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1. VOORWOORD

1.1. INLEIDING
Gefeliciteerd met de aankoop van dit product. Op juiste wijze geïnstalleerde Kemppi producten bewijzen productieve machines 
te zijn die slechts met regelmatige tussenpozen onderhoud nodig hebben. Deze handleiding is opgezet om u een goed begrip 
van het equipement en veilige gebruik daarvan te geven. Deze bevat ook onderhoudsinformatie en technische specificaties. Lees 
deze handleiding van begin tot eind voor het voor de eerste keer installeren, gebruiken of onderhouden van het equipement. 
Voor verdere informatie over Kemppi producten neem alstublieft contact met ons op of met uw dichtstbijzijnde Kemppi 
distributeur. 
De specificaties en ontwerpen gepresenteerd in deze handleiding zijn onderworpen aan verandering onder voorafgaande 
berichtgeving. 

In dit document, wordt voor levens- of letselgevaar, het volgende symbool gebruikt:
Lees de waarschuwingsteksten nauwkeurig en volg de instructies. Bestudeer alstublieft ook de instructies voor Veilig Gebruik 
en respecteer deze bij het installeren, gebruiken en onderhouden van de machine.

1.2. PRODUCT INLEIDING
Het Kempoweld WIRE 200 is het draadaanvoereenhed van het KEMPOWELD-gamma dat speciaal werd ontworpen voor 
de meest veeleisende toepassingen, met luchtgekoelde MIG-pistolen. Push-pull-pistolen kunnen met KMW Sync bedrijfen 
worden.
Aan het draadaanvoereenheid een het stroombron koennen luchtgekoelde kabels gemonteerd worden.

1.3. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees deze waarschuwingen zorgvuldig en volg de voorschriften op. Lees ook deze aanwijzingen voor veilig gebruik, en volg 
ze op tijdens montage, bediening en onderhoud.

Lasboog en lasspatten
De lasboog beschadigt de ogen als deze niet beschermd zijn. Pas ook op voor reflectiestraling van de boog. Lasboog en 
lasspatten veroorzaken brandwonden als de huid niet beschermd wordt.

Brand- en explosiegevaar
Neem tijdens het lassen altijd de brandveiligheidsvoorschriften in acht. Verwijder brandbaar en explosief materiaal uit de buurt 
van de plaats waar gelast wordt. Zet altijd afdoende brandblusapparatuur gereed bij de plaats waar gelast wordt. Wees extra 
voorzichtig bij bepaalde speciale laswerkzaamheden, zoals het lassen in tanks. Let op! Lasspatten kunnen urenlang blijven 
smeulen en zo ook na het lassen nog brandgevaar opleveren!

Netspanning
Plaats de lasmachine nooit in een werkstuk (container, truck enz.). Plaats de lasmachine niet op een natte ondergrond. Controleer 
voor het werk altijd de kabels. Laat defecte kabels direct vervangen. Defecte kabels kunnen verwondingen of brand veroorzaken. 
De aansluitkabel mag nergens klem zitten of in aanraking komen met scherpe randen of hete werkstukken.

Lasstroomcircuit
Isoleer uzelf d.m.v. geschikte beschermende kleding; draag geen natte kleren. Werk nooit op een natte ondergrond. Gebruik 
nooit defecte kabels. Plaats het MIG-pistool of laskabels nooit op de lasmachine of andere elektrische apparatuur. Druk de 
schakelaar van het MIG-pistool alleen in als het pistool op een werkstuk gericht is.

Lasdampen
Zorg voor goede ventilatie tijdens het lassen. Wees extra voorzichtig met metalen die lood, cadnium, zink, kwik of beryllium 
bevatten.

De “electromagnetic compability (EMC)” is ontwikkeld voor industriele toepassingen. Apparatuur die is 
ontwikkeld volgens klasse A is niet bedoeld voor de 230 V lichtnet toepassing.
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2. ONDERDELEN IM HET DRAADAANVOER-MECHNISME 
WIRE 200
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3. KEMPOWELD-PANELEN

3.1. BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN

Lasstroomkabel draadaanvoereenheid (+ pool)

Hoofdschakelaar (controlelampje)

Controlelampje oververhitting (stroombron)

Spanningskeuzeschakelaar

Werkstukkabelaansluiting

Werkstukkabelaansluiting

Zekering hulptransformatoren (8 A traag)

Stuuraansluiting draadaanvoereenheid

Netsnoerdoorvoeropening

Achterpaneel Kempoweld 
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3.2. DRAADAANVOEREENHEID PANELEN

3.3. ONDERDELEN IM HET DRAADAANVOER-MECHANISME

Frontpaneel
Instelling draadaanvoer

KMW Timer
Keuzeschakelaar (continu / stop)

