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1. introduktion

1.1. tiL LæSErEn
Vi ønsker dig tillykke med dit valg. Kemppi’s produkter er, når de er rigtigt samlet og anvendes 
korrekt, driftssikre og stabile svejsemaskiner, der vil give øget produktivitet i din virksomhed. 
Desuden stiller produkterne kun små krav til vedligeholdelse. Denne brugsanvisning giver et 
overblik over udstyret samt en vejledning i sikker anvendelse af det. Læs vejledningen inden 
maskinen tages i brug eller serviceres for første gang. Du kan få yderligere oplysninger om 
Kemppi’s produkter og deres anvendelsesområder fra Kemppi eller gennem en af vores Kemppi-
forhandlere. Kemppi forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de tekniske data, 
der er trykt i denne vejledning. 
I denne vejledning advarer dette symbol om livs- eller helbredsfare:
Læs advarselsteksterne omhyggeligt og følg instruktionerne. Læs også sikkerhedsvejledningerne 
heri og følg dem.

1.2. produktpræSEntAtion
Kempact Pulse 2800 Automotive er en kompakt puls MIG inverter, særlig velegnet til karosseri 
reparationer. Der er lagt vægt på gode MIG lodningsegenskaber under udviklingen af maskinen.

1.3. SikkErHEdSForAnStALtninGEr
Læs advarselsteksten omhyggeligt og følg vejledningerne. 

Lysbue- og svejsesprøjt 
Lysbue og bestråling derfra kan beskadige ubeskyttede øjne. Beskyt øjnene og dine omgivelser 
hensigtsmæssigt inden du begynder at svejse. Tag dig i agt for reflekterende lys fra lysbuen. Lysbuen 
og svejsesprøjt brænder ubeskyttet hud. Brug beskyttelseshandsker og passende beklædning, når 
du svejser.

Brand- og eksplosionsfare
Iagttag gældende forskrifter for brandsikkerhed - svejsning klassificeres altid som ”varmt 
arbejde”. Fjern altid brandbart materiale i nærheden af arbejdsstedet. Sørg for at have godkendt 
slukningsudstyr nær svejsestedet, når du svejser. Vær særlig opmærksom på de øgede risici for 
brand- eller eksplosionsfare ved svejsning på tanke eller i beholdere. Bemærk! Gnister kan stadig 
selv efter flere timer forårsage brand!

Netspænding
Bring aldrig svejsemaskinen med ind på det arbejdsstykke, hvorpå du arbejder (f.eks. container 
eller bil). Stil aldrig svejsemaskinen på et vådt underlag. Udskift straks beskadigede kabler, idet 
de kan skabe livsfare og kan forårsage brand. Sørg for at netkablet ikke udsættes for tryk, berører 
skarpe kanter eller et varmt svejsestykke.

Svejsestrømskredsen
Isolér dig selv fra svejsestrømskredsløbet ved at bære tørt og ubeskadiget beklædning. Arbejd aldrig 
på et vådt gulv og brug aldrig beskadigede svejsekabler. Anbring aldrig elektrodeholder, brænder 
eller svejsekabler oven på en strømkilde eller noget andet elektrisk udstyr.

Svejserøg
Sørg for tilstrækkelig god ventilation. Tag særlige forholdsregler, når du svejser metaller, der 
indeholder bly, cadmium, zink, kviksølv eller beryllium.

Dette udstyrs elektromagnetiske tilpasning (EMC) er udviklet til industrielt brug. 
Klasse A udstyr er ikke beregnet til brug i beboelsesområder, der er tilsluttet det 
offentlige elektricitetsnet.
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2. inStALLErinG

2.1. udtAGninG AF EMBALLAGEn
Udstyret er pakket i slidstærk emballage, der er specielt udviklet til svejsemaskinen. Det er imidlertid 
nødvendigt at kontrollere udstyret, inden det tages i brug, for at sikre, at udstyret eller dele deraf 
ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontrollér også at det, der leveres, svarer til det, du 
bestilte, og at du har modtaget alle de nødvendige vejledninger til installering og betjening af 
udstyret. Emballagen kan genbruges.

