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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
Kemppi Minarc är en liten MMA-svetsmaskin för svetsning med belagda elektroder. 
Maskinen lämpar sig för svetsning inom industrin, vid monteringsarbeten och reparatio-
ner. Minarc är 1-fasmaskiner som tillverkas i två effektklasser, 110 A och 140 A.
Minarc tål stora spänningsvariationer och lämpar sig därför för användning på t.ex. 
byggarbetsplatser kopplad till en generator eller för användning med långa strömkablar. 
Minarc är invertermaskiner, där strömkällans effektreglering sker med IGBT-transisto-
rer. Svets- och återledare medföljer vid leverans. Dessa är försedda med lämpliga 
elektrodhållare, återledarklämmor och elanslutningar.
Minarc kan användas även för TIG-svetsning. TIG-ljusbågen tänds med skrapteknik. 
Beställningsdata för tillbehör för TIG-svetsning anges i avsnitt 4.2. Beställningsdata.

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 
ljusbågen. 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.
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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 strömkällan 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.

2. INSTALLATION
2.1. UPPACKNING
Maskinerna är förpackade i specialtillverkade, hållbara förpackningar. Kontrollera innan 
utrustningen tas i bruk att den inte tagit skada under transporten. Kontrollera också 
att leveransen överensstämmer med beställningen och att all information som behövs 
för montering och användning av utrustningen fi nns med. Förpackningsmaterialet kan 
återanvändas.

2.2. PLACERING AV MASKINEN
Placera svetsmaskinen på en horisontell, stabil och ren yta. Skydda maskinen mot regn 
och direkt solsken. Försäkra dig om god luftcirkulation.

2.3. SERIENUMMER
Serienumret fi nns på maskinens märkplåt. Med hjälp av serienumret kan man spåra 
tillverkningsserien. Serienumret kan också vara bra att ha när man beställer reservdelar 
eller planerar underhåll.

2.4. MONTERING AV MASKINEN
Maskinen levereras med monterad nätkabel och stickpropp. Anslut svets- och återledar-
kablar till strömkällan. 

Maskinens delar
A Chassi
B Huvudbrytare och indikeringslampa 
C Omkopplare för val av svetsprocess
D Svetsströmsregulator
E Indikeringslampa för överhettning
F Elektrodhållare och svetskabel
G Återledare och återledarklämma
H Nätkabel

A

H

B

C
D

E

G

F
- +
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2.5. NÄTANSLUTNING 
Minarc levereras med en nätkabel och stickpropp. Storlekar på säkringar och kablar 
fi nns angivna i avsnittet Tekniska data.

2.6. TILLSATSMATERIAL
Se även avsnitt 2.4. Montering av maskinen. Alla svetselektroder avsedda för 
likströmssvetsning kan användas. Lämpliga elektrodstorlekar anges i avsnittet Tekniska 
data.
 1. Använd de riktvärden för svetsning som fi nns angivna på    
  elektrodförpackningen.
 2. Kontrollera att du valt rätt svetsprocess innan du börjar svetsa.
 3. Kontrollera att svets- och återledarkablarna är ordentligt fastsatta. Om de 
  sitter för löst uppstår spänningsförluster och kopplingen hettas upp. 
 4. Placera elektroden stadigt i elektrodhållaren.

3. ANVÄNDNING
Förbjudet att svetsa på platser där det föreligger brand- eller explosionsfara!

3.1. SVETSPROCESSER
3.1.1.  Elektrodsvetsning (MMA)
Vid manuell metallbågssvetsning, eller MMA-svetsning, skyddas ljusbåge och smältbad 
av den gas och slagg som bildas när elektrodens beläggning smälter. Beläggningen 
på elektroden innehåller också en rad legeringselement för olika ändamål, vilka 
påverkar processen och strömkällan. Svetsström väljs beroende på elektroddiameter och 
svetsläge. Slaggen avlägsnas efter svetsningen med t.ex. en slagghammare.