Keuze lasstand (continu/punt-/periodiek lassen)

Instelling tijdcontrole lasstand (Punt of periode)

Laspistoolaansluiting (EURO)

Achterpaneel

Lasstroomaansluiting (Kempoweld of kabelpakket)

Stuurkabelaansluiting (Kempoweld of kabelpakket)

Beschermgasaansluiting

Haspelrem 

Deurklem

Draadaanvoerme-
chanisme

Instelling afbrandvertraging (volgens lasdraad en draadaanvoersnelheid)

Draadaan-voerschakelaar  
(stroomloze invoering van de draad in het laaspistool)
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4. OPSTELLING KEMPOWELD-INSTALLATIES
Kempoweld-stroombronnen: Lees de paragraaf „Inbedrijfstelling“ in de gebruiksaanwijzing voor de stroombron.

Opstelling draadaanvoereenheid:
1. Monteer de draadaanvoereenheid bovenop de stroombron.
2. Sluit de stuurkabel en de lasstroomkabel aan op het achterpaneel en de retourstroomkabel op het frontpaneel.
3. Polariteit van de lasstroom: bij een correcte aansluiting heeft het pistool een plus-spanning. Om de polariteit om te 

schakelen, wisselt u de uiteinden van de op de stroombron aangesloten las- en retourstroomkabels om.
4. Bevestig het kabelpakket op dezelfde aansluitingen.
5. De draadaanvoereenheid moet op de hefhaak en de zwenkarm worden gemonteerd zonder galvanisch contact.
6. Het MIG-pistool wordt op de EURO-aansluiting van de draadaanvoereenheid gemonteerd. Maak gebruik van de 

draaddoorvoerpijpjes en draadmonstukken zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de constructeur. Toebehoren 
die te nauw zijn of ongeschikt voor de gebruikte draad, veroorzaken storingen en extra slijtage van de toebehoren.

Kogellager

DIX-aansluiting

Amphenol-aansluitingen

DIX-aansluiting
7. De beschermgasslang wordt aangesloten op het achterpaneel van de draadaanvoereenheid. Meer over het aansluiten 

van de gasfles en de gasstroominstelling leest u in de paragraaf „Beschermgas“.

5. INBEDRIJFSTELLING
5.1. UITRUSTING VOLGENS DRAADDIAMETER

Aanvoerrol

Kleur Lasdraad  ø  mm (inch)
wit 0.6 en 0.8 (0.030)
rood 0.9/1.0 en 1.2 (0.035, 0.045 en 

Guide tubes

Kleur Lasdraad  ø  mm (inch)
wit 0.6 en 0.8 (0.030)
oranje 0.9-1.6 (0.035, 00.45 en 0.052)

De draadaanvoerrollen hebben twee groeven voor verschillende draaddiameters. De juiste draadgroef wordt gekozen door het 
verplaatsen van de sluitring van de ene zijde naar de andere zijde van de draadaanvoerrol.
Draadaanvoerrollen en draaddoorvoerpijpjes hebben kleurcodes om het onderscheid te vergemakkelijken (zie tabel op pagina 4).
De WIRE200 draadaanvoereenheid is bij levering uitgerust met rode draadaanvoerrollen met gladde groef en met een oranje 
draaddoorvoerpijpje voor het lassen met draden met een diameter van 0,9-1,2 mm (0.035», 0.045» en 0.052»).

5.2. MONTEREN VAN HET MIG-LASPISTOOL
Voor probleemloos lassen moet u in de gebruiksaanwijzing van het gebruikte pistool controleren of het draaddoorvoerpijpje 
en het draadmondstuk van het laspistool volgens de fabrikant geschikt zijn voor de gebruikte draaddiameter en soort draad. 
Een te smal doorvoerpijpje kan bij de draadaanvoereenheid een grotere weerstand geven dan normaal en dus problemen 
veroorzaken in de draadaanvoer.
Draai de snelkoppeling van het pistool stevig vast zodat er geen spanningsverliezen optreden ter hoogte van het 
aansluitingsoppervlak. Een slechte aansluiting verhit het laspistool en de draadaanvoereenheid. Wanneer er gebruik gemaakt 
wordt van watergekoelde laspistolen, dienen de koelslangen te worden aangesloten zoals beschreven onder de paragraaf 
„Opstelling van de installatie“.

De WIRE 200 -draadaanvoerrollen zijn verkrijgbaar met gladde 
groef, getande groef en met een Trapezium-groef voor verschillende 
toepassingen.

