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VOORWOORD

1.1

ALGEMEEN
Gefeliciteerd met uw keuze voor het Kempomat™ lasapparaat. Bij correct gebruik, kunnen
Kemppi producten de productiviteit van uw laswerkzaamheden verhogen tijdens een
economische levensduur van vele jaren.
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik, onderhoud en de
veiligheid van uw Kemppi product. De technische specificaties van het apparaat vindt u
achterin de handleiding.
Bestudeer de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Voor uw
eigen veiligheid en die van uw werkomgeving, dient u met name aandacht te geven aan de
veiligheidsvoorschriften in de handleiding.
Voor meer informatie over Kemppi-producten kunt u contact opnemen met Kemppi Oy, een
geautoriseerd Kemppi-dealer raadplegen, of een bezoek brengen aan de Kemppi-website op
www.kemppi.com.
De specificaties en ontwerpen in deze handleiding zijn behoudens veranderingen zonder
voorafgaande berichtgeving.

Belangrijke opmerkingen
Punten in de handleiding die bijzondere aandacht vereisen met het doel schade en
persoonlijk letsel te vermijden worden aangeduid met de ’LET OP!’ aanduiding. Lees deze
stukken zorgvuldig door en volg de instructies op.
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1.

Afwijzing van aansprakelijkheid
Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om te zorgen dat de informatie in deze gids
accuraat en volledig is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten of nalatigheid.
Kemppi behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaand bericht, de specificaties
van het beschreven product te wijzigen. Zonder voorafgaande toestemming van Kemppi mag
de inhoud van deze handleiding niet gekopieerd, vermenigvuldigd of verzonden worden.

1.2

PRODUCT INLEIDING
De Kempomat 3200 en 4200 zijn compacte MIG-lassystemen voor zwaar industrieel gebruik. De
Kempomat 2500 zijn compacte MIG-lassystemen voor voertuigherstellingen en voor licht en
middelzwaar industrieel gebruik.

Stroombron
De primaire aansluitspanning voor de 2500 stroombron is 3~230 V / 400 V. De instelling van de
lasspanning is onder verdeeld in tien stappen
De primaire spanning voor de Kempomat 3200 stroombron is 3~ 230 V / 400 V (aantal instelbare
spanningsstappen is 40). Bij de Kempomat 4200 is de primaire spanning niet omschakelbaar, er
zijn twee type stroombronnen, een voor 3~230 en een voor 3~400 V. De lasspanning van de 230
V stroombron is verdeeld in 32 stappen en van de 400 V stroombron in 56 stappen. De MSD1 Volt/
Ampere meter is leverbaar als een accessoire.

Draadaanvoer
De Kempomat serie bestaat uit compacte gasgekoelde machines met een geïntegreerd
draadaanvoer mechanisme. De Kempomat 2500 is voorzien van een twee wiels draadaanvoer
mechanisme en de Kempomat 3200 en 4200 zijn voorzien van een vier wiels uitvoering. Voor
toepassing van een Push pull pistool is als accessoire de KMW sync unit verkrijgbaar

3
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2.

INSTALLATIE VAN DE STROOMBRON

2.1

PLAATSING EN LOCATIE VAN DE MACHINE
Plaats de machine op een stevig, droog en gelijkmatig oppervlak. Waar mogelijk, zorg dat er
geen stof of andere onzuiverheden de koelluchtcirculatie van de machine binnen kan dringen. Bij
voorkeur plaatst u de machine boven het vloerniveau, bijvoorbeeld op een passende draagunit.
Opmerkingen voor de plaatsing van de machine:
• Het hellingspercentage van het oppervlak mag niet groter zijn dan 15 graden.
• Zorg voor een vrije circulatie van de koellucht. Er moet minimaal 20 cm vrije ruimte zijn voor
en achter de machine voor een vrije circulatie van de koellucht.
• Bescherm de machine tegen hevige regenval en direct zonlicht.
LET OP! De machine mag niet in de regen worden gebruikt, aangezien de beschermingsklasse van
de machine, IP23S, enkel het bewaren en de opslag van de machine buiten toestaat.
LET OP! Richt nooit metallic spray / spetters richting de apparatuur.

2.2

AANSLUITING OP HET STROOMNET
De netkabel en de stekkers mogen enkel door een bevoegde elektriciteitsfirma of een bevoegde
elektricien worden aangebracht. Om de netkabel aan te brengen, moet de linker zijplaat (langs
voor gezien) worden gedemonteerd.
De Kempomat-stroombron is uitgerust met een vijf meter lange netkabel zonder stekker. De
netkabel voldoet aan de norm CENELEC HD22 met de code H07RN-F. Als de netkabel niet aan de
plaatselijke voorschriften beantwoordt, moet hij worden vervangen.

2.3

DE NETKABEL AANBRENGEN
De kabel wordt door de doorvoering aan de achterzijde in het toestel gevoerd en beveiligd met
een kabelklem (05).
De fasegeleiders worden verbonden met de aansluitingen L1, L2 en L3. De geelgroene
aardingsgeleider wordt verbonden met de overeenkomstig gemerkte aansluiting
. Als een
5-polige kabel wordt gebruikt, moet de nulleider gelijk met de kabelisolatie worden doorgeknipt.
Zekeringen en netkabel overeenkomstig 100 % inschakelduur van de belastingswaarden van het
toestel:
In kabels van het type S zit een geelgroene aardingsgeleider.

L
1
L
2
L
3

NL
Kempomat
Primaire aansluitspanning
Aansluitkabel
Zekering (traag)

4

2500
230 V

3200
400 V

230 V

4200
400 V

230 V

400 V

4G2.5 (5 m) 4G2.5 (5 m) 4G2.5 (5 m) 4G2.5 (5 m) 4G6.0 (5 m) 4G2.5 (5 m)
16 A

10 A

20 A

16 A

25 A

16 A
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De netspanning omschakelen / Kempomat 2500, 3200
De stroomaansluitkabel en de stekker mogen enkel worden aangebracht door een bevoegde
elektriciteitsfirma of een bevoegde elektricien.
230 V

201
204
203
206
205
202

230 V
0

T002

230 V
400 V

400 V

201
204
203
206
205
202

400 V
0

T002

230 V
400 V

Omschakelen tussen netspanning 3~ 230 en 3~ 400 V
De Kempomat 3200 is in de fabriek ingesteld op netspanning 3~ 400 V. Om de netspanning
om te schakelen, moet de zijplaat van de Kempomat 2500/3200 worden geopend. Verander de
schakeling aan de hand van de bijgevoegde schets. Onder de spanningsomschakelstrip bevindt
zich het overeenkomstige schakelschema op een sticker.
LET OP! De Kempomat 4200 heeft slechts een aansluiting voor één netspanning!