2.2. pLAcErinG AF MASkinEn
Anbring maskinen på en vandret, stabil og ren flade. Beskyt maskinen imod regn og direkte solskin. 
Kontrollér at der er plads nok til fri cirkulation af køleluft foran og bagved maskinen.

2.3. SEriEnuMMEr
Maskinens serienummer er angivet på maskinens mærkeplade. Benyt serienummeret, som er den 
eneste korrekte måde at vedligeholde og identificere korrekte reservedele til maskinen på.

2.4. nEtForBindELSE
Kempact™ Pulse 2800 Automotive leveres med et fem meter langt primær kabel uden stik. 
Montering af stikket bør kun foretages af en autoriseret elektriker. Du kan se størrelser på sikring 
og kabel under tekniske data i denne brugsanvisning.

2.5. rEturkABEL
Returkablets jordklemme fastgøres omhyggeligt - helst direkte på det emne, du skal til at svejse på. 
Kontaktfladen mellem jordklemmen og emnet bør altid være så stor som mulig. Rengør overfladen 
for maling og rust på det område, hvor du vil sætte klemmen fast. Brug ikke kabler med et tværsnit 
på mindre end 35 mm² – brug af kabler med mindre tværsnit medfører overophedning.
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2.6. MontErinG AF MiG SvEjSEBrændEr
For at sikre problemfri svejsning bør du ved gennemlæsning af driftsvejledningen for svejsebrænderen 
sikre dig, at trådliner og kontaktrør svarer til tråddiameter og trådtype. En for snæver trådliner kan 
resultere i fejl i trådfødningen og overbelastning af motoren (det er også et tegn på blokering af 
trådlineren).

Sørg for, at svejsebrænderen er korrekt tilspændt.

2.7. iLæGninG oG LåSninG i trådSpoLE

– Løsn spærrekrogen og drej knappen en kvart omgang.
– Ilæg spolen. Iagttag spolens drejningsretning!
– Lås spolen med spærreknappen, navets spærring forbliver i yderpositionen og låser 

spolen.

2.8. AutoMAtiSk trådFødninG i BrændEr
Automatisk indføring af tråd gør det enklere at skifte trådspole. Ved udskiftning af spolen er det 
ikke nødvendigt at udløse presset på trådrullerne - tilsatstråden går automatisk ind i den korrekte 
trådlinie.

– Kontrollér at sporet for trådrullen svarer til den anvendte tilsatstråds diameter. 
– Løsn trådenden fra spolen, og afskær det bøjede stykke. Pas på, at tråden ikke vikler sig op 

ude fra kanten af spolen.
– Kontrollér, at de første ca. 20 cm af tråden er lige, og at spidsen er uden en grat (afskær efter 

behov). En skarp grat kan beskadige liner i mellemkablet eller svejsebrænderen såvel som 
kontaktrøret.

– Træk noget løs tråd af trådspolen. Før tråden gennem styrerøret til trådrullerne. Frigiv ikke 
trykket på trådrullerne!

– Tryk på indføringskontakten for tråd og skub tråden lidt ind, indtil tråden går gennem valserne 
til brænderen. Kontrollér, at tråden ligger i begge trådrullernes spor!

– Tryk på pistolkontakten indtil tråden er kommet igennem strømdysen.
Den automatiske trådfødning kan af og til mislykkes med tynde tråde (Fe: 0,6...0,8 mm, Al: 0,8... 
1,0 mm). Så er det muligt, at trådrullerne skal åbnes, og tråden føres manuelt igennem.

Obs! Check at tråd eller trådspole ikke berører stålkabinettet, idet det kan skabe 
fare for en kortslutning!

2.9. rEGuLErinG AF tiLSpændinGStrykkEt
Justér trådrullernes tryk med reguleringskontrolskruen (20), således at tråden ved et modtryk ikke 
glider i trådrullernes spor.

Overdrevent tryk vil resultere i, at tråden bliver flad og vil beskadige overflade- 
belægningen. Det vil endvidere resultere i unødig slitage på trådrullerne såvel som 
øget friktion.

