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1. JOHDANTO

1.1 YLEISTÄ
Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi MinarcMig Adaptive 170 
-hitsauslaitteen. Kemppi-tuotteet voivat oikein käytettynä parantaa 
merkittävästi hitsaustyön tuottavuutta ja varmistaa vuosien taloudellisen 
käytön. 
Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja Kemppi-laitteen käytöstä, huollosta 
ja käyttöturvallisuudesta. Laitteen tekniset tiedot ovat ohjeen loppuosassa. 
Lue käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteiston ensimmäistä 
käyttöönottoa. Oman ja työympäristösi turvallisuuden vuoksi tulee kiinnittää 
erityistä huomiota oppaassa esitettyihin turvallisuusohjeisiin.
Lisätietoja Kemppi-tuotteista saat Kemppi Oy:stä, Kemppi-jälleenmyyjältä ja 
Kempin Internet-sivuilta osoitteesta www.kemppi.com.
Kemppi Oy pidättää itselleen oikeuden muuttaa ohjeessa mainittuja teknisiä 
tietoja.

Tärkeitä huomautuksia
Oppaassa on HUOMIO!-merkinnällä osoitettu kohdat, joihin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota aineellisten vahinkojen ja henkilövahinkojen välttämiseksi.

1.2 LAITTEEN OMINAISUUDET 
Laite on pienikokoinen, tehokas ja erittäin kevyt. Kantamista helpottaa myös 
olkahihna. Laitteen käyttösäde on laaja, ja käyttöä eri kohteissa helpottaa 
mahdollisuus käyttää pitkää jatkojohtoa. Laite sopii myös erittäin hyvin 
työmaille generaattorikäyttöön. 
Hitsausjännitettä ja lisäainelangan syöttönopeutta säädellään yhdellä 
säätimellä hitsattavan levynvahvuuden mukaan. Oikea asetus on siis helppo 
valita. Valokaaren pituutta eli hitsauslämpöä voidaan hienosäätää toisella 
säätimellä, ja kun oikea arvo on kerran löytynyt, ei sitä yleensä tarvitse 
muuttaa vaikka hitsattaisiinkin eri levynvahvuutta. 
Laitteen hitsausominaisuudet ovat parhaimmillaan halkaisijaltaan 0,8 mm 
paksuisen teräslangan kanssa. Voit käyttää lisäainelankana myös 0,6 mm,  
0,9 mm tai 1,0 mm paksuista umpi- tai täytelankaa. Huomaa kuitenkin, että 
laite on suunniteltu vain teräslankojen hitsaukseen. 
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2. LAITTEEN KÄYTTÖ
Laite toimitetaan niin, että lisäainelankana voidaan käyttää halkaisijaltaan  
0,8 mm paksuista teräsumpilankaa ilman muutoksia. 
Jos käytät suositellusta poikkeavaa lisäainelankaa, tarkista että syöttöpyörän 
ura, hitsauspistoolin virtasuutin ja laitteen napaisuus soveltuvat käytetylle 
lankakoolle ja -tyypille. 

2.1 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
Tuotteet on pakattu kestäviin ja erityisesti niitä varten suunniteltuihin 
pakkauksiin. Varmista silti aina ennen käyttöä, että tuotteet eivät ole 
vioittuneet kuljetuksessa. Tarkista myös, että olet saanut tilaamasi tuotteet 
ja tarvitsemasi käyttöohjeet. Tuotteiden pakkausmateriaali soveltuu 
kierrätykseen. 

Kuljetus 
Laitetta suositellaan kuljetettavaksi pystyasennossa. 

HUOMIO!  Siirrä hitsauslaitetta aina nostamalla kahvasta, älä vedä sitä 
hitsauspistoolista tai muista kaapeleista. 

Käyttöympäristö 
Laite soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, mutta suojaa se voimakkaalta 
sateelta ja auringonpaisteelta. Varastoi laite kuivassa ja puhtaassa 
ympäristössä, ja suojaa se hiekalta ja pölyltä käytön ja säilytyksen aikana. 
Käyttölämpötilaksi suositellaan -20 °C – +40 °C. 
Sijoita laite niin, ettei se pääse kosketuksiin kuumien pintojen, kipinöiden ja 
roiskeiden kanssa. 
Varmista, että ilma kiertää laitteeseen esteettömästi.
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2.2 YLEISKUVA LAITTEESTA

1. Hitsauspistooli 
2. Maadoituskaapeli 
3. Pääkytkin 
4. Verkkokaapeli 
5. Suojakaasuletkun liitin

2.3 SÄHKÖNJAKELUVERKKO
Kaikki tavalliset sähkölaitteet, joissa ei ole erikoispiirejä, aiheuttavat 
sähkönjakeluverkkoon harmonisia häiriöitä. Liialliset harmoniset häiriöt 
voivat aiheuttaa vikoja joissakin sähkölaitteissa tai häiritä niiden toimintaa.