2.4

WERKSTUKKABELS
In bijgaande tabel vindt u de typische belastingswaarden van rubber-geïsoleerde koperkabels bij
een omgevingstemperatuur van 25 °C en een geleidertemperatuur van 85°C.

Kempomat 2500
Kabeldoorsnede

Inschakelduur ED

Cu

100 %

60 %

30 %

for 100 A

25 mm²

180 A

230 A

330 A

0.7 V

35 mm²

225 A

290 A

410 A

0.5 V

Kempomat 3200, 4200
Kabeldoorsnede

Inschakelduur ED

Cu

100 %

60 %

40 %

for 100 A

50 mm²

285 A

370 A

450 A

0.35 V

70 mm²

355 A

460 A

560 A

0.25 V

Spanningsverlies / 10 m

NL

Spanningsverlies / 10 m

LET OP! Wegens het optredend spanningsverlies en de opwarming de laskabels niet hoger belasten
dan de toegelaten waarden. Bevestig de aardingsklem van de aardingskabel zorgvuldig, indien
mogelijk rechtstreeks op het werkstuk. Het contactvlak moet altijd zo groot en stevig mogelijk zijn.
Verwijder verf en roest van het contactvlak.
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3.

GEBRUIK

3.1

ONDERDELEN IM HET DRAADAANVOER-MECHNISME
Kempomat 2500
2-rols draadaanvoermechanisme met draaddoorvoerpijpjes
Draad, ø mm
Draaddoorvoerpijp, ø mm
wit
1,0
SP3134140 messing
Fe, Mc, 0,6 ... 0,8
Fc
0,9 ... 1,6
oranje
2,0
SP3133700
Ss, Al

0,8 ... 1,6

zilver

2,5

B.
C.

Fe, Ss, Al
Gladde V-groef

Tandwiel, 2-rols draadaanvoer
ø 28 mm

(0–18 m/min)

SP4265240 plastic

ø 28 mm

(0–18 m/min)

4287860

2-rols
Kleur

ø mm

wit

0.6/0.8

3133810

wit

0.8/0.8 (L)

3143180

rood

3133210
3138650

oranje

1.2/1.2 (L)

3137390

geel

1.4-1.6

3133820

geel

1.6/1.6 (L)

3141120

rood

1.0/1.2

3133940

oranje

1.2/1.2 (L)

3137380

geel

1.4-1.6

3133990

geel

1.6/1.6 (L)

3141130

Fe, Fc, Mc,
Ss, Al

oranje

1.2/1.2 (L)

3142210

bruin

1.4/1.4 (L)

3142220

Trapeznut

geel

1.6/1.6 (L)

3142200

Gekartelde V-groef

(L) = Voorzien van kogellagers

staal

2500, 3200, 4200
Draadaanvoerrol groefkeuze

1.0/1.0 (L)

Fe, Fc, Mc

6

Instelling compressledruk

rood

NL

SP4102283

C.

B.

A.

plastic

SP3134290

A.

Draadaanvoerrollen

4285900 1,8

Selectiering overbrengingstandwiel

Gladde V-groef

(L) = Voorzien van kogellagers

Draadaanvoerrollen

4-rols (3200, 4200)
Kleur
ø mm

Fe, Ss, Al

wit

0.6/0.8

wit

0.8/0.8 (L)

rood

1.0/1.2

rood
A.

3.0 3134710

geel
A.

2.5 SP3134290

zilver

blauw 4.0 SP3134130

1.6 ... 2.4

Ss 0.8 ... 1.6
Al 1.6 ... 2.4

oranje 2.0 SP3133700

0.9 ... 1.6

B.

geel

zilver

Kleur

ø mm

rood

1.0/1.2

3133940

oranje

1.2/1.2 (L)

3137380

geel

1.4-1.6/2.0

3133990

3133210

geel

1.6/1.6 (L)

3141130

1.0/1.0 (L)

3138650

zwart

2.4

3134030

oranje

1.2/1.2 (L)

3137390

blauw

3.2

3134060

geel

1.4-1.6/2.0 3133820 Fe, Fc, Mc,
1.6/1.6 (L) 3141120 Ss, Al

oranje

1.2/1.2 (L)

3142210

geel

bruin

1.4/1.4 (L)

3142220

zwart

2.4

geel

1.6/1.6 (L)

3142200

blauw

3.2

grijs

2.0/2.0 (L)

3142230

zwart

2.4 (L)

3142240

Fe, Fc, Mc

3133810

Gekartelde
3143180 V-groef

3133880 Trapeznut
3133910
B.

D.

C.

C.

plastic

plastic

4.0 4270180

2.0 SP4267220

messing 4.0 SP4267030

4.0 4270180

2.0 4266970

plastic
plastic

2.0 SP4267220

plastic

(0–18 m/min)
(0–25 m/min)
(0–25 m/min)

ø 28 mm
ø 40 mm
ø 40 mm

4297270

SP4265250

4287860

SP4265240

staal

plastic

staal

plastic

D.

geel

ProMig 511

geel

3.0 4268560

2.4 SP4268210

Kempomat 2500, 3200, 4200 / © Kemppi Oy / 1736

(0–18 m/min)

ø 28 mm

Tandwiel, 4-rols draadaanvoer

Instelling compressledruk

3.0 3134720

2.5 SP3134300

blauw 4.0 SP3134110

4-rols draadaanvoermechanisme met draaddoorvoerpijpjes
Draad, ø mm Draaddoorvoerpijp, ø mm
1.0 SP3134140
oranje 2.0 SP3134120
Fe 0.6 ... 0.8
Mc
Fc

Kempomat 3200, 4200

NL
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3.2

MONTAGE VAN DE DRAADAANVOER

Draadaanvoerunit:
1.
2.

Sluit de werkstukkabel aan op de aansluiting aan de voorzijde van de Kempomat.
Het MIG-pistool wordt op de EURO-aansluiting van de draadaanvoer geschroefd.
Gebruik de draadgeleiding en het draadmondstuk overeenkomstig de instructies van
de pistoolfabrikant. Als de uitrusting te nauw is of niet geschikt is voor het draadtype,
veroorzaakt dit storingen en nodeloze slijtage.
3.
Maximale draadaanvoersnelheid
In de fabrieksinstelling bedraagt de maximale draadaanvoersnelheid 18 m/min. Dit is
voldoende voor het meeste laswerk. Als u een grotere snelheid nodig heeft, kunt u de maximale
draadaanvoersnelheid verhogen tot 25 m/min, door het tandwiel op de motoas te vervangen door
een groter tandwiel. Het grotere tandwiel D40 wordt op bestelling geleverd.