LUKKET ÅBEN
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2.10. indStiLLinG AF trådSpoLEBrEMSE
Bremsen justeres ved spolenarvets låseanordning ved skruning på justeringsskruen (41) med en 
skruetrækker. Indstil bremsekraften så rigeligt, at tråden ikke kan løsnes, når trådrullerne standser. 
Behovet for bremsekraft tiltager i takt med øget trådhastighed. Da bremsen også belaster motoren, 
bør den ikke spændes unødigt stramt.

2.11. BESkyttELSESGAS
Man anvender normalt argon, kuldioxid eller blandinger af disse gasser som MIG/MAG 
beskyttelsesgas. Mængden af beskyttelsesgas er afhængig af svejsestrømniveauet. 

A Gasflaskens ventil
B Trykregulatorskrue
C Kravemøtrik
D Slangestuds
E Omløber for slangestuds
F Indholdsmanometer
G Flowmeter

Følgende monteringsinstrukser gælder for de fleste typer gasflowregulatorer:
1. Træd til side og åbn flaskeventilen (A) et lille stykke tid for at blæse eventuelle urenheder 

ud af flaskeventilen.
2. Drej regulatorens trykregulatorskrue (B) indtil der ikke længere kan føles et fjedertryk.
3. Luk nåleventilen hvis der findes en sådan på regulatoren.
4. Installér regulatoren på flaskeventilen og stram forbindelsesmøtrikken (C) med en 

skruenøgle.
5. Sæt slangestudsen (D) med omløbersmøtrik ind i gasslangen og stram til med 

slangeklemmen.
6. Spænd omløbermøtrikken til på regulatoren og den anden ende af slangen til lynkoblingen 

på trådboksen.
7. Luk flaskeventilen langsomt op. Gasflaskens trykmåler (F) viser flasketrykket. Bemærk! Brug 

ikke hele flaskens indhold. Flasken skal genfyldes når flasketrykket er omkring 2 bar. 
8. Åbn nåleventilen hvis der findes en sådan på regulatoren.
9. Drej reguleringsskruen (B) indtil flowmeteret (G) viser det ønskede flow (eller tryk). 

Flowmængden kan reguleres når strømkilden er tændt og ved samtidigt at give på “GAS 
PURGE” -knappen, der er placeret på trådboksens manøvrepanel et enkelt tryk.

Luk flaskeventilen efter at du er færdig med at svejse. Hvis maskinen ikke skal 
bruges i lang tid, skal trykregulatorskruen skrues ud til man ikke mærker nogen 
fjederbelastning. Fastgør altid gascylinderen sikkert i lodret stilling på et vægstativ, 
der er beregnet til dette formål, eller på en cylindervogn.

E

B

D

C
A

F

G

A
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3. BEtjEninG oG AnvEndELSE

3.1. HovEdAFBrydEr oG SiGnALLAMpEr
Når hovedafbryderen drejes til ‘I’ stilling, sætter maskinens kredsløb i gang og ‘ON’ signallampen 
lyser. Svejsekredsløbet tilføres spænding, når brænderen tages i brug eller når trådværkets testknap 
trykkes ind. 

3.2. vALG AF SvEjSEpoLAritEt
Massiv tråd er sædvanligvis svejst med +pol på brænder, og gasfri tråd med -pol på brænder. Ved 
svejsning med andre svejsetråde kontrolleres den anbefalede polaritet på emballagen eller hos 
sælgeren. Når der svejses meget tynde stålplader (0,5 til 0,7mm) fungerer minus polaritet måske 
også bedst for massiv tråd.

3.2.1. Ændring af svejsepolaritet

- pol

+ pol

Polariteten må kun ændres af Kemppi’s autoriserede serviceteknikere

3.3. pAnEL
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3.3.1. Valg af svejsemetode
Normal MIG/MAG-svejsning:
Normal MIG/MAG-svejsning med separat trådfremføring og spændingsregulering kan 
vælges i positionen 1-MIG. Kurve nummer “00” giver et frit trådfremføringsinterval på 
1-18 m/min. Strømmen kan indstilles inden for specielle, forprogrammerede grænser, 
afhængigt af trådfremføringen. Når kurve ”01” vælges, er trådfremføringshastigheden 
og spændingen uafhængige af hinanden.