MinarcMig Adaptive 170:
VAROITUS: Tämä laite ei täytä standardin IEC 61000-3-12 vaatimuksia. Jos 
laite kytketään julkiseen sähköverkkoon, on laitteen käyttäjän tai asentajan 
vastuulla varmistaa, tarvittaessa sähkönjakelijan avustuksella, että laite 
voidaan siihen kytkeä.

2.4 KAAPELEIDEN KYTKENTÄ 

Sähköverkkoon liittäminen 
Laite on varustettu 3,3 m pitkällä verkkokaapelilla ja sähköpistokkeella. 
Kiinnitä verkkokaapeli sähköverkkoon. 

HUOMIO!  Tarvittava sulakekoko on 16 A hidas. 

Jos käytät jatkojohtoa, sen poikkipinta-alan tulee olla vähintään yhtä suuri 
kuin verkkokaapelin (3 x 2,5 mm²). Jatkojohto saa olla korkeintaan 50 m pitkä. 
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Laitetta voi käyttää myös generaattorilla. Generaattorin vähimmäistehon on 
oltava 4,2 kVA. Suositeltava teho on 8,0 kVA, jotta laitetta voidaan käyttää 
maksimiteholla. 

Maadoitus 
Maadoituskaapeli on valmiiksi kytketty laitteeseen. Puhdista työkappaleen 
liitospinta ja kiinnitä maadoituskaapelin puristin työkappaleeseen, jotta saat 
aikaan hitsauksen vaatiman suljetun ja häiriöttömän virtapiirin. 

Hitsauspistooli 
Hitsauspistooli on valmiiksi kytketty laitteeseen. Hitsauspistoolin avulla 
lisäainelanka, suojakaasu ja sähkövirta johdetaan hitsauskohtaan. Kun painat 
hitsauspistoolin liipasinta, suojakaasun virtaus ja langan syöttö alkavat. 
Valokaari syttyy, kun lisäainelanka kosket-taa hitsattavaa kappaletta. 
Pistoolin kaulaa voidaan kääntää 360°. Varmista aina kääntäessäsi kaulaa, että 
kaula on kierretty lähes pohjaan asti. Näin vältetään kaulan vaurioituminen ja 
ylikuumeneminen. 

HUOMIO!  Jos käytät halkaisijaltaan muuta kuin 0,8 mm paksuista lisäaine- 
lankaa, vaihda hitsauspistoolin virtasuutin langan paksuudelle sopivaksi. 

Suojakaasu 
Teräslankojen suojakaasuna käytetään hiilidioksidia tai argonin ja 
hiilidioksidin seosta, joka syrjäyttää ilman valokaaren alueelta. Hitsattavan 
levyn vahvuus ja hitsausteho määräävät käytettävän suojakaasun 
virtausnopeuden. 
Laitteen mukana toimitetaan 4,5 m pitkä suojakaasuletku. Kiinnitä 
suojakaasuletkun pikaliitin laitteen letkuliittimeen ja letkuliittimellä 
varustettu pää kaasupullon virtaussäätimeen.
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1. Liitä letku kaasupullon virtaussäätimeen ja kiristä liitin. 
2. Säädä virtausnopeus sopivaksi virtauksen säätöruuvilla. Sopiva 

suojakaasun virtausmäärä on 8 – 15 l/min. 
3. Sulje pullon venttiili käytön jälkeen. 

HUOMIO! Käytä materiaalin hitsaukseen soveltuvaa suojakaasua. Kiinnitä 
kaasupullo tukevasti pystyasentoon ennen virtaussäätimen liittämistä 
paikoilleen.

2.5 LISÄAINELANKA 
Laite toimitetaan niin, että hitsauspistooli on kytketty +-napaan, jolloin se 
soveltuu teräsumpilankojen hitsaamiseen ilman muutoksia. 

2.5.1 Syöttöpyörän uran vaihto 
Langansyöttöpyörän ura on tehtaalla asetettu halkaisijaltaan 0,8 – 1,0 mm 
paksuisten lisäainelankojen hitsaukseen. Syöttöpyörän ura täytyy vaihtaa, jos 
käytät halkaisijaltaan 0,6 mm paksuista lisäainelankaa. 