Indien nodig wordt de snelheid als volgt gewijzigd:

• Open de drukhevel (20). Verwijder de onderste draadaanvoerrollen (21). Draai de schroef (23)
met de bijbehorende onderlegring los. Neem het tandwiel D28 (24) van de motoras.
• Draai de schroeven (25) (3 stuks) één omwenteling los. Plaats tandwiel D40 op de motoras.
Draai de schroef (23) met onderlegring weer vast.
• Plaats de draadaanvoerrollen (21) weer op de as, maar draai de bevestigingsschroeven (22)
van de draadaanvoerrollen nog niet vast.
• Breng de motor omhoog, zodat de tandspeling tussen het tandwiel en de twee onderste
draadaanvoerrollen ca. 0,2 mm bedraagt.
• Draai de schroeven (25) vast. Controleer de tandspeling, corrigeer eventueel de positie van
de motor. Schroef de bevestigingsschroeven (22) van de draadaanvoerrollen weer vast.
• Een te geringe speling tussen het tandwiel en de draadaanvoerrollen verhoogt de belasting
van de motor. Een te grote speling kan tot snellere slijtage van de draadaanvoerrollen en van
het tandwiel leiden.
4.
De beschermgasslang wordt aangesloten op de gasaansluiting aan de achterzijde van het
toestel. Voor de aansluiting op de gasfles en de afregeling van het beschermgasdebiet
verwijzen we naar “Beschermgas”.

NL

3.3

INSTALLATIE VAN DE DRAADAANVOERUNIT
Draadaanvoer overeenkomstig de draaddiameter
De draadaanvoerrollen zijn, afhankelijk van de toepassing, leverbaar met glad, getand en
trapezium gelagert spoor.

Kempomat 2500
Kleur
wit
rood

Lasdraad ø, mm
Aanvoerrol

duim

0.6 en 0.8

0.030

0.9/1.0 en 1.2

0.035, 0.045 en 0.052

Doorvoerpipje
oranje

8

0.6-1.6

0.024-1/16

wit
rood
geel

Lasdraad ø, mm
Aanvoerrol

duim

0.6 en 0.8

0.030

0.9/1.0 en 1.2

0.035, 0.045 en 0.052

1.4, 1.6 en 2.0

1/16 en 5/64

Doorvoerpipje
oranje

0.6-1.6

0.024-1/16

Aanvoerrollen met glad spoor:
Algemeen bruikbare voedingsrollen voor lassen met alle draden

Gekartelde aanvoer:
Speciale voedingsrollen voor vul- en staaldraad

Aanvoerrollen met trapezium gelagert:
Speciale aanvoerrollen voor aluminiumdraad
De draadaanvoerrollen zijn voorzien van twee sporen voor verschillende diameters van de
draadaanvoer. De juiste groef wordt gekozen door de selectieplaat te verschuiven van de ene kant
van de aanvoerrol naar de andere kant.
Om de identificatie te vergemakkelijken zijn de aanvoerrollen en de draaddoorvoerpijpjes voorzien
van een kleurcode (zie tabel op pagina 4). De Kempomat is uitgerust men een rood aanvoerwiel
met gladde groef en oranje draaddoorvoerpijpjes voor lasdraden van 0,9 - 1,2 mm (0,035”, 0,045”
en 0,052”).

3.4
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Kempomat 3200, 4200
Kleur

MONTAGE VAN DE MIG-LASPISTOLEN
Om storingvrij te kunnen lassen, dient u in de gebruiksaanwijzing van het laspistool na te gaan of
de draadgeleiding en het draadmondstuk beantwoorden aan de aanbevelingen van de fabrikant
voor de diameter en het type van de door u gebruikte lasdraad. Een te nauwe draadgeleiding kan
een hogere belasting van de draadaanvoermotor veroorzaken en tot storingen in de draadaanvoer
leiden.
Draai de snelsluiting van het pistool zo aan, dat er geen spanningsverliezen ontstaan op het
verbindingsvlak. Bij een losse verbinding treedt er verhitting van het laspistool en van het
draadaanvoerunit op.
LET OP! erop dat het door u gebruikte laspistool geschikt is voor de vereiste maximale lasstroom!
Gebruik nooit een beschadigde laspistool!

3.5

MONTAGE EN VERGRENDELING VAN DE DRAADSPOEL
• Maak de vergrendelklauwen van de naaf van de draadspoel los door de vergrendelknop één
kwartslag in de richting OPEN te draaien.
• Positioneer de draadspoel. Let op de draairichting!
• Draai de vergrendelknop in de stand GESLOTEN.
LET OP! Ga na of geen onderdelen van de draadhaspel b.v. in de behuizing van de
draadaanvoerunit steken of tegen de deur wrijven. Dergelijke onderdelen kunnen de behuizing van
de draadaanvoerunit onder spanning zetten.

GESLOTEN

OPEN

9
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3.6

AUTOMATISCHE DRAADINVOER IN HET LASPISTOOL
De automatische draadinvoer versnelt het wisselen van de draadspoel. Als de spoel wordt
verwisseld, moet de aandrukkracht van de draadaanvoerrollen niet worden opgeheven. De
lasdraad wordt automatisch in de juiste draadgeleiding gevoerd.
• Ga na of het spoor van de draadaanvoerrollen overeenkomt met de diameter van de
door u gebruikte lasdraad. De groef van de draadaanvoerrollen wordt ingesteld door de
overeenkomstige selectieplaat te verwisselen. De selectie ring van het aangedreven wiel
moet ook worden verplaatst. (zie tabel op pagina 6-7).
•

Selectieplaat
• Maak het draadeinde los van de spoel en knip het gebogen uiteinde af. Let erop dat de draad
niet van de draadspoel springt!
• Let erop dat het draadeinde over een lengte van 20 cm recht is en dat het draadeinde
stomp is (indien nodig vijlen). Een spits draadeinde kan het draaddoorvoerpijpje en het
draadmondstuk van het laspistool beschadigen.
• Trek de draad iets van de draadspoel. Schuif de draad door de toevoer op de
draadaanvoerrollen. Laat de aandrukkracht op de draadaanvoerrollen ongewijzigd!
• Bedien de draadaanvoerschakelaar en voer de lasdraad door de draadaanvoerrollen tot in het
laspistool. Let erop dat de draad in aanvoer groef van beide draadaanvoerrollen loopt!
• Druk nogmaals op de draadaanvoerschakelaar tot de draad uit het draadmondstuk komt.
De automatische invoer mislukt soms bij dunne draad (Fe, Fc, Ss: 0,6 ... 0,8 mm, Al: 0,8 ... 1,0 mm). In
dit geval moeten de draadaanvoerrollen soms worden geopend en moet de draad manueel in de
draadaanvoerrollen worden ingevoerd.