Synergisk MIG/MAG-svejsning (1-MIG)
Synergisk MIG-/MAG-svejsning (1-MIG): MIG-svejsning hvor trådfremføringshastig
heden afgør værdierne for alle de øvrige svejseparametre og gør det muligt at regulere 
svejseeffekten med en enkelt reguleringsknap. Vælg en passende synergikurve til 
svejsetråden samt beskyttelsesgassen for at fastslå, hvordan trådfremføringshastigheden 
påvirker pulsparametrene.

Synergisk MIG-puls svejsning: 
Ved hjælp af denne svejsemetode, der er baseret på en pulsering af svejsestrømmen, 
holdes tilsatsmaterialet på arbejdsemnet sprøjtefrit. Strømkildens pulsparametre ændrer 
sig automatisk (synergi), hvilket gør det muligt at regulere svejseeffekten med et enkelt 
reguleringsknap. Vælg en passende synergikurve til svejsetråden samt beskyttelsesgassen 
for at fastslå, hvordan trådfremføringshastigheden påvirker pulsparametrene.

3.3.2. Valg af 1-MIG/MIG-puls synergikurver

Programnummeret for synergikurven vælges ved hjælp af plus/minus-knapperne og vises under 
“SYNERGIC PRG”.
Den midterste visning er den faktiske materialegruppevisning (f.eks. AL, CUS, FE), og trådens 
diameter (mm) kan ses på højre side. Disse oplysninger vil kun blive vist i et kort øjeblik. 
Ved hjælp af knappen “PRG INFO” kan man få flere kurveoplysninger:
Med et enkelt tryk på knappen kommer man tilbage til materialegruppe- og diametervisningen, 
med endnu et tryk får man vist materialets typenummer, og med et tredje tryk får man vist 
gaskonsistensens komponenter en ad gangen.
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3.3.3. Justeringer, display og svejsedata

Displayet, der viser svejsestrøm og svejsematerialets 
tykkelse. Der kan foretages ændringer med 
knappen bag displayet. Der er et procent-display 
(f.eks. gaskonsistens) og et sekund-display (se 
timer). Lysbuens relative længde vil blive vist 
samtidig med, at man justerer den. Ellers vil den 
beregnede strømværdi blive vist (ikke i 2-MIG).

Justeringsknap til indstilling af alle svejseparametre, 
Process Manager™.

Dette er displayet, der viser trådfremføringshastighed, svejsespænding eller materialegruppe. Det 
kan nulstilles med knappen under displayet (trådfremføringshastighed/lysbuelængde). Spændingen 
kan justeres i normalposition og 1-MIG-position (trådfremføringsinterval/ lysbuelængde). Ved 
pulssvejsning bestemmes spændingen af trådfremføringshastigheden. Lysbuens længde har 
indvirkning på nogle af de øvrige parametre.
Hvis man trykker på svejsedataknapperne samtidigt, vil man igen få vist trådfremføringshastigheden, 
svejsespændingen og den svejsestrøm, der blev anvendt, da svejsningen blev standset.

3.3.4. Timer
Afbrudt svejsning
Punktsvejsning
Punkttiden indstilles straks efter, at man trykker på afbryderknappen på SPt-displayet, 
og pausetiden indstilles tilsvarende på PSE-displayet. Tiden indstilles ved hjælp af 
justeringshåndtaget.

3.3.5. Justering af svejsedynamik
Ved justering af MIG/MAG-svejsedynamikken vises justeringsværdien dyn -9...0...9. 
Svejsestabiliteten og sprøjtemængden påvirkes af svejsedynamikindstillingen, og 
positionen 0 er det anbefalede referenceinterval. Værdierne -9...-1 giver en mere jævn 
lysbue og mindre sprøjt, mens værdierne 1...9 giver en grovere lysbue og øget stabilitet, 
når der anvendes en 100 % CO² beskyttelsesgas ved svejsning i stål.

3.3.6. Fjernbetjening
Svejsepistolstyringen, trådfremføringshastigheden og svejseeffektstyringen kan ændres 
med styreenheden RMT 10. Styringen af svejsespændingen og længden af svejsebuen 
kan justeres med potentiometret på panelet. 
Panelstyring, justeringer med potentiometret på panelet.