1. Avaa syöttöpyörästö paineensäätövivusta. 
2. Kytke laite päälle pääkytkimestä. 
3. Paina hitsauspistoolin liipasinta ja aja syöttöpyörä sellaiseen asentoon, 

että sen lukitusruuvi on ylöspäin ja avattavissa. 
4. Katkaise virta pääkytkimestä. 
5. Avaa syöttöpyörän lukitusruuvia noin puoli kierrosta 2,0 mm:n 

kuusiokoloavaimella. 
6. Vedä syöttöpyörä pois akseliltaan. 
7. Käännä syöttöpyörä ja aseta se takaisin akselilleen pohjaan asti niin, että 

ruuvi osuu akselin tasopinnan kohdalle. 
8. Kiristä syöttöpyörän lukitusruuvi. 
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2.5.2 Lisäainelangan pujotus

1. Avaa kelakotelo painamalla avauspainiketta ja aseta lankakela paikalleen 
niin, että se pyörii vastapäivään. Voit käyttää laitteessa joko 5 kg 
(halkaisijaltaan 200 mm) tai 1 kg (100 mm) painoista lankakelaa. 

2. Kiinnitä kela paikalleen kelalukolla. 
3. Irrota langan pää kelasta, mutta pidä siitä koko ajan kiinni. 
4. Oikaise langan pää noin 20 cm matkalta ja katkaise lanka oikaistulta 

kohdalta. 
5. Avaa paineensäätövipu, jolloin syöttöpyörästö aukeaa. 
6. Pujota lanka langan takaohjaimen lävitse pistoolin langanjohtimeen. 
7. Sulje syöttöpyörästö ja kiinnitä se paineensäätövivulla. Varmista, että 

lanka kulkee syöttöpyörän urassa. 
8. Säädä puristuspaine paineensäätövivusta korkeintaan asteikon 

puoliväliin. Liian kova paine irrottaa langan pinnasta metalli-pölyä ja 
voi vaurioittaa lankaa. Liian pieni paine aiheuttaa puolestaan sen, että 
syöttöpyörästö luistaa ja lanka ei kulje tasaisesti.

9. Paina hitsauspistoolin liipasimesta ja odota, että lanka tulee ulos. 
10. Sulje kelakotelon kansi. 

HUOMIO!  Kun ajat lankaa sisään pistooliin, älä suuntaa pistoolia itseesi tai 
muihin ihmisiin, tai laita esimerkiksi kättä pistoolin suuttimen eteen, sillä 
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katkaistu langanpää on hyvin terävä. Älä myöskään laita sormia syöttöpyörien 
läheisyyteen, sillä sormet voivat litistyä pyörien väliin. 

2.5.3 Napaisuuden vaihto
Joitakin täytelankoja suositellaan hitsattavaksi siten että pistooli on -navassa, 
jolloin napaisuus tulee vaihtaa toisin päin. Tarkista suositeltu napaisuus 
täytelangan pakkauksesta. 

1. Irrota laite sähköverkosta. 
2. Taivuta maadoituskaapelin navan kumisuojaa niin, että kaapelin voi 

irrottaa. 
3. Irrota napojen kiristysmutterit ja aluslevyt. Huomaa aluslevyjen oikea 

järjestys! 
4. Vaihda kaapeleiden paikat keskenään. 
5. Aseta aluslevyt paikoilleen ja sulje kiristysmutterit avaintiukkuuteen. 
6. Aseta maadoituskaapelin navan kumisuoja tukevasti paikoilleen. 

Kumisuojan tulee aina olla maadoituskaapelin navan suojana. 
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2.6 SÄÄDÖT JA MERKKIVALOT