Draadaanvoerrollen met gladde groef:
1. Universele draadaanvoerrollen voor alle soorten draad.
2. Speciale gelagerde draadaanvoerrollen voor zwaar werk.

Draadaanvoerrollen met getande groef:
Speciale draadaanvoerrollen voor gevulde en massieve draad.

Draadaanvoerrollen met Trapezium-groef:
Speciale draadaanvoerrollen voor aluminium draad.
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5.3. MONTEREN EN VASTZETTEN VAN DE DRAADHASPEL
– Zet de draadhaspel los door de haspelsluiting een kwartslag te 

draaien.
– Plaats de haspel. Let op de draairichting van de haspel!
– Zet de haspel weer vast met de haspelsluiting.

Controleer of er geen draad uit de haspel steekt die het chassis of de deur van de draadaanvoereenheden kan 
beschadigen. Slepende delen kunnen het chassis van de draadaanvoereenheid onder spanning zetten.

5.4. AUTOMATISCH DRAADINVOERSYSTEEM
Het automatisch draadinvoersysteem in de draadaanvoereenheid vergemakkelijkt het vervangen van de draadhaspel. Bij het 
vervangen van de haspel hoeft de drukhevel van de aandrijfrollen niet losgemaakt te worden en de draad gaat automatisch in 
de draadgeleider

– Controleer of de groef van de aandrijfrol dezelfde diameter heeft als de 
gebruikte lasdraad. De juiste groef van de aandrijfrol wordt gekozen door 
het verplaatsen van de sluitring. De selectie ring van het aangedreven 
wiel moet ook worden verplaatst. (zie tabel op pagina 4).

– Maak het draadeinde los van de haspel en knip het omgebogen stukje 
af. Let op dat de draad niet afwikkelt van de haspel.

– Het draadeinde moet ongeveer 20 cm recht en niet scherp zijn (eventueel afvijlen). Een scherp draadeinde kan de 
draaddoorvoerpijp, de liner en het draadmondstuk van het laspistool beschadigen.

– Trek een stukje draad los van de draadhaspel. Voer de draad door de draadgeleider naar de aandrijfrollen. Laat de 
drukhevel op de aandrijfrollen zitten!

– Druk de laspistoolschakelaar in en leid een stuk draad door de aandrijfrollen naar het laspistool. Zorg ervoor dat de 
draad in de groeven van beide aandrijfrollen zit.

– Druk de pistoolschakelaar in tot de draad uit het mondstuk komt.
De automatische invoering kan bij dunne draad soms mis gaan (Fe, Fc, Ss: 0,6...0,8 mm, Al: 0,8...1,0 mm). De aandrijfrollen 
moeten dan eventueel losgemaakt worden om de draad met de hand door de aandrijfrollen te voeren.

5.5. DRUKINSTELLING
De druk van de aandrijfrollen wordt geregeld d.m.v. schroef zodat de draad gelijkmatig in de draaddoorvoerpijp wordt gevoerd. 
De draad mag niet gaan slippen bij de aandrijfrollen als de draad die uit het draadmondstuk komt een kleine weerstand 
ondervindt.

Bij een te grote druk wordt de draad platgedrukt en wordt de beschermlaag beschadigd. Dat veroorzaakt extra 
wrijving en een versnelde slijtage van de aandrijfrollen.

5.6. INSTELLEN VAN DE SPANNING VAN DE DRAADHASPELREM
De remkracht kan worden ingesteld door aan de schroef in de 
draadhaspelnaaf te draaien.
Stel de remkracht zo in dat de draad niet te ver afrolt van de haspel 
nadat de aandrijfrollen tot stilstand zijn gekomen. De remkracht hangt 
af van de draadaanvoersnelheid.

Let erop dat het door u gebruikte laspistool geschikt is voor de vereiste maximale lasstroom! Gebruik nooit een 
defect laaspistool!

5.7. WERKSTUKKABEL
Bevestig de klem van de werkstukkabel zorgvuldig, bij voorkeur direct op het te lassen werkstuk. Het contactoppervlak moet 
zo groot mogelijk zijn.
Maak de bevestigingspunten vrij van verf en roest.
Te dunne kabels kunnen spanningsverlies en oververhitting veroorzaken. Ga na of het gebruikte laspistool de max. lasstroom 
die men wil gebruiken aankan.

GESLOTEN OPEN

selectieplaat

stelchroef
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A

B

C

D
E

F

G

De volgende installatie instructies zijn geldig voor de meeste gasstroom regulator types:
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.

6. BEDIENINGSPANELEN EN INSTELLINGEN
6.1. POTENTIOMETER VOOR DRAADAANVOERSNELHEID
De draadaanvoersnelheid kan traploos worden ingesteld met behulp van de potentiometer op het frontpaneel (zie paragraaf 
„Panelen“). De potentiometer is voorzien van een referentieschaal voor max. snelheden van 18 m/min. 