De druk instellen
Stel de aandrukkracht van de draadaanvoerrollen met de stelschroef (20) zo in, dat de draad
gelijkmatig in het draaddoorvoerpijpje wordt geschoven. Als de lasdraad uit het draadmondstuk
komt, moet een lichte afremming van de draad mogelijk zijn zonder doordraaien van de
draadaanvoerrollen.
LET OP! Een te grote druk kan de wisseldraad afvlakken en het draadoppervlak beschadigen.
Bovendien raakt het draadtransport vroegtijdig gestoord door een verhoogde afslijting.

3.7

DE REMKRACHT VAN DE DRAADSPOEL INSTELLEN
De remkracht wordt ingesteld door via het gat in de vergrendeling van de draadspoelnaaf de
stelschroef met een schroevendraaier te verdraaien.
Stel de remkracht zo in, dat de draad niet van de spoel springt als de draadaanvoerrollen blijven
staan. Als de draadaanvoersnelheid wordt verhoogd, wordt ook de remkracht verhoogd.
Een te sterk ingestelde rem belast de motor nodeloos; gebruik dan ook steeds een aangepaste
remdruk.
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BESCHERMGAS
Als MIG/MAG-beschermgas wordt koolstofdioxide, menggas en argon gebruikt. De hoeveelheid
beschermgas is afhankelijk van de hoogte van de lasstroom. Het vereiste gasdebiet voor staal
bedraagt 8 - 15 l / min.

Drukregelaar
De drukregelaar moet geschikt zijn voor het door u gebruikte beschermgas. De door u gebruikte
drukregelaar kan verschillend zijn van de drukregelaar in de afbeelding, maar volgende algemene
aanwijzingen zijn van toepassing voor alle types.
Voor de montage van de stroomregelaar
1.
Stap opzij en open de flesafsluiter (A) gedurende een tijd om eventuele onzuiverheden weg
te blazen van de flesafsluiter.
2.
Draai de druk regulatieschroef (B) van de regulator totdat er geen tegendruk meer gevoeld
kan worden.
3.
Indien aanwezig in de regulator, sluit naadventiel.
4.
Instaleer de regulator op de flesafsluiter en maak deze vast door middel van de
verbindingsmoer (C) met een passende moersleutel.
5.
Instaleer de slangspil (D) en hulsmoer (E) in de gasslang en maak deze vast met een
slangklem.
6.
Verbind de slang met de regulator en het andere uiteinde met de draadaanvoereenheid.
Maak de hulsmoer vast.
7.
Open flesafsluiter langzaam. Gasfles drukmeter (F) toont de druk van de fles. Let op! Gebruik
nooit de hele inhoud van de fles. De fles moet worden gevuld tot de druk van de fles 2 bar is.
8.
Indien aanwezig in de regulator, open naaldventiel.
9.
Draai de regulatieschroef (B) totdat de drukmeter van de slang (G) de gewenste stroom
(of druk) aangeeft. Bij het reguleren van de stroomhoeveelheid, dient de stroombron
ingeschakeld te zijn en tegelijkertijd dient de pistoolschakelaar ingedrukt te worden.
Sluit de flesafsluiter na het lassen. Indien de machine gedurende langere tijd buiten gebruik is,
ontschroef de druk regulatieschroef.

Kempomat 2500, 3200, 4200 / © Kemppi Oy / 1736
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A
C F

G
B

E
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D

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Gasfles afsluiter
Druk regulatie schroef
Verbindingsmoer
Slangspil
Hulsmoer
Gasfles drukmeter
Gasslang drukmeter

LET OP! De gasfles kan ontploffen als ze omvalt! Bevestig de gasfles altijd in verticale stand op het
daarvoor bestemde gestel of op de fleswagen! Om veiligheidsredenen moet de gasfles voor het
transport in een voertuig of voor het verplaatsen met een hefinrichting altijd van de wagen van de
machine worden verwijderd!
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4.

BEDIENING VAN DE STROOMBRON

4.1

KEMPOMAT-PANELEN

1.

13.

2.

14.

3.
4.
5.
6.

7.

15.

8.
9.
10.
16.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Draadaanvoerpaneel
Aansluiting en schakelaars van de Push-Pull-pistolen (toebehoren)
Plaats voor het aanbrengen van de meeteenheid MSD 1 (accessoire)
Aansluiting van het laspistool (EURO)
Signaallamp van de Kempomat 4200 hoofdschakelaar
Signaallamp voor oververhitting (stroombron)
Kempomat 3200 hoofdschakelaar
Kempomat 4200 hoofdschakelaar en spanningsbereikkeuze
Spanningskeuzeschakelaar (fijn)
Spanningskeuzeschakelaar (grof )
Werkstukkabelaansluiting (dix) I (hardere boog)
Werkstukkabelaansluiting (dix) II (zachtere boog)
Stuurzekering (8 A traag)
Beschermgasaansluiting
Doorvoering van de netkabel
Ventilator en aanzuigopening

DRAADAANVOERPANEEL
Kempomat 2500

1.

2.

1.
2.

Instelpotentiometer voor draadaanvoer
KMW Timer (accessoire), 2-takt / 4-takt, Naad- / punt- / intervallassen, Tijdinstelling voor puntof intervallassen

Kempomat 2500, 3200, 4200 / © Kemppi Oy / 1736

4.2

Kempomat 3200, 4200

1.

2.

1.
2.

DRAADVOEDINGSTOESTEL
BURNBACK

SS
Al 3
2

ø

4.3

Instelpotentiometer voor draadaanvoer
KMW Timer (accessoire), 2-takt / 4-takt, Naad- / punt- / intervallassen, Tijdinstelling voor puntof intervallassen

4

1

5

6 Fe
7
8
9
10

1.

2.

WIRE INCH
1.
2.

Afbrandvertraging (afhankelijk van het toevoegmateriaal en draadaanvoer)
Draadaanvoerschakelaar (stroomloze invoering van de draad in het laspistool)
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4.4

BEDIENING VAN DE STROOMBRON
Hoofdschakelaar (Kempomat 2500 en 3200)
In de stand O zijn alle stuur- en lasstroomkringen spanningsloos. In stand I staat er spanning op
de stuurkringen van het toestel. De primaire stroomkring en de lasstroomkring staan pas onder
spanning na bediening van de pistoolschakelaar.

Hoofdschakelaar (Kempomat 4200)
In de stand O zijn alle stuur- en lasstroomkringen spanningsloos. In de standen 15 - 28 V en 28
- 48 V staat er spanning op de stuurkringen van het toestel en op de koelinstallatie. De primaire
stroomkring en de lasstroomkring blijven spanningsvrij tot de lasmodus wordt geactiveerd door
de pistoolknop te bedienen.
Schakel het toestel enkel aan en uit met de hoofdschakelaar. Gebruik de netstekker nooit als
schakelaar!