2

3
4

1

Laitteen etupaneeli 

1. Hitsaustehon säädin 
2. Valokaaren pituuden hienosäädin 
3. Valmiustilan merkkivalo 
4. Ylikuumenemisen merkkivalo
Hitsaustehoa säädetään hitsattavan levynvahvuuden mukaan. 
Lisäksi laitteessa on valokaaren pituuden hienosäätö. Merkkivalot ilmaisevat 
laitteen valmiustilan ja ilmoittavat mahdollisesta ylikuumenemisesta. 
Valmiustilan vihreä merkkivalo syttyy, kun kytket laitteen päälle. Samalla 
pääkytkimeen syttyy valo. Jos laite kuumenee liikaa tai syöttöjännite on liian 
matala tai liian korkea, kytkeytyy hitsaus-toiminto automaattisesti pois päältä 
ja ylikuumenemisen keltainen merkkivalo syttyy. Valo sammuu, kun laite on 
taas käyttövalmis. Huolehdi, että laitteen ympärillä on tarpeeksi tilaa, jolloin 
ilma pääsee vapaasti kiertämään ja jäähdyttämään laitetta. 
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2.6.1 Hitsaustehon säätö 
Hitsaustehon säätö levynvahvuuden mukaan vaikuttaa samanaikaisesti sekä 
langan syöttönopeuteen että lankaan johdettavan jännitteen määrään. Se 
antaa hyvän aloituspisteen hitsaukselle eri käyttötilanteissa. Liitostyyppi sekä 
ilmarako saattavat kuitenkin vaikuttaa tarvittavan hitsaustehon määrään. 
Valitse hitsaustehon säätimellä oikea asetus hitsattavan pienaliitoksen 
levynvahvuuden mukaan. Jos liitoksen levyt ovat erivahvuisia, käytä 
perusasetuksena niiden keskiarvoa. 
Levynvahvuuden asteikko on annettu millimetreinä ja perustuu 0,8 mm 
lankahalkaisijaan. Käyttäessäsi 0,6 mm lankaa aseta hitsaustehon säätö 
hieman suuremmaksi kuin käytetty levynvahvuus ja 0,9 – 1,0 mm langoilla 
vastaavasti hieman pienemmäksi. 

HUOMIO!  Kun alat hitsata ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa asettaa 
valokaaren pituuden hienosäätö keskiasentoon. 

2.6.2 Valokaaren pituuden hienosäätö 
Valokaaren pituuden hienosäätö säätää valokaaren pituutta lyhyemmäksi 
tai pitemmäksi, ja sillä vaikutetaan hitsauslämpöön. Lyhyempi valokaari on 
kylmempi ja pitempi on kuumempi. Valokaaren pituuden hienosäädöllä 
voidaan myös vaikuttaa valo-kaaren hitsausominaisuuksiin sekä roiskeisiin eri 
lisäainelanka-halkaisijoiden ja suojakaasujen yhdistelmillä. 
Jos hitsaussauma on muodoltaan liian kupera, valokaari on liian lyhyt eli 
kylmä. Säädä silloin valokaarta pitemmäksi eli kuumemmaksi kääntämällä 
säädintä myötäpäivään. 
Jos taas haluat hitsata kylmemmällä valokaarella, esimerkiksi jotta perusaine 
ei palaisi läpi, säädä valokaarta lyhyemmäksi kääntämällä säädintä 
vastapäivään. Tarvittaessa voit muuttaa myös hitsaustehoa. 
Kun valokaaren hienosäätö on tehty, sitä ei yleensä tarvitse muuttaa silloin 
kun hitsattava levynvahvuus vaihtuu. 
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2.7 OLKAHIHNAN PUJOTUS 

Laitteen mukana toimitetaan olkahihna, joka helpottaa laitteen kantamista. 
Pujota olkahihna paikoilleen kuvan osoittamalla tavalla.

HUOMIO!  Laitetta ei saa ripustaa olkahihnasta.

3. HUOLTO 
Laitteen huollossa tulee huomioida sen käyttöaste ja ympäristö-olosuhteet. 
Kun käytät laitetta asianmukaisesti ja huollat sitä säännöllisesti, vältyt turhilta 
käyttöhäiriöiltä. 

HUOMIO!  Kytke laite irti sähköverkosta ennen kuin käsittelet sähkökaapeleita. 
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3.1 PÄIVITTÄINEN HUOLTO 
•	 Poista hitsausroiskeet hitsauspistoolin kärkiosista ja tarkista osien kunto. 

Vaihda vioittuneet osat heti uusiin. Käytä vain alkuperäisiä Kemppi-
varaosia. 

•	 Tarkista, että hitsauspistoolin kaulan kärkieristeet ovat ehjiä ja 
paikoillaan. Vaihda vioittuneet eristeosat heti uusiin. 

•	 Tarkista hitsauspistoolin ja maadoituskaapelin liitosten kireys. 
•	 Tarkista verkko- ja hitsauskaapeleiden kunto ja vaihda vialliset kaapelit. 

3.2 LANGANSYÖTTÖMEKANISMIN HUOLTO 
Huolla langansyöttömekanismi vähintään jokaisen kelanvaihdon yhteydessä. 
•	 Tarkista syöttöpyörän uran kuluneisuus ja vaihda syöttöpyörä 

tarvittaessa. 
•	 Puhdista hitsauspistoolin langanjohdin paineilmalla. 