3.1.2.  TIG-svetsning
Vid TIG-svetsning upprättas en ljusbåge mellan en icke smältande wolframelektrod (of-
tast legerad med en oxidtillsats, thorium, zirkonium etc.) och svetsobjektet. Ljusbågen, 
elektroden och smältbadet skyddas av en inert skyddsgas (oftast argon). Tillsatsmateria-
let matas in i svetssmältan utifrån. Svetsström och tillsatsmaterial väljs beroende på 
plåttjocklek, fogtyp och svetsläge.

3.2. FUNKTIONER
Se även  2.4. Montering av maskinen och  3.3. Svetsinställningar.
A Huvudbrytare och indikeringslampa 
B Omkopplare för val av svetsprocess
C Inställning av svetsström
D Indikeringslampa för överhettning  
 

Huvudbrytare och indikeringslampa
När du vrider huvudbrytaren till läge I tänds indikeringslampan och utrustningen är 
färdig för användning. Indikeringslampan lyser alltid när maskinen är anslutet till elnätet 
och huvudbrytaren är i läge I.
Obs! Sätt alltid på och stäng av maskinen med huvudbrytaren, använd inte stickproppen 
som brytare!  

B
A

D C 
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Omkopplare för svetsprocess, MMA  MMA  /TIG 
Med omkopplaren väljs antingen MMA- eller TIG-svetsning beroende på svetsobjekt.
Inställning av svetsström
Svetsströmmen regleras steglöst.

Indikeringslampa för överhettning
Om maskinen överhettas löser termostaten ut och den gula indikeringslampan för 
överhettning tänds. Maskinen kyls med en fl äkt och när indikeringslampan har slocknat 
kan maskinen användas igen.

3.3. SVETSINSTÄLLNINGAR
3.3.1. Elektrodsvetsning (MMA)
Välj svetsparametrarna enligt tillsatsmaterialet.
 1. Välj svets- och återledarnas polaritet (+ eller -) enligt tillsatsmaterial.

 2. Välj MMA-svetsning med omkopplaren. 
 3. Välj lämplig strömstyrka på regleringspotentiometerns skala.
3.3.2. TIG-svetsning
Välj svetsparametrarna enligt tillsatsmaterialet.
 1. Koppla TIG-pistolen i -polen och återledarkabeln i +polen.

 2. Välj TIG-svetsning med omkopplaren. 
 3. Välj lämplig strömstyrka på regleringspotentiometerns skala.

3.4. SVETSNING

Svetsrök kan skada din hälsa. Se till att ha god ventilation när du svetsar!

Titta aldrig på ljusbågen utan ansiktsskydd som är avsett för svetsning. Skydda dig 
själv och din omgivning mot ljusbågen och hett sprut!

3.4.1. Jordning
Fäst återledarkabelns klämma direkt i arbetsstycket om möjligt. 
 1. Rengör kontaktytan från ev. målarfärg och rost.
 2. Fäst klämman ordentligt så att kontaktytan blir så stor som möjligt.
 3. Kontrollera att klämman sitter stadigt.

3.4.2. Svetsning
Se även 3.1. Svetsprocesser  och 3.3. Svetsinställningar. Obs! Svetsningen och 
strömstyrkan bör testas på något annat än det egentliga arbetsstycket.
Svetsning kan påbörjas då alla nödvändiga inställningar har gjorts. Ljusbågen tänds 
genom att man skrapar på arbetsstycket med elektroden. Ljusbågens längd regleras 
genom att man håller elektrodens spets på lämpligt avstånd från arbetsstycket. Lämpligt 
avstånd är i allmänhet ungefär hälften av elektrodens kärntrådsdiameter. Fråga också 
efter tillsatsmaterialtillverkarens rekommendationer. När ljusbågen har tänts för man 
elektroden långsamt framåt i ca. 10-15° “dragande” vinkel. Justera strömstyrkan vid 
behov. 

