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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 finns 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
Kempact Puls 2800 Automotive är en kompakt pulsMIG-inverter speciellt framtagen för reparation 
av bilkarosser. En stor fördel med denna maskin är dess goda egenskaper för MIG-lödning.

1.3. DRIfTSÄKERHET
Läs noga igenom och följ säkerhetsföreskrifterna.

Ljusbågen och hett sprut
Ljusbågen skadar oskyddade ögon. Iakttag också försiktighet med reflekterande ljus från ljusbågen. 
Ljusbågen och hett sprut bränner oskyddad hud. Använd skyddshandskar och skyddskläder när 
du svetsar.

Brandsäkerhet
Svetsning klassificeras alltid som heta arbeten, följ gällande brandsäkerhetsföreskrifter. Avlägsna 
lättantändligt material från svetsplatsens närhet. Ett godkänt släckningsredskap ska alltid finnas 
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 flera 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, svetspistolen 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.

Utrustningens magnetiska kompatibilitet (EMC) är avsedd för användning i 
industrimiljö. Klass A-utrustning är inte avsedd för användning i bostäder, där 
elektriciteten tas från det allmänna lågspänningsnätet. 
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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.

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 finns 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. ANSLUTNING TILL ELNÄTET
Kempact™ Pulse 2800 Automotive levereras med 5 m nätkabel utan stickpropp. Montering av 
stickpropp får utföras endast av behörig elektriker. Se Tekniska data i slutet av denna bruksanvisning 
för information om säkringar och storlekar på kablar.

2.5. ÅTERLEDARE
Fäst återledarklämman omsorgsfullt, helst direkt på arbetsstycket. Kontaktytan bör alltid vara så 
stor som möjligt. Rengör kontaktytan från färg och rost. Använd minst 35 mm² kablar. Mindre 
diametrar kan förorsaka överhettning i isolering och anslutningar. Kontrollera att svetspistolen tål 
max. svetsström.
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2.6. SVETSpISTOLEN
Försäkra dig om att svetspistolens trådledare och kontaktmunstycke motsvarar tillverkarens 
rekommendationer för den tråddiameter och typ av tillsatsmaterial som används. En för trång 
trådbana medför större belastning än normalt på matarverket och förorsakar störningar i 
trådmatningen. Drag åt svetspistolens snabbkoppling så hårt att ingen spänningsförlust uppstår 
på anslutningsytan. En för lös koppling hettar upp svetspistolen och matarverket. Kontrollera att 
snabbkopplingens inloppsrör inte kommer i kontakt med matarhjulen.

Använd aldrig en defekt svetspistol!

2.7. mONTERING OcH LÅSNING AV TRÅDBOBIN

– Lossa bobinlåsets låsklor genom att vrida låskolven 45 grader.
– Sätt bobinen på plats. OBS! Kontrollera bobinens rotationsriktning.
– Lås bobinen genom att vrida på låskolven.

2.8. AUTOmATISK TRÅDINmATNING TILL SVETSpISTOLEN
Automatisk trådinmatning underlättar bobinbyte. Vid byte av bobinen behöver man inte lätta på 
matarhjulstrycket, tillsatsmaterialet går automatiskt i rätt spår.

– Se till att matarhjulets spår överensstämmer med diametern på det tillsatsmaterial som 
används.

– Lossa trådändan från bobinen och klipp av ev. trasslig del. Se till att tråden inte hänger ut 
på bobinens sidor!

– Se till att trådändan är rät i 20 cm längd och trådändan rund (fila vid behov). En vass trådända 
kan skada svetspistolens styrrör och kontaktmunstycke.

– Drag ut lite lös tråd från trådbobinen. Drag tillsatsmaterialet till matarhjulen. Lätta inte på 
matarhjulstrycket.

– Tryck på pistolbrytaren och drag fram tråden så att den löper genom matarhjulen fram till 
svetspistolen. Kontrollera att tråden löper i båda matarhjulens spår! 

– Tryck på pistolbrytaren tills tillsatsmaterialet kommer ut genom kontaktmunstycket.
Automatisk trådinmatning kan ibland misslyckas om man använder tunt tillsatsmaterial (Fe: 
0,6...0,8 mm, Al: 0,8...1,0 mm). Då kan du vara tvungen att öppna matarhjulen och träda tråden 
för hand genom matarhjulen.

Obs! Kontrollera att tillsatsmaterialet eller bobinen inte är i kontakt med 
maskinkroppen, p.g.a. risk för kortslutning!