Instelling van de lasspanning
Afstelbel, schakelaarposities:
De Kempomat 2500 is voorzien van 10 stappen om de lasspanning in te stellen, de Kempomat
3200 is voorzien van 40 stappen en de Kempomat 4200 van 32 stappen (230V uitvoering) of van
56 stappen (400 V uitvoering).Bij de Kempomat 4200 maakt de hoofdschakelaar deel uit van het
aantal spannings stappen . De verdeling van de spannings stappen van de Kempomat 3200 is als
volgt, 4 stappen voor de grove instelling en 10 stappen voor de fijne instelling. Voor de Kempomat
4200 (230V) is dit 2 voor de grove selecties met de hoofdschakelaar, 4 grove stappen en 4 fijne
stappen . Bij de Kempomat 4200 (400V) is de verdeling
2 grove selecties met de hoofdschakelaar, 4 grove stappen en 7 stappen voor de fijn regeling.

Kempomat 2500
Insteltrap

NL
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Onbelaste
spanning

Kempomat 3200
Grove instelling

Fijne instelling

Onbelaste
spanning

1

13,7 V

1/4

1 / 10 – 10 / 10

15,5 – 18,2 V

2

15,2 V

2/4

1 / 10 – 10 / 10

18,6 – 22,5 V

3

16,9 V

3/4

1 / 10 – 10 / 10

23,1 – 29,3 V

4

18,8 V

4/4

1 / 10 – 10 / 10

30,4 – 41,6 V

5

20,8 V

6

23,0 V

7

25,5 V

8

28,3 V

9

31,4 V

10

34,9 V

Kempomat 4200
Hoofedschkelaar

Grove instelling

Fijne instelling
(400V)

Fijne
instelling(230V)

Onbelaste
spanning

15 – 28 V

1/4

1/7–7/7

1/4–4/4

14,6 –16,3 V

15 – 28 V

2/4

1/7–7/7

1/4–4/4

16,6 – 18,8 V

15 – 28 V

3/4

1/7–7/7

1/4–4/4

19,2 – 22,0 V

15 – 28 V

4/4

1/7–7/7

1/4–4/4

22,5 – 26,1 V

28 – 48 V

1/4

1/7–7/7

1/4–4/4

27,1 – 30,0 V

28 – 48 V

2/4

1/7–7/7

1/4–4/4

30,5 – 34,2 V

28 – 48 V

3/4

1/7–7/7

1/4–4/4

34,9 – 39,7 V

28 – 48 V

4/4

1/7–7/7

1/4–4/4

40,5 – 47,1 V

De groene signaallamp voor de paraatheid gaat aan als het toestel aan de netspanning
aangesloten is en het lasspanningsbereik werd ingesteld met de hoofdschakelaar. De gele
signaallamp gaat aan als de thermische beveiliging van het toestel wegens oververhitting heeft
gewerkt. De beveiliging treedt in werking als de stroombron constant boven de nominale waarde
wordt belast of als de koelluchtcirculatie gestoord is. De ventilator koelt het toestel af; zodra de
signaallamp gedoofd is, kan het lasproces worden verdergezet door op de pistoolschakelaar te
drukken.

Stuurzekering
De stuurzekering 8 A traag aan de achterzijde van de stroombron vormt een beveiliging tegen
kortsluiting. Gebruik de juiste zekeringmaat en het voorgeschreven type. De garantie geldt niet
voor schade veroorzaakt door een verkeerde zekering. Als de zekering herhaaldelijk springt, moet
het toestel worden nagezien.

4.5

HARDHEID VAN DE BOOG INSTELLEN
De hardheid van de boog wordt ingesteld door de wekstukkabel op één van de twee Dixaansluitingen op de frontplaat aan te sluiten. De aansluiting met het symbool I geldt voor een
hardere boog, die wordt gebruikt om dunne platen en staal te lassen met lage stroomsterktes
en meer bepaald met beschermgas CO². De aansluiting met het symbool II is geschikt voor hoge
stroomsterktes, voor aluminium en voor roestvrije materialen. De meest geschikte instelling hangt
echter af van het specifieke geval. De gunstigste instelling dient proefgewijs te worden vastgesteld.

4.6
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De signaallampen geven de elektrische functie aan:

WERKING VAN DE VENTILATOR
De ventilator aan de achterzijde van de installatie schakelt, afhankelijk van de werkingstoestand
van het toestel, aan en uit. De ventilator wordt ca. 15 seconden na het begin van het laswerk
ingeschakeld en ca. 10 minuten na het einde van het laswerk of na de werking van de
oververhittingsbeveiliging uitgeschakeld.
Let op! De ventilatorlucht wordt aangezogen aan de achterzijde van het toestel!
Schakel het toestel niet uit met de hoofdschakelaar zolang de ventilator niet automatisch
uitgeschakeld is.
Bij onbelaste werking schakelt de ventilator niet in.

5.

BESTURINGSPANELEN EN INSTELLINGEN

5.1

POTENTIOMETER VOOR DRAADAANVOERSNELHEID
De draadaanvoersnelheid wordt traploos ingesteld met de potentiometer op de frontplaat, zie
PANELEN. De potentiometer is voorzien van een schaalverdeling voor de aanvoersnelheden 18 m/
min en 25 m/ min.
Zie Montage van de draadaanvoerunit, 3. Maximale draadaanvoersnelheid.

5.2

AFBRANDTIJD
Verschillende hulpmaterialen en beschermgassen gedragen zich ook verschillend op het einde
van het lasproces. Bij de instelling van de afbrandvertraging dient men rekening te houden met dit
verschillende afbrandgedrag en dient men dit aan te passen aan de specifieke toepassing.
Als de afbrandtijd verkeerd ingesteld is, brandt de draad vast aan het draadmondstuk, raakt het
draadeinde verontreinigd of brandt de draad vast aan het laatste laspunt.

15
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Factoren voor de vertraging:
De draadaanvoersnelheid is van doorslaggevende invloed op de vereiste afbrandtijd. Bij een kleine
draadaanvoersnelheid steeds een korte afbrandtijd kiezen.
• Aluminium smelt veel sneller dan een materiaal op staalbasis, zodat de afbrandtijd duidelijk
korter moet zijn.
• Staal en vooral lasdraad vergen een iets langere tijd dan roestvrije materialen.
• Dikke lasdraden hebben meer tijd en een hogere draadaanvoersnelheid nodig.
• Het paneel beschrijft de basisprincipes voor de instelling. De fijnafstemming moet geval per
geval worden uitgevoerd.
• Schaalverdeling van de instelpotentiometer van 1 tot 10.
• De draadaanvoerschakelaar (WIRE INCH) schakelt de draadaanvoermotor en het
draadaanvoereenheid aan zonder de stroombron te activeren.
De lasdraad kan ook met de pistoolschakelaar in de draadaanvoerunit, het laspistool en de
tussenkabel worden getransporteerd. In dit geval is de stroombron echter ingeschakeld en staat er
spanning op de draad. Bij toevallig contact kunnen dan gevaarlijke situaties ontstaan.