6.2. AFBRANDVERTRAGING
De diverse lasmaterialen en beschermgassen gedragen zich op een verschillende manier bij het laseinde en bijgevolg dient de 
lasstroom met een zekere vertraging te worden uitgeschakeld.
Wanneer u probeert te lassen met een ongeschikte afbrandvertraging, brandt de draad vast in het mondstuk, ontstaat een te 
grote „kop“ aan het draaduiteinde of blijft de draad aan het werkstuk vastzitten.
Op de vertraging inwerkende factoren: 
De draadaanvoersnelheid is van doorslaggevende invloed op de vereiste afbrandtijd. Bij een lage voedingssnelheid steeds 
een korte afbrandtijd kiezen.

5.8. BESCHERMGAS

Gasflessen zijn hogedrukvaten. Zij kunnen ontploffen als het gevolg van (om)vallen!
Voor het lassen van roestvrij staal, worden normaal gesproken gemengde gassen gebruikt. Controleer of de afsluiter van de 
gasfles geschikt is voor het gas. De hoogte van de lasstroom is gezet overeenkomstig de lasstroom gebruikt in het werk. Een 
geschikte lasstroom is normaal gesproken 8 - 10 l/min. Indien de gasstroom niet geschikt is, wordt de lasverbinding poreus. 
Neem contact op met uw lokale Kemppi-dealer voor het kiezen van gas en equipement

5.8.1. Installeren van gasfles
Plaats de gascylinder altijd verticaal op een plaats of onderwagen die daar speciaal voor ingericht is. Sluit de 
afsluiter van de cylinder na het lassen.

Onderdelen van gasstroming regulator 
A Gasfles afsluiter
B Druk regulatie schroef
C Verbindingsmoer
D Slangspil
E Hulsmoer
F Gasfles drukmeter
G Gasslang drukmeter
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1 3 4 2 5

Punt-, periodiek en continu lassen (werkt alleen in de positie voor 2-takt)
Puntlassen  

1. Stel de punttijd in met potentiometer.
2. Pistoolschakelaar gesloten: het lassen begint.
3. Het lassen stopt automatisch na de ingestelde tijd

Periodiek lasseng  
1. Stel de tijd voor de lasperiode in met potentiometer. De pauzetijd is automatisch ingesteld.
2. Pistoolschakelaar: het periodiek lassen gaat door zolang de schakelaar ingedrukt blijft.

7. BEDRIJFSSTORINGEN
De mate van gebruik maar ook vooral de omgevings- en bedrijfsomstandigheden zijn bepalend voor de frequentie van het 
onderhoud. Zorgvuldig gebruik en preventief onderhoud dragen zorg voor probleemloos functioneren van de apparatuur.
De volgende onderhoudspunten moeten minstens elke zes maanden geschieden.

Controleer:
– Slijtage van de groeven van de aandrijfrollen. Te veel slijtage van de groeven zorgt voor problemen met de 

draadaanvoer.
– Slijtage van de draadgeleidingspijp van de draadaanvoer. Erg versleten aandrijfrollen en draaddoorvoerpijpjes moeten 

vervangen worden.
– Het draadaanvoerpijpje moeten zo dicht mogelijk op de aandrijfrollen gezet worden, maar mag deze niet aanraken en 

de draad moet een rechte lijn volgen vanaf het einde van het pijpje tot aan de groef van de aandrijfrollen.
– Haspelrem instelling
– Elektrische aansluitingen
* Geoxideerde koppelingen moeten schoongemaakt worden.
* Losse koppelingen moeten vervangen worden.

Verwijder stof en vuil van en uit de apparatuur.
In geval van problemen neem dan kontakt op met KEMPPI of met uw KEMPPI-dealer.

Wanneer er gebruik wordt van een luchtcompressor, bescherm dan altijd de ogen met geschikte 
oogbescherming.

Op de sticker staan de startpunten voor verschillende materialen vermeld. De 
fijnregeling dient voor elk geval apart te gebeuren.