Hitsauspistoolin ja langanjohtimen osat 

Langanjohtimen puhdistus 
Lisäainelangan pinnasta irtoaa syöttörullien paineessa metallipölyä, jota 
kulkeutuu langanjohtimeen. Jos langanjohdinta ei puhdisteta, se tukkeutuu 
vähitellen, mikä aiheuttaa langansyöttöhäiriöitä. Puhdista langanjohdin 
seuraavalla tavalla: 
1. Irrota hitsauspistoolin kaasusuutin, virtasuutin ja virtasuuttimen pidin. 
2. Puhalla langanjohtimen läpi paineilmaa paineilmapistoolilla. 
3. Puhalla paineilmalla langansyöttömekanismi ja kelakotelo puhtaaksi. 
4. Kiinnitä hitsauspistoolin osat takaisin paikoilleen. Kiristä virtasuutin ja 

virtasuuttimen pidin avaintiukkuuteen. 
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Langanjohtimen vaihto 
Jos langanjohdin on liian kulunut tai kokonaan tukkeutunut, vaihda se 
uuteen seuraavan ohjeen mukaisesti. 
1. Irrota hitsauspistooli laitteesta. 

a. Irrota pistoolin virtakaapelin vedonpoistin avaamalla ruuvit. 
b. Irrota pistoolin virtakaapeli laitteen navasta. 
c. Irrota liipasinjohtimien liitin laitteesta. 
d. Avaa pistoolin kiinnitysmutteri. 
e. Vedä pistooli varovasti irti laitteesta, jolloin kaikki osat tulevat läpi 

etuosan kaapeliaukosta. 
2. Avaa langanjohtimen kiinnitysmutteri, jolloin langanjohtimen pää tulee 

näkyviin. 
3. Suorista hitsauspistoolin kaapeli ja vedä langanjohdin ulos pistoolista. 
4. Työnnä uusi langanjohdin pistooliin. Varmista, että langanjohdin menee 

virtasuuttimen pitimen sisään asti ja että johtimen laitteen puoleisessa 
päässä on O-rengas. 

5. Kiristä langanjohdin paikoilleen kiinnitysmutterilla. 
6. Katkaise langanjohdin 2 mm:n päästä kiinnitysmutterista ja viilaa 

leikkauspinnan terävät reunat pyöreiksi. 
7. Kiinnitä pistooli takaisin paikoilleen ja kiristä osat avaintiukkuuteen. 

4. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitetta kotitalousjätteen mukana!
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY ja 
siihen liittyvien kansallisten lakien mukaisesti käytöstä poistettu sähkö- 
ja elektroniikkalaite on kerättävä erikseen ja palautettava hyväksyttyyn 
jätteenkäsittelypaikkaan. 
Laitteen omistaja on velvollinen toimittamaan käytöstä poistetun laitteen 
viranomaisen tai edustajamme osoittamaan alueelliseen keräyspisteeseen. 
Noudattamalla tätä EU-direktiiviä edistät ympäristöön ja ihmisten 
terveyteen liittyvien asioiden hoitoa.
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5. VIANETSINTÄ

Ongelma Syy

Lanka ei kulje tai  
langansyöttö takertelee

Syöttöpyörissä, langanjohtimessa tai virtasuuttimessa on vikaa
•	 Tarkista, etteivät syöttöpyörät ole liian tiukalla tai liian löysällä
•	 Tarkista, ettei syöttöpyörän ura ole liian kulunut
•	 Tarkista, ettei langanjohdin ole tukossa
•	 Tarkista, ettei virtasuuttimen kärjessä ole roiskeita ja ettei reikä ole 

ahtautunut tai kulunut väljäksi

Pääkatkaisijan merkkivalo  
ei syty

Laitteeseen ei tule sähköä
•	 Tarkista sähköverkon sulakkeet
•	 Tarkista verkkokaapeli ja pistotulppa 

Laite hitsaa huonosti Hitsausjälkeen vaikuttavat useat eri tekijät
•	 Tarkista, että langansyöttö on tasaista
•	 Tarkista hitsaustehon säädön ja valokaaren pituuden hienosäädön 

asetukset
•	 Tarkista, että maadoituspuristin on kunnolla kiinni, kiinnityskohta on 

puhdas ja kaapeli sekä sen liitokset ovat ehjiä
•	 Tarkista suojakaasun virtaus hitsauspistoolin kärjestä ulos
•	 Verkkojännite on epätasainen, liian alhainen tai liian korkea