BURNBACK

SS
Al 3
ø

2

4

1

5

6 Fe
7
8
9
10

WIRE INCH

5.3

KMW TIMER FUNCTIES
De standaardbesturing bestaat uit een AAN-UIT-functie (2-takt functie), die via de pistoolschakelaar
wordt gestuurd. De KMW Timer beschikt ook over een 4-takt functie, die eveneens met de
pistoolschakelaar wordt gestuurd. Bovendien wordt via de KMW Timer de omschakeling uitgevoerd
tussen punt-, interval- en naadlassen en worden de tijden ingesteld voor punt- en intervallassen.

2-takt- / 4-takt-functie
2-voudig Lassen met 2-takt-functie van de pistoolschakelaar

1.
Schakelaar gesloten: lassen begint
2.
Schakelaar geopend: lassen eindigt
4-voudig Lassen met 4-takt-functie van de pistoolschakelaar
1.
Schakelaar gesloten: beschermgas stroomt
2.
Schakelaar geopend: lassen begint
3.
Schakelaar gesloten: lassen eindigt
4.
Schakelaar geopend: gasstroming eindigt na verstrijken van de nagastijd

Punt-, interval- en naadlassen (enkel bij 2-takt-functie)

NL

Puntlassen
1.
Stel de puntlastijd in met de potentiometer.
2.
Pistoolschakelaar gesloten: lassen begint.
3.
Het lassen eindigt automatisch als de ingestelde tijd verstreken is.
Intervallassen
1.
Stel de duur van de lasperiode in met de potentiometer. De pauzetijd is automatisch ingesteld.
2.
Pistoolschakelaar gesloten: het lassen begint en blijft duren zolang de schakelaar ingedrukt is.
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TOEBEHOREN
Meeteenheid MSD 1

Voor de montage van de MSD 1 wordt de afdekplaat aan de voorzijde van het toestel
gedemonteerd. De aansluiting van de op de afdekplaat bevestigde lintkabel wordt verbonden
met de overeenkomstige aansluiting van de MSD 1. Op de meter kan men met een wipschakelaar
kiezen tussen weergave van de huidige spanning of stroom. In onbelaste toestand kan enkel de
spanningswaarde worden afgelezen, omdat er geen lasstroom loopt.
De spanningswaarde is de spanning tussen de lasaansluitingen van het toestel, dus de
poolspanning. De waarde van de spanning in onbelaste toestand is niet relevant voor het
lasproces, zodat de display van de meter afgesteld is voor de lassituatie. In onbelaste toestand wijkt
de aangegeven waarde met 1 - 2 V af van de effectieve spanning. Tijdens het lassen schommelt de
lasspanning; de boogspanning onderscheidt zich van de poolspanning wegens kabel- en andere
verliezen.
De afwijking van de spanning ten opzichte van de effectieve spanning bedraagt ±4,0 % ±0,2 V bij
genormaliseerde laswaarden. De afwijking van de stroomsterkte ten opzichte van de effectieve
stroomsterkte bedraagt ±2,5 % ±2 A. De meter geeft de draadaanvoersnelheid niet aan. De MSD 1
hoeft niet te worden gekalibreerd in Kempomat-toestellen.
Schakelaarstanden: V = Spanningsaanduiding, A = Aanduiding van de stroomsterkte.

6.1
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6.

KMW SYNC
Het Push-Pull-pistool wordt algemeen gebruikt voor de aanvoer van dunne aluminiumdraden, als
een reikwijdte van meer dan vijf meter vereist is. Op de eenheid KMW sync kan een pistool met
EURO-adapter worden aangesloten. De potentiometer van het Push-Pull-pistool wordt verbonden
met de amphenol-aansluiting, die op de voorzijde van de Kempomat wordt aangebracht. Er kan
ook een andere potentiometer met geschikte waarden worden aangesloten. Met de omschakelaar
van de KMW-eenheid kan men kiezen tussen werking van de KEMPOMAT-installatie met en zonder
Push-Pull-pistool.
Voor de juiste aansluiting van het Push-Pull-pistool kunt u contact opnemen met uw KEMPPIdealer.

6.2

KMW SYNC INDIENSTSTELLING EN MONTAGE
De accessoire KMW sync omvat de elektronische kaart, een schakelaar met rubberhuls, isolatieonderlegstukken, bevestigingsschroeven en een kabelset.
1.
Maak de zijplaat los.
2.
Bevestig de elektronische kaart met schroeven in de bevestigingsgaten van de tussenwand.
De schroeven niet nodeloos sterk aandraaien.
3.
Demonteer de afdekplaat naast de pistoolaansluiting aan de voorzijde volledig.
4.
Monteer de amphenol-aansluiting en de schakelaar.
5.
Verbind de kabel die van de kaart komt, met stuurkaart A001 op de aansluiting KMW sync.
Demonteer echter eerst de aldaar aangebrachte jumper.
6.
Bevestig het Push-Pull-pistool op de Euro-aansluiting. De functiecontrole kan ook worden
uitgevoerd met een standaardpistool.
7.
Verbind de aansluiting van het Push-Pull-pistool of de overeenkomstig aangesloten
potentiometer met de gemonteerde amphenol-aansluiting.
8.
Test met de schakelaar of de besturing reageert overeenkomstig de bijgeleverde
functiebeschrijving.
9.
Zet de zijplaat weer op haar plaats.

17
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1.

2.
3.

1.
2.
3.

6.3

KMW sync stuurkaart voor Push-Pull-pistolen KMW sync
Keuzeschakelaar voor lasmethode, Stuuraansluiting van de Push-Pull-pistolen
MSD 1 meeteenheid: spanning en lasstroom

BEDRIJFSSTORINGEN
Bij het onderhoud van een Kempomat-toestel dient men rekening te houden met de
belastingsgraad en de omgevingsvoorwaarden. Een vakkundige bediening en preventief
onderhoud waarborgen een zo lang mogelijk storingvrij gebruik van het toestel zonder
onvoorspelbare werkonderbrekingen.
Minstens om de zes maand moeten volgende onderhoudswerken worden uitgevoerd:

Draadvoeding:

• Slijtage van de voedingswiel-sporen. Een vergroting van de sporen veroorzaakt storingen in
de draadvoeding.
• Slijtage van de draaddoorvoerpijpjes van de voedingsinrichting. Sterk versleten
voedingsrollen en draaddoorvoerpijpjes moeten worden vervangen.
• Rechtlijnigheid van de draadgeleiding. Het draaddoorvoerpijpje van de multifunctionele
aansluiting moet zo dicht mogelijk bij het voedingswiel worden aangebracht, zonder
hiermee echter in contact te komen. De draadlijn van de opening van het doorvoerpijpje
naar het spoor van de voedingswielen moet recht zijn.
• Remsterkte van de draadspoelnaaf.
• Elektrische aansluitingen
*Gecorrodeerde plaatsen moeten worden gereinigd.
*Loszittende verbindingen moeten worden vastgezet.
Verwijder stof en vuil van het toestel. Bij reiniging met perslucht een beschermbril dragen. Bij
functiestoringen kunt u contact opnemen met een erkende KEMPPI-servicedienst.

7.

ONDERHOUD VAN DE INSTALLATIE
Na afspraak voert de klantendienst van KEMPPI regelmatige inspecties uit.
Dergelijke inspecties omvatten o.a. volgende maatregelen:
• Reinigen van de toestellen
• Controle en onderhoud van de laswerktuigen
• Controle van de aansluitingen, schakelaars en potentiometers
• Controle van de elektrische verbindingen
• Controle van de meters
• Controle van de netkabel en van de stekker
• Beschadigde onderdelen of onderdelen die in slechte staat verkeren, worden vervangen.
• Onderhoudstest. De functies en prestatiewaarden van de installatie worden gecontroleerd en
indien nodig met een testtoestel ingesteld.
De belastingsgraad van het toestel en vooral de omgevingsvoorwaarden hebben een
doorslaggevende invloed op de noodzakelijkheid van onderhoudswerken. Een vakkundige
bediening en preventief onderhoud waarborgen een zo lang mogelijke storingvrije werking van
het toestel zonder onvoorspelbare werkonderbrekingen.

NL
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KABELS
Controleer dagelijks de toestand van de las- en aansluitkabels. Gebruik nooit beschadigde kabels!
Controleer of de gebruikte netkabel in perfecte staat verkeert!
Netkabels mogen enkel worden hersteld en gemonteerd door hiertoe bevoegde
elektriciteitsfirma’s of elektriciens.

7.2

STROOMBRON
LET OP! Trek de netstekker uit het stopcontact voor de afdekplaat wordt afgenomen.

Controleer minstens om de zes maand:
• De elektrische aansluitingen van het toestel: Reinig gecorrodeerde aansluitingen en schroef
loszittende aansluitingen vast.
• LET OP! De juiste aanspanmomenten moeten bekend zijn voor de herstellingswerken aan de
aansluitingen worden uitgevoerd.
• Verwijder stof en vuil uit de binnenkant van het toestel met b.v. een zachte borstel en een
stofzuiger.
• Gebruik geen perslucht. Gebruik geen hogedrukreiniger!
• Het vuil zet zich hardnekkiger vast in de holle ruimtes van de componenten!
Herstellingen aan de toestellen mogen enkel worden uitgevoerd door bevoegde vakhan delaars en
elektriciteitsfirma’s.

7.3

AFVOEREN VAN DE MACHINE

Kempomat 2500, 3200, 4200 / © Kemppi Oy / 1736

7.1

Gooi elektrotechnische apparatuur niet bij het normale huisafval!
In naleving van de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur, en de implementatie hiervan overeenkomstig de nationale wetgeving,
moet af te danken elektrische apparatuur afzonderlijk ingezameld en ingeleverd worden bij een
daartoe geschikt milieuvriendelijk recyclingbedrijf. De eigenaar van het apparaat is verplicht
een af te voeren eenheid aan te bieden bij een regionaal inzamelpunt volgens de instructies van
de lokale overheid of van een Kemppi medewerker. Door deze Europese richtlijn toe te passen,
draagt u bij aan een beter milieu en de volksgezondheid!

NL
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8.

BESTELNUMMERS
Kempomat 2500 230/400 V
Kempomat 3200 230/400 V
Kempomat 4200 230 V
Kempomat 4200 400 V
KMW sync 2 (synchronisatie van de Push-Pull-pistolen)
MSD 1 (meeteenheid)
GH 20 (pistoolhouder)
Draadspoel middelpunt
MT 25
MT 25
KMG 25
KMG 25
KMG 32
KMG 32
MMT 25
MMT 25
MMT 27
MMT 27
MMT 32
MMT 32
MMT 35
MMT 35
WS 35 (Al 1.2)
WS 35 (SS 1.0)
MMT 42
MMT 42
KMP 300
KMP 300
Branche kabel KMP/Kempomat
Werkstukkabel 25 mm²
Werkstukkabel 35 mm²
Werkstukkabel 50 mm²
Werkstukkabel 70 mm²

NL
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621425002
621432002
6214422
6214424
6219150
6185666
6256020
4289880
3m

6252023

4,5 m

6252024

3m

6252123

4,5 m

6252124

3m

6253033

4,5 m

6253034

3m

6252513MMT

4,5 m

6252514MMT

3m

6252713MMT

4,5 m

6252714MMT

3m

6253213MMT

4,5 m

6253214MMT

3m

6253513MMT

4,5 m

6253514MMT

6m

6253516A12

6m

6253516S10

3m

6254213MMT

4,5 m

6254214MMT

6m

6257306

8m

6257310
3151360

5m

6184211

5m

6184311

5m

6184511

5m

6184711

TECHNISCHE GEGEVENS
Kempomat 2500
Nominale spanning
Primaire aansluitspanning
Opgenomen vermogen bij max. stroom 230 V / 400 V

Inschakelduur 40 °C (nominelle verdier)

Instelbereik
Aantal spanningstrappen
Onbelaste spanning maximaal
Rendement bij max. stroomsterkte
Vermogensfactor bij max. stroomsterkte
Zekering (traag)
Aandrijfmechanisme
Diameter van de draadaanvoerrol
Draadaanvoersnelheid
Toevoegdraden

Draadspoel
Pistoolaansluiting
Warmteklasse
Temperatuurbereik voor bediening
Temperatuurbereik voor opslag
Beschermingsgraad
EMC klasse
Afmetingen
Gewicht

230 V / 400 V
3~ 400 V

380 V -10% ... 415 V +6%

3~ 230 V

220 V -10% ... 240 V +6%

30 % ED

9,2 kVA

60 % ED

5,9 kVA

100 % ED

4,0 kVA

30 % ED

250 A/26 V

60 % ED

180 A/23 V

100 % ED

140 A/21 V
40 – 250 A/14 – 26 V
10 trappen
35 V

250 A/26 V

75 %

250 A/26 V

0,95
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9.