1. Aluminium smelt veel sneller dan andere materialen, zodat de afbrandvertraging 
beduidend korter is.

2. Staal lasdraad vereist een langere afbrandvertraging dan roestvast staal.
3. Dikkere draden vereisen een langere vertraging. Ook bij een hogere 

draadaanvoersnelheid moet de vertraging langer zijn.
4. Referentieschaal voor potentiometer.
5. Draadaanvoerschakelaar (Wire inch)

 Lassen met 2-taktfunctie van de pistoolschakelaar
1. Schakelaar gesloten: het lassen begint
2. Schakelaar open: het lassen stopt

 Lassen met 4-taktfunctie van de pistoolschakelaar
1. Schakelaar gesloten: beschermgas begint te stromen
2. Schakelaar open: het lassen begint
3. Schakelaar gesloten: het lassen stopt
4. Schakelaar open: de gasstroom stopt na de af brandvertraging

Draadaanvoer
De draadaanvoerschakelaar start de draadaanvoermotor en het mechanisme, maar niet de stroombron.
U kan de draad in de draadaanvoereenheid en in het pistool in ook aanvoeren met de pistoolschakelaar, maar dan wordt ook 
de stroombron gestart en komt de draad onder spanning te staan wat gevaarlijk kan zijn bij toevallig contact met bepaalde 
voorwerpen.

6.3. KMW TIMER FUNCTIES
2 / 4 - Taktfunctie
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7.1. REGEMATIG ONDERHOUD
Kemppi-werkplaatsen verrichten regelmatig onderhoudswerkzaamheden volgens afspraak.

Regelmatig onderhoud van de machine omvat onder andere:
– Reiniging van de machine
– Controle en onderhoud van het lasgereedschap
– Controle van aansluitingen, schakelaars en potentiomenters
– Controle van elektrische aansluitingen
– Controle van meters
– Controle van netsnoer en stekker
– Vervanging van beschadigde of versleten onderdelen
– Onderhoudscontrole.De machinefuncties en -prestaties worden gecontroleerd en 

zonodig ingesteld met behulp van testapparatuur.

8. BESTELNUMMERS
Draadaanvoereenheid
Kempoweld WIRE 200 62172001

Accessoire
P500  transport unit (feeder) 6185265
Draadspoel middelpunt 4289880

Stroombron
Kempoweld 2501 240 V 6211255

MIG-Pistool
KMG 25 3 m 6252123

Kabelpakkett
KW 35-5-GH 5 m 6260355

Werkstukkabel
35 mm2 5 m (Deel 7) 6184311

9. TECHNISCHE GEGEVENS
De produkten voldoen aan de eisen conform 
de CE-norm. WIRE 200

Aansluitspanning (veilige spanning) 30 VAC
Aansluitvermogen 150 VA
Belastbaarheid 40 % ED 400 A
(nominaal) 60 % ED - - -

100 % ED 260 A
Aandrijfmechanisme 2-roll drive
Diameter aandrijfrol 32 mm
Draadaanvoersnelheid 0...18 m / min
Toevoegmateriaal ø Fe, Ss 0,6...1,2 mm

ø Gevulde draad 0,8...1,6 mm
ø Al 1,0...1,6 mm

Draadhaspel max. gewicht 20 kg
max. diameter ø 300 mm

Pistoolaansluiting Euro
Temperatuurbereik -20...+40 °C
Opslagtemperatuur -40...+60 °C
Veiligheidsklasse IP 23C
Buitenafmetingen Lengte 570 mm

Breedte 210 mm
Hoogte 440 mm

Gewicht 12 kg

twee keer 
per jaar
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10. RECYCLING VAN DE MACHINE
Gooi elektrische of elektronische apparatuur niet bij het normale huisafval!
In naleving van RICHTLIJN 2002/96/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de implementatie hiervan overeenkomstig de nationale 
wetgeving, moet afgedankte elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk worden ingezameld en ingeleverd 
bij een recyclingbedrijf. Als eigenaar van de apparatuur krijgt u informatie over goedgekeurde inzamelingssystemen 
van de dealer.
Door deze Europese richtlijn toe te passen, draagt u bij aan een beter milieu en de volksgezondheid!

10. GARANTIEBEPALINGEN
Kemppi Oy geeft garantie op fabricage- en materiaalfouten van machines en onderdelen die gefabriceerd en verkocht 
zijn door Kemppi. Reparaties onder garantie mogen alleen uitgevoerd worden door een erkend Kemppi-dealer. Vervoers- 
en verzekeringskosten komen voor rekening van de koper. De garantie gaat in op de dag van aankoop. Op mondelinge 
overeenkomsten, welke niet in de garantievoorwaarden zijn vermeld, kan geen aanspraak gemaakt worden.