2.9. jUSTERING AV mATARHjULSTRYcK
Ställ in matarhjulstrycket med justeringsskruven så att tillsatsmaterialet matas fram jämnt genom 
trådledaren och tillåter en lätt bromsning vid kontaktmunstycket utan att matarhjulen slirar.

Ett för hårt tryck deformerar tillsatsmaterialet och sliter bort delar av dess belägg-
ning, samt ökar slitaget och friktionen på matarhjulen.

LÅST  ÖPPEN
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2.10. jUSTERING AV SpÄNNING I BOBINNAVETS BROmS
Bromseffekten justeras genom att man vrider på justeringsskruven i låskolvens mitt med en 
skruvmejsel. Ställ in bromseffekten så att tillsatsmaterialet inte kan ligga löst och falla av från 
bobinen när matarhjulen stannar. Kravet på bromseffekten ökar med ökande trådmatningshastighet. 
Eftersom bromsen belastar motorn, ska man inte hålla den för hårt spänd.

2.11. SKYDDSGAS
Som MIG-skyddsgas används koldioxid, blandgaser och argon. Gasflödet ställs in enligt svetsström 
och svetsläge.

A Gasflaskans ventil
B Tryckregleringsskruv
C Kopplingsmutter
D Slangkoppling
E Hylsmutter
F Manometer för gasflaskan
G Manometer för gasslangen

Följande installationsanvisningar gäller för de flesta regulatortyper:
1. Stig åt sidan och öppna gasflaskans ventil (A) ett ögonblick för att blåsa bort eventuella 

orenheter från ventilen.
2. Vrid på tryckregleringsskruven (B) tills inget fjädertryck känns.
3. Stäng nålventilen om regulatorn har en sådan.
4. Fäst regulatorn på flaskventilen och drag åt muttern (C) med en lämplig nyckel.
5. Montera slangkopplingen (D) och hylsmuttern (E) på gasslangen och spänn med en 

slangklämma.
6. Anslut slangen till regulatorn och den andra ändan till trådmatarverket. Drag åt hyls- 

muttern.
7. Öppna gasflaskans ventil långsamt. Gasflaskans manometer (F) visar trycket i tuben. OBS! 

Töm aldrig gasflaskan helt. Den ska fyllas då trycket sjunkit till 2 bar.
8. Öppna nålventilen om regulatorn har en sådan.
9. Vrid reglerskruven (B) tills slangens manometer (G) visar önskat flöde (eller tryck). När 

flödet justeras ska strömkällan vara påkopplad och svetspistolens strömbrytare ska vara 
intryckt.

Gasflaskan ska alltid placeras stabilt i vertikal position på väggställning eller på 
speciell flaskvagn. Stäng flaskventilen efter avslutad svetsning.

E

B

D

C
A

F

G

A
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3. ANVÄNDNING

3.1. HUVUDBRYTARE OcH SIGNALLAmpOR
Med brytaren i läge “I” får maskinens primär- och styrkretsar spänning och signallampan “ON” 
tänds. Svetskretsen får spänning när svetsläge aktiveras med pistolbrytaren, eller när brytaren 
trådmatningstest trycks in.

3.2. VAL AV SVETSpOLARITET
Homogentråd svetsas oftas med + polaritet och gasfri rörelektrod med - polaritet. Vid svetsning 
med andra tillsatsmaterial, kontrollera rekommenderad polaritet på tillsatsmaterialets förpackning, 
eller med försäljaren. För mycket tunna godstjocklekar (0.5 – 0.7 mm) kan - polaritet passa bättre 
även för homogentråd.

3.2.1. Byte av svetspolaritet

- polaritet

+ polaritet

Ändring av polaritet får endast göras av auktoriserad Kemppi serviceverkstad.

3.3. pANEL
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3.3.1. Val av svetsprocess
Normal MIG/MAG-svetsning:
Normal MIG/MAG-svetsning med separat trådmatnings- och spänningsreglering kan 
väljas i läget 1-MIG. Kurva nr ”00” ger en trådmatningshastighet på mellan 1 och 18 
m/min. Strömmen ställs in mellan särskilda förprogrammerade gränsvärden beroende 
på trådmatningen. När man valt kurva ”01” är trådmatningshastighet och spänning 
oberoende av varandra.

Synergisk MIG/MAG-svetsning (1-MIG)
Synergisk MIG/MAG-svetsning (1-MIG): MIG-svetsning där trådmatningshastigheten 
styr övriga svetsparametrars värden, så att svetseffekten kan justeras med endast en 
ratt. Välj lämplig synergikurva för tillsatsmaterialet och gasflödet för att bestämma hur 
trådmatningshastigheten påverkar pulsparametrarna.