3.3.7. Ekstra MIG-funktioner
Kraterfyldning, 1-MIG og MIG-puls:
Kraterfyldning reducerer svejsefejl, der forårsages af endekratere. Svejsepolaritet og 
slutniveauet kan ændres ved hjælp af SETUP-funktionen.
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Trådinterval/effekt/
svejsestrøm

Hot start Kraterfyldning

Hot start:
Hot start funktionen bruges til 1-MIG- og MIG-puls-svejsning. Hot start tiden bestemmes af  
SETUP-parametrene. Hot startniveauet kan ændres ved hjælp af SETUP-funktionen.
Hot start niveauet, tiden, kraterfyldningsniveauet og nedstrømstiden kan let justeres ved hjælp af 
funktionen ”QUICK SETUP”:

1. Først trykker man på SETUP-knappen, hvorefter man uden at slippe SETUP-knappen trykker 
på den ekstra funktionsknap.

2. Juster hot start niveauet.
3. Gentag trin 1, hvorefter displayet vil vise den næste parameter.

Gå ud af funktionen ved at trykke på en hvilken som helst knap (med undtagelse af SETUP).

3.3.8. Brug af gastest
Hvis man trykker på gastestknappen, vil gassen begynde at strømme uden aktivering 
af nogen startstrømkilde eller trådfremføring. Gasstrømmen kan måles ved hjælp af en 
ekstern måleanordning.
Afbryd gasstrømmen ved at trykke på den samme knap igen eller på bænderkontakten. Hvis 
man ikke trykker på kontakten igen, afbrydes gasstrømmen inden for 20 sekunder. 
Displayet viser ”Gas” og tiden.

3.3.9. Test af trådfremføringen
Trådfremføringskontakten starter trådfremføringsmotoren uden at åbne gasventilen. 
Strømkilden starter, men uden at levere svejseeffekt. Trådfremføringsintervallet vil være 
5 m/min. men kan justeres efter behov.

3.3.10. SETUP (opsætning)
Ved hjælp af SETUP-funktionen kan man ændre svejseparametre, som ikke har egne panelfunktioner. 
Disse parametre kan indstilles separat for 1-MIG og MIG-puls. SETUP-indstillingerne er separate 
for hver hukommelseskanal.
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parameternavn nr. display 1-MiG puls-
MiG

Fabriks-
indstilling

Enhed Forklaring

postGastime 1 poG X X kurve s EfterGas-tid.0,0…9,9.s
preGastime 2 prG X X kurve s ForGas-tid,.fungerer.ved.2T.

0,0…9,9.s
HotStartLevel 11 hot X X 30 % varmstart.i.forhold.til..

svejseeffekt.50…+75.%
HotStarttime 2t 12 h2t X X 2 s 2T.varmstart-timer.0,1-9,9.s
craterFillLevel 14 cFl X X 30 % Svejse-slutniveau.10-90.%
craterFillSlope 15 cFS X X 1 s/10.m Trådhastighed.sænkes..

1…20.s/10.m
creepStartLevel 17 cSl X X Syn Trådhastighedens.startværdi.

10…90
creepStartSlope 18 cSS X X 0 s/10.m Tid,.trådhastigheden.øges..

1…5.s/10.m
doubleFrequency 21 dFr - - - - -

doubleAmpiltude 22 da - - - - -

Startpower 31 Stp X X 0 Starteffektstyring..
-9…0…+9

pulsecurrent 33 puc X 0 % puls,.topstrømstyring..
-10…+15.%

ArcLength 
Adjrange

41 alr X X 0 % buelængdens.
justeringsinterval.-50…+75.%

calibration 42 cal X X 1 v/100.a Indstilling.af.middelværdi.for.
finjustering af buelængde  .
0,0…10,0.v/100.a

WFS 51 FS 18 m/min. Trådfremføring.maks...
18.–.25.m/min.