Ylikuumenemisen 
merkkivalo syttyy

Laite on kuumentunut liikaa
•	 Tarkista, että jäähdytysilma pääsee virtaamaan esteettömästi
•	 Koneen käyttösuhde on ylitetty; odota merkkivalon sammumista
•	 Syöttöjännite on liian matala tai liian korkea

Jos laitteen käyttöhäiriö ei korjaannu näillä toimenpiteillä, ota yhteys 
Kemppi-huoltoon. 
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6. TILAUSNUMEROT

Tuote Tilausnumero

MinarcMig™ Adaptive 170 
(sisältäen pistoolin, kaapelit, kaasuletkun ja kantohihnan)

6108170

Hitsauspistooli MMG20 (3 m) 6250200

Maadoituskaapeli ja puristin (3 m) 6184003

Suojakaasuletku (4,5 m) W001077

Kantohihna 9592162

Langansyöttömekanismin kulutusosat

Syöttöpyörä 0,6 – 1,0 mm W000749

Syöttöpyörä 0,8 – 1,0 mm, pyälletty W001692

Paininlaakeri 9510112

Langan takaohjain W000651

Lankakelan navan osat

Lankakelan laippa W000728

Jousi W000980

Lankakelan lukitsin W000727

Pistoolin MMG20 kulutusosat

Kaasusuutin 9580101

Kaasusuuttimen eristeholkki 9591010

Virtasuutin M6 ø 0,6 mm 9876634

Virtasuutin M6 ø 0,8 mm 9876635

Virtasuutin M6 ø 0,9 mm 9876633

Virtasuutin M6 ø 1,0 mm 9876636

Virtasuuttimen pidin 9580173

Kaulan eristerengas 9591079

Langanjohdin 0,6–1,0 mm 4307650
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7. TEKNISET TIEDOT

MinarcMig™ Adaptive 170

Liitäntäjännite 50/60 Hz 1 ~ 230 V ±15%

Liitäntäteho 25% ED 8,0 kVA 170 A

60% ED 5,3 kVA 120 A

100% ED 4,2 kVA 100 A

Supply current, I1max 30 A

Supply current, I1eff 16 A

Liitäntäkaapeli HO7RN-F 3G2,5(3 m)

Sulake (hidas) 16 A

Kuormitettavuus 40 °C 25% ED 170 A/22,5 V

60% ED 120 A/20,0 V

100% ED 100 A/19,0 V

Säätöalue 20 – 170 A/15 – 22,5 V

Langansyötön säätöalue 1 – 12 m/min

Tyhjäkäyntijännite 22 – 33 V

Tehokerroin maksimivirralla 0,6 (170A/22,5V)

Hyötysuhde maksimivirralla 80 % (150A/21,5V)

Lisäainelangat Fe umpilanka ø 0,6 – 1,0 mm

Fe täytelanka ø 0,8 – 1,0 mm

Suojakaasut CO₂, Ar+CO₂ -seoskaasut

Lankakelan (max. ø) 200 mm

Lämpöluokka H (180 °C)/F (155 °C)

Ulkomitat P x L x K 400 x 180 x 340 mm

Paino
(sis. pistoolin ja kaapelit 3,0 kg)

9,8 kg

Käyttölämpötila -20 °C...+40 °C

Varastointilämpötila -40 °C...+60 °C

EMC-luokka A

Kotelointiluokka IP23S
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KEMPPI OY
Hennalankatu 39
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.
Postbus 5603
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
Telefax +44 (0)845 6444202
sales.uk@kemppi.com

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
Otto-Hahn-Straße 14
D-35510 BUTZBACH
DEUTSCHLAND
Tel +49 6033 88 020
Telefax +49 6033 72 528
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 +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

ООО КЕМППИ
ул. Полковая 1, строение 6
127018 Москва
Tel +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY, 
LIMITED
Room 420, 3 Zone, Building B,
No.12 Hongda North Street,
Beijing Economic Development Zone,
100176 Beijing
CHINA
Tel +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
Telefax +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

肯倍贸易（北京）有限公司
中国北京经济技术开发区宏达
北路12号
创新大厦B座三区420室 
(100176)
电话： +86-10-6787 6064
+86-10-6787 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 Gardens, 
Neelangarai, 
CHENNAI - 600 041 
TAMIL NADU
Tel +91-44-4567 1200
Telefax +91-44-4567 1234
sales.india@kemppi.com
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