8A
2-rol drive
32 mm
I

0 – 18 m / min

II

0 – 25 m / min

ø Fe, Ss

0,6 – 1,2 mm

ø Vuldraden

0,8 – 1,2 mm

ø Al

1,0 – 1,2 mm

max. gewicht

20 kg

max. ø

ø 300 mm
Euro
H (180 °C)
-20 ... +40 °C
-40 ... +60 °C

NL

IP23S
A
lxbxh

930 x 440 x 860 mm
80 kg
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Kempomat
Nominale spanning
Primaire aansluitspanning
Opgenomen vermogen bij max.
stroom 230 V / 400 V

Inschakelduur 40 °C (nominelle
verdier)

3200

4200

230 V / 400 V

230 V / 400 V

3 ~ 400 V

380 V -10% ... 415 V +6%

380 V -10% ... 415 V +6%

3 ~ 230 V

220 V -10% ... 240 V +6%

220 V -10% ... 240 V +6%

40% ED

13,6 kVA

18,5 kVA

60 % ED

10,0 kVA

13,5 kVA

100 % ED

6,6 kVA

9,0 kVA

40 % ED

320 A / 32 V

420 A / 37,5 V

60 % ED

265 A / 27 V

325 A / 31 V

100 % ED

205 A / 24 V

265 A / 27 V

40 - 320 A / 15 - 32 V

40 - 420 A / 15 - 37,5 V

40 steg

32 steg / 230 V

Instelbereik
Aantal spanningstrappen

56 steg / 400 V

Onbelaste spanning maximaal
Rendement bij max.
stroomsterkte
Vermogensfactor bij max.
stroomsterkte
Zekering (traag)
Aandrijfmechanisme
Diameter van de
draadaanvoerrol
Draadaanvoersnelheid
Toevoegdraden

Draadspoel

NL

Pistoolaansluiting
Warmteklasse
Temperatuurbereik voor
bediening
Temperatuurbereik voor opslag
Beschermingsgraad
EMC klasse
Afmetingen
Gewicht

22

42 V

48 V

(320 A / 32 V ) 75 %

(420 A / 37,5 V ) 80 %

(320 A / 32 V ) 0,95

(420 A / 37,5 V) 0,95

8A

8A

4-hjulsmatning

4-hjulsmatning

32 mm

32 mm

I

0 – 18 m / min

0 – 18 m / min

II

0 – 25 m / min

0 – 25 m / min

ø Fe, Ss

0,6 – 1,2 mm

0,6 – 1,2 mm

ø Rørtråd

0,8 – 1,6 mm

0,8 – 1,6 mm

ø Al

1,0 – 1,6 mm

1,0 – 1,6 mm

maks. vekt

20 kg

20 kg

max. ø

ø 300 mm

ø 300 mm

Euro

Euro

H (180 °C)

H (180 °C)

-20 ... +40 °

-20 ... +40 °

-40 ... +60 °C

-40 ... +60 °C

IP23S

IP23S

A

A

970 x 480 x 970

970 x 480 x 970

118 kg

130 kg

lxbxh

NL
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KEMPPI OY
Kempinkatu 1
PL 13
FIN-15801 LAHTI
FINLAND
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 899 428
export@kemppi.com
www.kemppi.com
Kotimaan myynti:
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 734 8398
myynti.fi@kemppi.com
KEMPPI SVERIGE AB
Box 717
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Tel +46 8 590 783 00
Telefax +46 8 590 823 94
sales.se@kemppi.com
KEMPPI NORGE A/S
Postboks 2151, Postterminalen
N-3103 TØNSBERG
NORGE
Tel +47 33 346000
Telefax +47 33 346010
sales.no@kemppi.com
KEMPPI DANMARK A/S
Literbuen 11
DK-2740 SKOVLUNDE
DANMARK
Tel +45 4494 1677
Telefax +45 4494 1536
sales.dk@kemppi.com
KEMPPI BENELUX B.V.
NL-4801 EA BREDA
NEDERLAND
Tel +31 765717750
Telefax +31 765716345
sales.nl@kemppi.com
KEMPPI (UK) LTD
Martti Kemppi Building
Fraser Road
Priory Business Park
BEDFORD, MK44 3WH
UNITED KINGDOM
Tel +44 (0)845 6444201

KEMPPI FRANCE S.A.S.
65 Avenue de la Couronne des Prés
78681 EPONE CEDEX
FRANCE
Tel +33 1 30 90 04 40
Telefax +33 1 30 90 04 45
sales.fr@kemppi.com
KEMPPI GMBH
Perchstetten 10
D-35428 LANGGÖNS
DEUTSCHLAND
Tel +49 6 403 7792 0
Telefax +49 6 403 779 79 74
sales.de@kemppi.com
KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.
Ul. Borzymowska 32
03-565 WARSZAWA
POLAND
Tel +48 22 7816162
Telefax +48 22 7816505
info.pl@kemppi.com
KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD
13 Cullen Place
P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145
SMITHFIELD NSW 2164
AUSTRALIA
Tel. +61 2 9605 9500
Telefax +61 2 9605 5999
info.au@kemppi.com
OOO KEMPPI
Polkovaya str. 1, Building 6
127018 MOSCOW
RUSSIA
Tel +7 495 240 84 03
Telefax +7 495 240 84 07
info.ru@kemppi.com

KEMPPI WELDING TECHNOLOGY
(BEIJING) CO., LTD.
Unit 105, 1/F, Building #1,
No. 26 Xihuan South Rd.,
Beijing Economic-Technological Development
Area (BDA),
100176 BEIJING
CHINA
Tel +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
Telefax +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com
肯倍焊接技术（北京）
有限公司

中国北京经济技术开发区
西环南路26号
1号楼1层105室(100176)
电话：+86-10-6787 6064/1282
传真：+86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com
KEMPPI INDIA PVT LTD
LAKSHMI TOWERS
New No. 2/770,
First Main Road,
Kazura Garden,
Neelankarai,
CHENNAI - 600 041
TAMIL NADU
Tel +91-44-4567 1200
Telefax +91-44-4567 1234
sales.india@kemppi.com
KEMPPI WELDING SOLUTIONS SDN BHD
No 12A, Jalan TP5A,
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya,
SELANGOR, MALAYSIA
Tel +60 3 80207035
Telefax +60 3 80207835
sales.malaysia@kemppi.com

ООО КЕМППИ
ул. Полковая 1, строение 6
127018 Москва
Tel +7 495 240 84 03
Telefax +7 495 240 84 07
info.ru@kemppi.com

1922000
1736

www.kemppi.com

Telefax +44 (0)845 6444202
sales.uk@kemppi.com