Vid TIG-svetsning används skyddsgas. Din återförsäljare ger råd angående val av gas 
och utrustning. Brännaren TTM 15V:s gasventil öppnas och när gasen börjar fl öda tän-
der man ljusbågen genom att skrapa lätt på arbetsstycket med wolframelektrodens spets. 
När ljusbågen har tänts reglerar man dess längd genom att hålla wolframelektrodens 
spets på lämpligt avstånd från arbetsstycket. Brännaren förs framåt från svetsstället, van-
ligen i ca. 10-15° vinkel framåt. Justera strömstyrkan vid behov. Svetsningen avslutas 
genom att man lyfter brännaren från arbetsstycket och stänger brännarens  gasventil.
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Obs! Fäst gastuben stadigt i upprätt läge i sin väggställning eller i en 
kärra. Stäng alltid gastubens ventil när du slutar svetsa.

3.5. FÖRVARING
Förvara svetsmaskinen på en ren och torr plats. Skydda den mot regn och vid temperatu-
rer över 25°C mot direkt solljus. 

4. UNDERHÅLL
Akta dig för nätspänningen när du hanterar elkablar!

Beträffande underhåll ska hänsyn tas till omgivning och användningsgrad. Om mas-
kinen används rätt och underhålls regelbundet undviker man onödiga driftstörningar 
och produktionsstopp.

4.1. DAGLIGT UNDERHÅLL
Utför dagligen följande underhållsåtgärder:

 Rengör elektrodhållaren och TIG-brännarens gasmunstycke. Byt ut defekta eller 
 slitna delar.

 Kontrollera elektroden på TIG-brännaren. Byt ut eller slipa vid behov.
 Kontrollera att svets- och återledarkablarna är åtdragna.
 Kontrollera nät- och svetskablarnas skick och byt ut defekta kablar.
 Se till att det fi nns tillräckligt med utrymme för ventilation framför och bakom 

 maskinen. 

4.2. BESTÄLLNINGSDATA
Produkt       Beställningsnummer
Minarc 140 svetsmaskin     6102140
(inkl. svets- och återledarkablar)
Minarc 110 svetsmaskin     6102110
(inkl. svets- och återledarkablar)
Återledarkabel och klämma     6184005 
Svetskabel och elektrodhållare    6184015
Extra utrustning:
TIG-brännare TTM15V och svetskabel   6271432 

4.3. FELSÖKNING

Indikeringslampan för huvudbrytaren tänds inte.
Maskinen får inte ström.

 Kontrollera och byt ut trasiga säkringar.
 Kontrollera nätkabeln och stickproppen, byt ut defekta delar.

Maskinen svetsar dåligt.
Ljusbågen är ojämn och slocknar. Svetselektroden fastnar i smältan.  

 Granska svetsinställningarna och justera vid behov. Se avsnitt 3. Användning.
 Kontrollera att återledarklämman är ordentligt fäst och fästpunkten ren och 

kabeln hel. Se 3.4. Svetsning och 4.1. Dagligt underhåll. 

Indikeringslampan för överhettning tänds.
Maskinen har blivit överhettad. Se avsnitt 3.2. Funktioner.

 Kontrollera ett det fi nns tillräckligt med utrymme för ventilation framför och 
 bakom aggregatet.