Synergisk pulsMIG-svetsning: 
Med den här svetsprocessen, som bygger på en pulserande svetsström, kan man svetsa 
utan sprut och stänk. Strömkällans pulsparametrar ändras automatiskt (synergi) vilket 
gör det möjligt att reglera svetseffekten med endast en ratt. Välj lämplig synergikurva för 
tillsatsmaterialet och gasflödet för att bestämma hur är trådmatningshastighet påverkar 
pulsparametrarna.

3.3.2. Val av synergikurvor för 1-MIG/pulsMIG

Programnumret för synergikurvan väljs med plus/minus-knapparna och visas under ”SYNERGIC 
PRG”.
Mittfönstret visar aktuell materialgrupp (t.ex. AL, CUS, FE) och tråddiametern (mm) visas till 
höger. Denna information visas bara en kort stund. 
Knappen ”PRG INFO” ger mer information om kurvan:
Med en tryckning återgår man till visning av materialgruppen och diametern, med ytterligare en 
tryckning visas materialets typnummer, och en tredje tryckning stegar igenom gasens komponenter 
en efter en.
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3.3.3. Inställningar, displayer och svetsdata

Display för svetsström och godstjocklek. 
Ändringar kan göras med knappen vid sidan av 
displayen. En display visar procentvärde (av t.ex. 
gasmix) och ett annat visar antal sekunder (se 
timer). Den relativa ljusbågslängden visas också 
under justeringen. Annars visas det förväntade 
strömvärdet (inte på modell 2-MIG).
Potentiometer, Process Manager™ för inställning 
av alla svetsparametrar.

Här är displayen för trådmatningshastighet, svetsspänning och materialgrupp. Denna kan återställas 
med knappen nedanför displayen (trådmatningshastighet/ljusbågslängd). Spänningen kan ställas 
in i normalläge och i läge 1-MIG (trådmatningshastighet/ljusbågslängd). Vid pulssvetsning 
styrs spänningen av trådmatningshastigheten. Ljusbågslängden påverkar vissa av de andra 
parametrarna.
När man trycker in svetsdataknapparna samtidigt visas återigen trådmatningshastigheten, 
svetsspänningen och den svetsström som användes när svetsningen avbröts.

3.3.4. Timer
Intervallsvetsning
Punktsvetsning
Punktsvetstiden ställs in direkt sedan man tryckt på knappen i SPt-fönstret, och paustiden 
ställs in på motsvarande sätt i PSE-fönstret. Tiden ställs in med potentiometern.

3.3.5. Dynamikjustering
Vid justering av dynamiken vid MIG/MAG-svetsning visas inställningsvärdet dyn 
-9...0...9. Svetsningens stabilitet och mängden svetsstänk påverkas av dynamiken. 
Rekommenderat referensområde är läge 0. Värdena -9...-1 ger en mjukare ljusbåge och 
mindre stänk, och värdena 1...9 ger en grövre ljusbåge och bättre stabilitet, vid svetsning 
av stål med 100% CO² skyddsgas.

3.3.6. Fjärrereglering
Svetspistolen, trådmatningshastigheten eller svetseffekten kan regleras med fjärreglage 
RMT 10. Svetsspänning eller ljusbågslängd kan regleras med potentiometern på 
panelen. 
Panelreglering, justeringar med panelens potentiometer.

3.3.7. Extrafunktioner för MIG-svetsning
Kraterfyllnad, 1-MIG och pulsMIG:
Kraterfyllnad minskar svetsfel som kan förorsakas av ändkratrar. Svetseffekten och 
slutnivån kan ändras med SETUP-funktionen.
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Hot Start:
Hot Start-funktionen används för 1-MIG- och pulsMIG-svetsning. Vid svetsning med 2T-funktion 
ställer man in Hot Start-tiden med SETUP-parametrarna. Hot Start-nivån kan ändras med SETUP-
funktionen.
Hot Start-nivån samt kraterfyllnadsnivån och downslopetiden regleras enkelt med funktionen 
“QUICK SETUP”.

1. Tryck först på SETUP-knappen och sedan på den extra funktionsknappen (utan att släppa 
SETUP-knappen).

2. Ställ in Hot Start-nivån.
3. Upprepa steg 1. Displayen visar då nästa inställbara parameter.

Avsluta genom att trycka på valfri knapp (utom SETUP).

