handtag. Avvägning beror på lyftkrokens hålpositition.
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5. UNDERHÅLL OCH DRIFTSTÖRNINGAR
Användarfrekvensen och arbetsmiljön är viktiga faktorer vid fastställandet av ett lämpligt 
underhållsintervall för Feed 420R och 120R. Varsam användning och förebyggande underhåll är 
till god hjälp för problemfri funktion.
Följande underhåll bör utföras åtminstone var sjätte månad:
Kontrollera:
– Slitage på matarhjulens spår. Hårt slitna spår förorsakar problem 

med trådmatningen.
– Slitage på trådmatarverkets trådledare. Slitna matarhjul och 

styrrör skall bytas ut.
– Pistolens trådledare skall placeras så nära matarhjulen som möj-

ligt, men utan att nudda dem och tråden måste följa en rak linje 
från trådledarens ända till matahjulets spår.

– Inställning av bobinbroms.
– Elanslutningar

* oxiderade kopplingar måste rengöras
* lösa kopplingar måste dras åt

Rengör utrustningen från damm och smuts.

 Om man använder tryckluft, måste man alltid ha ordentliga ögonskydd.

Om problem uppstår, kontakta din Kemppi återförsäljare.

två gånger 
per år
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6.  BESTÄLLNINGSDATA

Trådmatarverk
Feed 420R  styrenhet för trådmatning  6236420
Feed 120R  trådmatningsenhet  6236120

Tillbehör  Feed 420R
Sync 400   6263120
GG 400   6237405
Bobinnav   4289880

Strömkälla
Kempomig 4000R   6227400R
Kempomig 4000WR   6227400WR
MSD 1   6185666

Kablar
Spänningsmonitorkabel   4288700
Förgreningsanslutning   9771637
Mellanledarkombination  5 m 6260421
  10 m 6260425
Återledare 50 mm2 5 m 6184511
 50 mm2 10 m 6184512
Återledare 70 mm2 5 m 6184711
 70 mm2 10 m 6184712

MIG-svetspistoler till robot- och automatsvetsning
MT38M 3,0 m  6253038
MT-51MW 1,5 m / SK  6255156
MT-51MW 1,5 m / K30  6255157
MT-51MW 3,0 m / SK  6255158
MT-51MW 3,0 m / K30  6255159

Mellanledare
Mellanledare för Kempomig 4000R, 4000WR / Feed 420R
KW 50-1.3-GH   6260350
Multimig 70-11-GH   6260182
Återledare
5 m - 50 mm2   6184511
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7. TEKNISKA DATA 

  Feed 420R, 120R  Feed 120R

Driftspänning (skyddsspänning)  30 VAC  50/60 Hz
Anslutningseffekt  150 VA
Belastbarhet 60 % ED 400 A
 100 % ED 310 A
Trådmatningsmekanism  4-hjulsmatning
Diameter för matarhjul  32 mm
Trådmatningshastighet I  0...18 m / min
 II 0...25 m / min
Tillsatsmaterial  ø Fe, Ss 0,6...1,2 mm
 ø Rörelektrod 0,8...1,6 mm
 ø Al      1,0...1,6 mm
Trådbobin max. vikt 20 kg
 max. storlek ø 300 mm
Pistolkoppling  Euro
Driftstemperatur  -20...+40 °C
Förvaringstemperatur  -40...+60 °C
Skyddsklass  IP 23C
Mått   längd 570 mm  319 mm
 bredd 210 mm  152 mm
 höjd 440 mm  167 mm
Vikt  15 kg  8 kg

Produkterna är CE-märkta.
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