 Kontrollera svetsinställningarna. Se avsnitt 3.3. Svetsinställningar.
Om störningen inte upphör genom dessa åtgärder ska du kontakta din Kemppi service-
verkstad.
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5. TEKNISKA DATA OCH GARANTIVILLKOR
5.1. TEKNISKA DATA
  Minarc 140 Minarc 110
Anslutningsspänning 
1 ~ fas 50/60Hz
Anslutningsspänning 220 V -10 %...240V + 6 % 220 V -10 %...240 V + 6%
Anslutningseffekt 35 % ED  140 A
 50 % ED  110 A 
 100 % ED 100 A 80 A  
Anslutningskabel/
säkring, trög  2,5 mm2 S /3,3 m 16 A 1,5 mm2 S /2,0 m 13 A 
Svetsströmområde,   
elektrodsvetsning (MMA) 10 A/20,5 V...140 A/25,6 V 10 A/20,5 V...110 A/24,4 V                 
Svetselektroder, diameter Ø 1,5...3,25 mm Ø 1,5...2,5 mm 
Svetsströmreglering  steglös steglös    
Tomgångsspänning  85 V 85 V
Tomgångseffekt  <10 W <10 W
Verkningsgrad  80 % 80 %
Effektkoeffi cient  0,60 (140A/25,5 V) 0,60 (110A/24,4 V)
Temperaturklass  B (130°C)/H (180°C) B (130°C)/H (180°C)
Driftstemperatur  -20...+40°C -20...+ 40°C
Lagringstemperatur  -40...+60°C -40...+60°C
Skyddsklass  IP23C IP23C
Normer  IEC 974-1 IEC 974-1   
  EN 50199  EN 50199  
Mått:  
 längd 305 mm 305 mm
 bredd 123 mm 123 mm 
 höjd 250 mm (207 mm) 250 mm (207 mm)
Vikt  4,2 kg (4,8 kg) 4,2 kg (4,6 kg)

Produkterna uppfyller kraven för CE-märkning.
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5.2. GARANTIVILLKOR

KEMPPI OY lämnar garanti på de maskiner och produkter, som representeras av 
Kemppi. Garantin gäller skador, som härrör sig från fel i råmaterial eller tillverkning. 
Garantireparationer får utföras endast av närmaste Kemppi auktoriserade serviceverk-
stad. Förpacknings-, frakt- och försäkringskostnader betalas av kunden. Garantin träder 
ikraft på inköpsdagen. Muntliga löften, utöver vad som sägs i garantivillkoren, är ej 
bindande för garantigivaren.

Garantibegränsningar
Garantin omfattar inte direkta eller indirekta skador förorsakade av produkten. Garantin 
täcker inte skador, som härrör sig från naturligt slitage, användning i strid mot bruk-
sanvisning, överbelastning, ovarsamhet, försummelse av serviceanvisningar,  felaktig 
nätspänning eller felaktigt gastryck, fel eller skador i elnät, transport- eller lagringss-
kador, eld eller skador förorsakade av naturfenomen. I garantiåtagandet ingår inte 
direkta eller indirekta reskostnader (traktamente, logi, frakt osv.), som uppkommit vid 
garantireparationer. Garantin täcker inte svetspistoler och deras slitdelar, t.ex. gasdysa, 
trådledare, strömdysa eller hållare för strömdysa osv. Garantin omfattar heller inte 
trådmatarverkens matarhjul och trådledare. Garantin upphör att gälla om maskinen, eller 
anläggningen, har modifi erats på sådant sätt, eller försetts med sådana reservdelar, som 
inte är godkända av tillverkaren. Garantin förfaller om reparationer utförs av någon 
annan än av Kemppi auktoriserad serviceverkstad.

Garantitid
Garantitiden är 1 år förutsatt att maskinen används i 1-skiftsarbete. Vid 2-skiftsarbete 
gäller garantin i 6 månader och vid 3-skiftsarbete i 4 månader.

Garantireparationer
Kemppi, eller av Kemppi auktoriserad serviceverkstad, måste omedelbart informeras 
om garantifel, som uppträder under garantitiden.När garantireparation åberopas, skall 
kunden uppvisa ett av försäljaren ifyllt certifi kat över garantins giltighet, eller på annat 
sätt, exempelvis med inköpsfaktura, inköpskvitto eller följesedel, styrka att garantin 
gäller. Delar som bytts inom garantin, förblir Kemppi’s egendom.Garantin på en maskin 
eller anläggning, som reparerats eller utbytts, är giltig till utgången av den ursprungliga 
garantitiden.
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