3.3.8. Användning av gastest
Om du trycker på gastestknappen startar gasflödet, men inte strömkällan eller 
trådmatningen. Gasflödet kan mätas med ett mätinstrument.
Stoppa gasflödet genom att trycka på samma knapp igen, eller på pistolbrytaren. Om 
pistolbrytaren inte trycks in på nytt kommer gasflödet att stängas av inom 20 sekunder. 
Displayen visar ”Gas” och tiden.

3.3.9. Trådmatningstest
Trådmatningens omkopplare startar trådmatarmotorn utan att gasventilen öppnas. 
Strömkällan startar utan svetseffekt. Trådmatningshastigheten blir 5 m/min, vilket kan 
justeras enligt önskemål.

3.3.10. Inställning
SETUP-funktionen kan användas för att ändra svetsparametrar som inte har egna panelfunktioner. 
Dessa parametrar kan ställas in separat för 1-MIG och pulsMIG.. SETUP-inställningarna är separata 
för varje minneskanal.

Hot start Kraterfyllnad

Tråddiameter/effekt/
svetsström
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parameternamn Nr fönster 1-mIG puls- 
mIG

fabriks- 
värde

Enhet förklaring

postGasTime 1 poG x x Kurva s Gasefterströmningstid..
0,0…9,9.s

preGasTime 2 prG x x Kurva s Gasförströmningstid.2T.
0,0…9,9.s

HotStartLevel 11 Hot x x 30 % Hot.Start-nivå.för.svetseffekt.
50…+75.%

HotStartTime 2T 12 H2t x x 2 s Hot.Start-tid.2T.0,1–9,9.s
craterfillLevel 14 cFL x x 30 % Kraterfyllnadsnivå.10–90.%
craterfillSlope 15 cFS x x 1 s/10m Kraterfyllnadsslope..

1…20.s/10.m
creepStartLevel 17 cSL x x Syn Krypstartnivå.10…90

creepStartSlope 18 cSS x x 0 s/10m Krypstartslope..
0,1…5.s/10.m

Doublefrequency 21 dFr - - - - -

DoubleAmpiltude 22 da - - - - -

Startpower 31 Stp x x 0 Starteffekt.-9…0…+9
pulsecurrent 33 puc x 0 % pulsström.-10…+15.%

ArcLength 
AdjRange

41 aLr x x 0 % Inställningsområde.för.
ljusbågslängd.-50…+75.%

calibration 42 caL x x 1 v/100a Inställning.av.medelvärde.vid.
finjustering av ljusbågslängden 
0,0…10,0.v/100.a

WfS 51 FS 18 m/min Trådmatningshastighet..
max.18.eller.25.m/min

Gun 53 Gun på vätskekylning.på/av
GunRemote 54 GrE på avstängning.av.den.

automatiska identifieringen av 
svetspistolens.fjärreglage

Display reset time 81 dLY x x 5 s 1...20.s.displayens.
återställningstid

PRG INFO - field 
selection

82 diS x x 1 1,2,3.Fältval

Restore 99 av Återgång.till.
fabriksinställningarna..
oFF/av=ingen.återgång,.
pan=panel.och.inställningar,
aLL/aLLa.=.även.
minneskanaler

INSTÄLLNINGSFUNKTIONER PÅ PULSPANELEN
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Ändring av parametrar
Genom att trycka in väljarknappen (SETUP) en något längre stund går maskinen till inställningsläget 
(SETUP). Displayen visar den inställda parameterns nummer (blinkar), parameterns förkortning 
och dess värde. Välj parameternummer med ”SYNERGIC PRG”, och knapparna +/- eller knappen 
”SETUP” (som kommer att hoppa med tiotalsvärden). Ändra värdet med potentiometern (ibland 
kan värdet ses i synergikurvan). Texten ”Syn” och kurvvärdet blinkar växelvis till höger i displayen. 
Ställ in värdet genom att vrida potentiometern motsols.
Avsluta inställningsläget (SETUP) med en lång tryckning. 

3.3.11. Felkoder
Felkoderna innefattar:
Err 3: Överspänning i nätspänningen. Överspänningsindikatorn tänds också.
Err 4: Överhettningsskyddet för strömkällan har löst ut, och svetsningen har stoppats. 

Överhettningslampan tänds också.
Err 5: Kylsystemet har avbrutit svetsningen. 
Err 6: Ökad spänning på plintarna. Lämna in maskinen på service.
Err 153: En vätskekyld PMT- eller WS-pistol har överhettats, eller så har en PTC eller RMT10 

installerats i pistolen, men omkopplaren i pistolen står i FU-läge (se bruksanvisningen 
för svetspistolen).