Garantiebeperkingen:
Er wordt geen garantie verleend op defecten welke te wijten zijn aan natuurlijke slijtage, het niet opvolgen van de 
bedieningsinstructies, ongeschikte primaire voeding, verkeerde gasdruk, storingen of defecten in de primaire voeding, vervoers 
-of opslagschade en schade als gevolg van natuurverschijnselen.
(In)directe kosten (zoals reis- en vervoerskosten, werkuren, overnachtingskosten etc.) welke nodig zijn voor de reparatie 
vallen niet onder garantie. Ook lastoortsen en hun onderdelen, aandrijfrollen en doorvoerpijpjes van de draadaanvoer-units 
vallen niet onder garantie. 
Een defect veroorzaakt door een fout van de gebruiker valt niet onder garantie. De garantie vervalt indien de koper aanpassingen 
aan de machine verricht die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant van de machine, indien bij reparatie of vervanging geen 
originele onderdelen gebruikt worden of de reparatie niet door een erkend Kemppi-dealer wordt uitgevoerd.
De garantieperiode op machines bedraagt één jaar. Dit is gebaseerd op een ploegendienst van 8 uur per dag. De garantieperiode 
voor een 2-ploegendienst (16 uur per dag) is 6 maanden en voor een 3-ploegendienst (24 uur per dag) 3 maanden.
De garantiereparatie zal uitgevoerd worden indien een garantiecertificaat, volledig ingevuld, in het bezit van Kemppi Benelux 
B.V. is.
De defecte onderdelen, die onder garantie vervangen zijn, worden eigendom van Kemppi Benelux B.V. Op de vervangen 
onderdelen is de volledige garantieperiode van toepassing.

Reclamaties:
Ontvangen goederen dienen onmiddellijk op zichtbare transportschade gecontroleerd te worden en deze dient per ommegaande 
gemeld te worden, evenals reclamaties omtrent manco leveringen.



KEMPPI OY
PL 13
FIN – 15801 LAHTI
FINLAND
Tel (03) 899 11
Telefax (03) 899 428
www.kemppi.com

KEMPPIKONEET OY
PL 13
FIN – 15801 LAHTI
FINLAND
Tel (03) 899 11
Telefax (03) 7348 398
e-mail: myynti.fi @kemppi.com

KEMPPI SVERIGE AB
Box 717
S – 194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Tel (08) 590 783 00
Telefax (08) 590 823 94
e-mail: sales.se@kemppi.com

KEMPPI NORGE A/S
Postboks 2151, Postterminalen
N – 3103 TØNSBERG
NORGE
Tel 33 34 60 00 
Telefax 33 34 60 10
e-mail: sales.no@kemppi.com

KEMPPI DANMARK A/S
Literbuen 11
DK – 2740 SKOVLUNDE
DANMARK
Tel 44 941 677 
Telefax 44 941 536
e-mail:sales.dk@kemppi.com

KEMPPI BENELUX B.V.
Postbus 5603
NL – 4801 EA BREDA
NEDERLAND
Tel +31 (0)76-5717750 
Telefax +31 (0)76-5716345
e-mail: sales.nl@kemppi.com

KEMPPI (UK) Ltd
Martti Kemppi Building
Fraser Road
Priory Business Park
BEDFORD, MK443WH
ENGLAND
Tel 0845 6444201
Fax 0845 6444202
e-mail: sales.uk@kemppi.com

KEMPPI FRANCE S.A.
65 Avenue de la Couronne des Prés
78681 EPONE CEDEX
FRANCE
Tel (01) 30 90 04 40
Telefax (01) 30 90 04 45
e-mail: sales.fr@kemppi.com

KEMPPI  GmbH
Otto – Hahn – Straße 14
D – 35510 BUTZBACH
DEUTSCHLAND
Tel (06033) 88 020
Telefax (06033) 72 528
e-mail:sales.de@kemppi.com

KEMPPI SP.  z o.o.
Ul. Piłsudskiego 2
05-091 ZA̧BKI
Poland
Tel +48 22 781 6162
Telefax +48 22 781 6505
e-mail: info.pl@kemppi.com

KEMPPI WELDING 
MACHINES AUSTRALIA PTY LTD
P.O. Box 404 (2/58 Lancaster Street)
Ingleburn NSW 2565, Australia
Tel. +61-2-9605 9500
Telefax +61-2-9605 5999
e-mail: info.au@kemppi.com

www.kemppi.com

Ver. 9


	1.1. Johdanto
	1.1. Lukijalle
	1.2. Tuotteen esittely
	1.3. käyttöturvallisuus

	2. Langansyöttömekanismin osat
	3. Kempoweld paneelit
	3.1. Käyttösäätimet ja liittimet
	3.2. Langansyöttölaitteen paneelit
	3.3. Langansyöttölaitteen osat