Gun 53 Gun on Væskekølet varmebeskyttelse 
til/fra

Gunremote 54 GrE on deaktivering.af.automatisk..
identifikation via pistolens .
fjernbetjening

vis nulstillingstid 81 dly X X 5 s 1...20.s

prG inFo valg af 
felt

82 diS X X 1 1,.2,.3

restore 99 oFF Genindstilling.af.
fabriksindstillinger .
Fra.=.ingen.nulstilling,..
pan.=.panel.og.setup.
alle.=.også.hukommelses-.
kanaler

SETUP-FUNKTIONER PÅ PULSPANEL
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Ændring af parametrene
Hvis man trykker på knappen (SETUP) i lidt længere tid, vil maskinen gå i SETUP-tilstand. 
Displayet viser den indstillede parameters løbende nummer (blinker), dens forkortelse og værdi. 
Vælg parameternummer med knapperne + og - i “SYNERGIC PRG” eller med knappen “SETUP” 
(som springer i intervaller på ti). Værdien ændres med kontrolknappen (i nogle tilfælde kan værdien 
findes ud fra synergikurven). “Syn” og kurveværdien blinker skiftevis i højre side af displayet. 
Indstil værdien ved at dreje knappen mod uret.
Gå ud af SETUP-funktionen med et langt tryk på knappen. 

3.3.11. Fejlkoder
Fejlkoderne inkluderer:
Err 3: Netoverspænding. Overspændingsindikatoren lyser også.
Err 4: Strømforsyningens overophedningsbeskyttelse er udløst, og svejsningen er stoppet. 

Overophedningsbeskyttelsens indikator lyser også.
Err 5: Kølesystemet har afbrudt svejsningen. 
Err 6: Øget spænding ved alle klemmer. Maskinen skal sendes til service.
Err 153: En væskekølet PMT- eller WS-brænder er overophedet, eller en PTC eller RMT10 

er installeret i brænderen, men kortslutningsbøjlen i brænderen er i FU-stilling (se 
brændermanualen).

Err 154: Overbelastning af trådmotor
Fejlkoderne forsvinder, når årsagen er elimineret, bortset fra Err 6, der kræver, at der slukkes for 
maskinen.

4. vEdLiGEHoLdELSE AF SvEjSEEnHEdEn
4.1. dAGLiG vEdLiGEHoLdELSE

Vær forsigtig med netspændingen når de elektriske kabler håndteres!

Rengør trådlineren i brænderen og kontrollér kontaktspidsen med jævne mellemrum.
Kontrollér altid primærkabel svejsekabler inden brug, udskift eventuelt beskadigede ledninger.

Bemærk! Primærkabler må kun udskiftes af en kvalificeret elektriker!

4.2. rEGELMæSSiG vEdLiGEHoLdELSE
KEMPPIs serviceværksteder indgår specielle servicekontrakter med kunder for jævnlig 
vedligeholdelse. Alle dele rengøres, kontrolleres og om nødvendigt repareres. Driften af 
svejsemaskinen testes også.

4.3. BortSkAFFELSE AF MASkinEn
Elektrisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige husholdningsaffald!
Ifølge EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og 
dets gennemførelse i henhold til national lov skal udtjent elektrisk udstyr indsamles separat 
og afleveres til et miljøvenligt genvindingsanlæg. Som ejer af udstyret skal du skaffe dig 
oplysninger fra vores lokale repræsentant om godkendte indsamlingssystemer.
Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og for menneskers 
sundhed!
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5. BEStiLLinGSForHoLd
Reservedel  Varenummer
Kempact™ Pulse 2800 Automotive  621828001
GH 30 Brænderholder  6256030
PMT 25 3 m 6252513
PMT 25 4,5 m 6252514
PMT 27 3 m 6252713
PMT 27 4,5 m 6252714
PMT 32 3 m 6253213
PMT 32 4,5 m 6253214
PMT 35 3 m 6253513
PMT 35 4,5 m 6253514
WS 35 6 m Al 1,2 6253516A12
WS 35 6 m Ss 1,0 6253516S10
MMT 25 3 m 6252513MMT
MMT 25 4,5 m 6252514MMT
MMT 27 3 m 6252713MMT
MMT 27 4,5 m 6252714MMT
Fjernbetjeningsenhed RMT 10 6185475
Returkabel 35 mm² 5 m 6184311
Transport enhed ST 7  6185290
Transport enhed P250  6185268
Ophængningsbeslag  4298180
Gasslange 6 m W000566
Nav for trådrulle  4289880
5 kg trådspole adapter  4251270
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kempact™ pulse 2800 Automotive
primær tilslutning 3~400v.+/-15%,.50/60hz
tilslutningsbelastning

40%.Ed 12.kva.250a
60%.Ed 10.kva.207a
100%.Ed 7,5.kva.160a

primær kabel/sikring 4x1,5.mm².-.5.m/16a.træg
Belastning

40%.Ed 250a./26,5v
60%.Ed 207a./24v
100%.Ed 160a./22v

Strømområde 8.-.30v
trådhastighed 1.-.18.m/min
tomgangsspænding 56.v
Strømfordeling 0,69.(250a./.26v)
Effektivitet 0,84.(250a./.26v)
tilsats

Fe,.Ss 0,6.....1,0.mm
Rørtråd 0,9.....1,2.mm
al 0,9.....1,2.mm
cuSi 0.8.....1.0.mm

Blandgas co²,.ar,.ar.&.co².mixed.gases
trådspole, diameter 300.mm.(15.kg)
Fremføringshjul ø 32.mm
Termisk klassifikation h.(180.°c)./.b.(130.°c)
dimensioner

længde 580.mm
bredde 280.mm
højde 440.mm

vægt 22.kg
Brændertilslutning EuRo
Funktionsprincip 4-wheel.feed
Brug inden for flg. 
temperaturområde

-.20.°c....+.40.°c

opbevarings- 
temperatur

-.40.°c....+.60.°c

kapslingsklasse Ip23c

6. tEkniSkE dAtA

Anlæggene opfylder kravene til CE-mærkning.



16 – Kempact™ pulse �800 automotive / 0635 © Kemppi oy

7. GArAntiBEStEMMELSEr
Kemppi Oy yder garanti på de produkter, der er produceret og solgt af Kemppi. Garantien omfatter 
produktionsfejl og defekter i materialerne. Garantireparationer må kun udføres af et autoriseret 
Kemppi serviceværksted. Emballage, fragt og forsikringsomkostninger betales af kunden. Garantien 
er gældende fra købsdatoen. Mundtlige løfter, udover det anførte i garantibestemmelserne, er ikke 
bindende for garatigiveren.

Begrænsninger i garantien
De følgende forhold er ikke dækket af garantien: 
Defekter som følge af naturlig slitage, anvendelse og vedligeholdelse i strid med brugsanvisningens 
retningsliner, tilslutning til forkert forsyningsspænding samt fejl eller skader på nettet (inklusiv 
spændingsforsyninger der ikke opfylder udstyrets specifikationer), forkert gastryk, overbelastning, 
transport- eller opbevaringsskader, brand og skader forårsaget af naturfænomener som f.eks. 
lynnedslag eller oversvømmelse. 
Denne garanti dækker hverken direkte eller indirekte rejseomkostninger, daglige tillæg eller logi. 
OBS: Garantibestemmelserne dækker ikke brændere og reservedele til disse, trådruller eller linere. 
Direkte eller indirekte skader forårsaget af et defekt produkt er heller ikke dækket af garantien. 
Garantien ophører, hvis maskinen er påført ændringer uden godkendelse af producenten, eller hvis 
maskinen ved reparation er blevet påført ikke-godkendte reservedele. 
Ligeledes bortfalder garantien, hvis reparationer udføres af andre end autoriserede Kemppi 
værksteder.

Garantireparationer
Fejl og defekter, der falder ind under garantien, skal indberettes til Kemppi eller et autoriseret 
Kemppi serviceværksted inden for garantiperioden. Inden der kan påbegyndes nogen form for 
garantireparation, skal kunden dokumentere garantiens gyldighed i form af et garantibevis, en 
kvittering eller anden form for bevis for køb (f.eks. følgeseddel eller købsfaktura) samt endelig 
maskinens serienummer.
Dele, der ombyttes indenfor garantiperioden, forbliver Kemppi’s ejendom.
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