Err 154: Överbelastning av trådmatarmotorn
Felkoderna försvinner när felorsakerna åtgärdats, förutom Err 6 som kräver att maskinen stängs 
av.

4. UNDERHÅLL
4.1. DAGLIGT UNDERHÅLL

Var försiktig med spänningsförande delar!

Rengör trådledaren och kontrollera kontaktmunstycket regelbundet.
Kontrollera alltid nätkablar och svetsledare före svetsning och byt ut defekta kablar.

Obs! Anslutning av nätkabel får utföras endast av behörig elektriker!

4.2. REGELBUNDET UNDERHÅLL
KEMPPI serviceverkstäder tecknar serviceavtal beträffande regelbundet underhåll. Samtliga delar 
rengörs, kontrolleras och repareras vid behov. Svetsmaskinens funktioner testas också.

4.3. SKROTNING
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga hushållsavfallet!
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning och 
dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk utrustning som nått slutet 
av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en miljövänlig återvinningsstation. 
Som ägare till utrustningen ska du skaffa dig information från vår lokala representant 
om godkända insamlingssystem.
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors hälsa!
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5. BESTÄLLNINGSDATA
Produkt  Beställningsnummer
Kempact™ Pulse 2800 Automotive  621828001
GH 30 pistolhållare  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 6m 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
Fjärreglage RMT 10 6185475
Återledare 35 mm² 5 m 6184311
Transportvagn ST 7  6185290
Transportvagn P250  6185268
Hängkrok  4298180
Gasslang 6 m W000566
Monteringssats för bobin  4289880
Adapter för 5 kg bobin  4251270
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Kempact™ pulse 2800 Automotive
Anslutningsspänning 3-fas.400v.+/-15%,.50/60Hz
Anslutningseffekt

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

Nätkabel/säkring 4x1,5.mm².-.5.m/16a.trög
Belastbarhet

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

Reglerområde för spänning 8.-.30v
Trådmatningshastighet 1.-.18.m/min
Tomgångsspänning 56.v
Verkningsgrad 0,69.(250a./.26v)
Effektfaktor 0,84.(250a./.26v)
Tillsatsmaterial

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

Skyddsgas co²,.ar,.ar.&.co².mixed
Bobin, diameter 300.mm.(15.kg)
matarhjul, diameter 32.mm
Temperaturklass H.(180.°c)./.b.(130.°c)
mått

längd 580.mm
bredd 280.mm
höjd 440.mm

Vikt 22.kg
pistolkoppling EuRo
Trådmatning 4-hjulsmatning
Driftstemperatur -.20.°c....+.40.°c
förvaringstemperatur -.40.°c....+.60.°c
Skyddsklass Ip23c

6. TEKNISKA DATA

Produkterna är CE-märkta.
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7. GARANTIVILLKOR
Kemppi Oy lämnar garanti på de produkter som tillverkas och marknadsförs av Kemppi. Garantin 
omfattar skador som härrör sig från fel i material eller tillverkning. Garantireparationer får utföras 
endast av auktoriserad Kemppi serviceverkstad. Kostnader för emballage-, frakt- och försäkring 
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 skador som härrör sig till normalt slitage, användning i strid mot bruks- 
anvisning, anslutning till felaktig nätspänning (inkl. spänningsvariationer utanför utrustningens 
specifikationer), felaktigt gastryck, överbelastning, transport- eller lagringsskador, brand, eller 
skador som förorsakats av brand eller naturfenomen, t.ex. blixtnedslag eller översvämning.
Garantin täcker inte direkta eller indirekta kostnader för resor, traktamenten eller logi, som upp- 
kommit vid garantireparation. OBS! Garantin täcker inte svetspistoler, svetsbrännare och deras 
slitdelar, ej heller matarhjul och trådledare. Direkt eller indirekt skada som förorsakas av en defekt 
produkt omfattas inte av garantin. Garantin upphör att gälla om produkten modifierats 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 service- 
verkstad.

Åtaganden vid garantireparationer
Garantifel måste uppges till Kemppi eller till auktoriserad Kemppi serviceverkstad inom garanti- 
perioden. När garantireparation åberopas ska kunden uppge produktens serienummer och uppvisa 
ett ifyllt garantikort, eller på annat sätt t.ex. med inköpsfaktura eller inköpskvitto styrka att garantin 
gäller. Delar som bytts under garanti, förblir Kemppis egendom. 
Garantin på en produkt, som reparerats eller utbytts, är giltig till utgången av den ursprungliga 
garantitiden.
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