	4. Kempoweld-laitteiston kokoaminen
	5. Käyttöönotto
	5.1. Lankahalkaisijan mukainen varustus
	5.2. MIG-hitsauspistoolin asennus
	5.3. Lankakelan asennus ja lukitus
	5.4. Langan automaattipujotus pistooliin
	5.5. Puristuspaineen säätö
	5.6. Lankakelan jarrun kireyden säätö
	5.7. Paluuvirtakaapeli
	5.8. Suojakaasu
	5.8.1. Kaasupullon asennus


	6. Ohjauspaneelit ja säädöt
	6.1. Langansyöttönopeus potentiometri
	6.2. Jälkivirta-aika
	6.3. KMW timer TOIMINNOT

	7. Laitteen huolto
	7.1. Määräaikaishuollot

	8. Tilausnumerot
	9. Tekniset arvot
	10. TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN
	11. TAKUUEHDOT
	1. INLEDNING
	1.1. TILL LÄSAREN
	1.2. Produktintroduktion
	1.3. DRIFTSÄKERHET

	2. Delar i trådmatarmekanism WIRE 200
	3. Kempoweld paneler
	3.1. Funktionsreglage och anslutningar
	3.2. Trådmatarverkets paneler
	3.3. trådmatarverket

	4. Montering av Kempoweld-anläggning
	5. Installation
	5.1. Tillbehör för olika tråddiametrar
	5.2. Montering av MIG svetspistol
	5.3. Montering och låsning av trådbobin
	5.4. Automatisk trådinmatning till svetspistolen
	5.5. Inställning av tryck
	5.6. Inställning av bobinbromsens effekt
	5.7. Återledare

	5.8. Skyddsgas
	5.8.1. Installation av gasflaska

	6. Manöverpaneler och inställningar
	6.1. Potentiometer för trådmatningshastighet
	6.2. Efterbrinntid
	6.3. KMW timer FUNKTIONER

	7. Driftstörningar
	7.1. Regelbundet underhåll av utrustningen

	8. Beställningsdata
	9. Tekniska data
	10. Skrotning
	11. GARANTIVILLKOR
	1. INLEDNING
	1.1. TILL LÄSAREN
	1.2. Produktintroduktion
	1.3. DRIFTSÄKERHET

	2. Delar i trådmatarmekanism WIRE 200
	3. Kempoweld paneler
	3.1. Funktionsreglage och anslutningar
	3.2. Trådmatarverkets paneler
	3.3. trådmatarverket

	4. Montering av Kempoweld-anläggning
	5. Installation
	5.1. Tillbehör för olika tråddiametrar
	5.2. Montering av MIG svetspistol
	5.3. Montering och låsning av trådbobin
	5.4. Automatisk trådinmatning till svetspistolen
	5.5. Inställning av tryck
	5.6. Inställning av bobinbromsens effekt
	5.7. Återledare
	5.8. Skyddsgas
	5.8.1. Installation av gasflaska


	6. Manöverpaneler och inställningar
	6.1. Potentiometer för trådmatningshastighet
	6.2. Efterbrinntid
	6.3. KMW timer FUNKTIONER

	7. Driftstörningar
	7.1. Regelbundet underhåll av utrustningen

	8. Beställningsdata
	9. Tekniska data
	10. Skrotning
	11. GARANTIVILLKOR
	1. INTRODUKTION
	1.1. TIL brugeren
	1.2. Produktintroduktion
	1.3. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

	2. Dele til trådværket WIRE 200
	3. Kempoweld paneler
	3.1. Betjeningselementer og tilslutninger
	3.2. Trådboksens paneler
	3.3. I trådboksen findes følgende

	4. Montering af Kempoweld-anlæg
	5. Installation
	5.1. Tilbehør for forskellige diametre tilsatstråd
	5.2. Montering af MIG-svejsepistol
	5.4. Automatisk indføring af tråden i pistolen
	5.5. Regulering af tilspændingstrykket
	5.6. Indstilling af spolebremsen
	5.7. Returkabel
	5.8. Beskyttelsesgas
	5.8.1. Installation af gasflaske


	6. Styrepaneler og indstillinger
	6.1. Trådhastighedspotentiometer
	6.2. Burn back tid
	6.3. KMW timer FUNKTIONER

	7. Vedligeholdelse
	7.1. Tidsbestemt vedligeholdelse

	8. Bestillingsforhold
	9. Tekniske data
	10. Bortskaffelse af maskinen
	11. GARANTIBESTEMMELSER
	1. Preface
	1.1. Introduction
	1.2. Product introduction
	1.3. Operation safety

	2. Parts of wire feed mechanism WIRE 200
	3. Kempoweld panels
	3.1. Operation control and connectors
	3.2. Wire feed panels
	3.3. Inside of wire feed unit

	4. Assembly of Kempoweld equipment
	5. Installation
	5.1. Accessories corresponding to wire diameter
	5.2. Installing MIG welding gun
	5.3. Mounting and locking wire reel
	5.4. Automatic wire feed to gun
	5.5. Adjusting pressure
	5.6. Adjusting the tightness of wire reel brake
	5.7. Return current cable
	5.8. Shield gas
	5.8.1. Installing gas bottle


	6. Control panels and adjustments
	6.1. Wire feed speed potentiometer
	6.2. Burn back time
	6.3. KMW Timer FUNCTIONS

	7. Operation disturbances
	7.1. Regular maintenance of equipment

	8. ORDERING NUMBERS
	9. technical data
	10. disposal of the machine
	11. TERMS OF GUARANTEE
	1. Einleitung
	1.1. Vorwort
	1.2. Produkteinführung
	1.3. Betriebssicherheit

	2. Teile des DrahtvorschubmechanismusWIRE 200
	3. Kempoweld Vorder- und Rückansicht
	3.1.Bedienungselemente und Anschlüsse
	3.2. Panele des Drahtvorschubgeräts
	3.3. Innenansicht des Drahtvorschubgerätes

	4. Zusammensetzung der Kempoweld-Anlagen
	5. Inbetriebnahme
	5.1. Ausrüstung entsprechend dem Drahtdurchmesser
	5.2. Montierung des MIG-Schweißbrenners
	5.3. Montage und Arretierung der Drahtspule
	5.4. Automatische Drahteinfädelung in den Brenner
	5.5. Einstellen der Bremskraft der Drahtspule
	5.6. Einstellung für Spannung der Drahtspulenbremse
	5.7. Massekabel
	5.8. Schutzgas
	5.8.1. Einbau der Gasflasche


	6. Steuerpanele und Einstellungen
	6.1. Potentiometer für die Drahtvorschubgeschwindigkeit
	6.2. Nachstromzeit
	6.3. KMW Timer FUNKTIONEN

	7. Betriebsstörungen
	7.1. Regelmässige Wartung

	8. Bestellnummern
	9. Technische daten
	10. Entsorgung des Produkts
	11. GARANTIEBEDINGUNGEN
	1. Voorwoord
	1.1. Inleiding
	1.2. Product inleiding
	1.3. Veiligheidsinstructies

	2. Onderdelen im het draadaanvoer-mechnisme WIRE 200
	3. Kempoweld-Panelen
	3.1. Bedieningselementen en aansluitingen
	3.2. Draadaanvoereenheid panelen
	3.3. Onderdelen im het draadaanvoer-mechAnisme

	4. Opstelling Kempoweld-installaties
	5. Inbedrijfstelling
	5.1. Uitrusting volgens draaddiameter
	5.2. Monteren van het MIG-laspistool
	5.3. Monteren en vastzetten van de draadhaspel
	5.4. Automatisch draadinvoersysteem
	5.5. Drukinstelling
	5.6. Instellen van de spanning van de draadhaspelrem
	5.7. Werkstukkabel
	5.8. Beschermgas
	5.8.1. Installeren van gasfles


	6. Bedieningspanelen en instellingen
	6.1. Potentiometer voor draadaanvoersnelheid
	6.2. Afbrandvertraging
	6.3. KMW Timer FUNCTIES

	7. Bedrijfsstoringen
	7.1. Regematig onderhoud

	8. Bestelnummers
	9. Technische gegevens
	10. RECYCLING van de machine
	10. GARANTIEBEPALINGEN
	1. PRÉFACE
	1.1. Introduction
	1.2. Presentation du produit
	1.3. Consignes de sécurité

	2. Pièces du mécanisme de dévidage WIRE 200
	3. Panneaux Kempoweld
	3.1. Commandes et connecteurs
	3.2. Pannex du dévidoir
	3.3. Eléments situés à l’intérieur du dévidoir

	4. Assemblage de l’équipement Kempoweld
	5. Installation
	5.1. Equipement en fonction du type et du diamètre du fil
	5.2. Raccordement de la torche MIG
	5.3. Montage et fixation de la bobine de fil
	5.4. Entraînement automatique du fil
	5.5. Réglage de la pression
	5.6. Réglage du freinage du support-frein
	5.7. Câble de masse
	5.8. gaz DE PROTECTION
	5.8.1. Installation de la bouteille à gaz


	6. Panneaux de commande et réglages
	6.1. Potentiomètre de réglage de la vitesse de dévidage
	6.2. Durée du retard d’arc
	6.3. Module de fonctions auxiliaires KMW Timer

	7. Anomalies de fonctionnement
	7.1. Entretien régulier de l’équipement

	8. Références pour commander
	9. Caractéristiques techniques
	10. Destruction de la machine
	11. TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE

