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1. INLEDNING

1.1 ALLMÄNT
Grattis till ditt val av MinarcMig Adaptive 170. Om Kemppis produkter 
används på rätt sätt kan de markant öka produktiviteten för din svetsning 
och ge år av ekonomisk tjänst. 
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om användning, 
underhåll och säkerhet beträffande denna Kemppi-produkt. Du hittar 
tekniska specifikationer om enheten i slutet av bruksanvisningen. 
Läs manualen noggrant innan du använder utrustningen för första 
gången. Ägna speciell uppmärksamhet åt säkerhetsinstruktionerna i 
bruksanvisningen för din egen och din omgivnings säkerhet skull.
Om du vill ha mer information om Kemppis produkter kan du kontakta 
Kemppi, rådfråga en auktoriserad Kemppi-återförsäljare eller besöka 
Kemppis webbsida på www.kemppi.com.
De specifikationer som anges i denna bruksanvisning kan utan tidigare 
förvarning ändras.

Viktig information
Avsnitt i bruksanvisningen som kräver särskild uppmärksamhet för att 
undvika personskador eller skador på utrustningen indikeras med ”OBS!”.  
Läs dessa avsnitt noggrant och följ dess instruktioner.

1.2 MASKINENS EGENSKAPER 
Maskinen är liten, effektiv och mycket lätt. Axelremmen gör den lätt att bära. 
Maskinen har ett stort användningsområde och kan användas med långa 
skarvkablar. MinarcMig kan även användas med elverk. 
Reglering av svetsspänning och trådmatningshastighet utförs med ett 
reglage enligt godstjocklek. Det är alltså enkelt att välja rätt inställning. 
Ljusbågslängden d.v.s. svetseffekten kan finjusteras med ett annat reglage. 
När korrekt värde är inställt behöver det normalt inte ändras även om man 
svetsar i olika godstjocklekar. 
Svetsegenskaperna är optimerade vid svetsning med 0,8 mm Fe-tråd. Även 
0,6 mm, 0,9 mm eller 1,0 mm homogentråd och rör-elektrod fungerar bra. 
Observera dock att maskinen i första hand är konstruerad för svetsning med 
Fe-tråd. 
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2. MASKINENS ANVÄNDNING 
Maskinen levereras färdig för användning med 0,8 mm Fe-tråd. 
Vid svetsning med andra tillsatsmaterial än de rekommenderade, kontrollera 
att matarhjulspår, svetspistolens kontaktmunstycke och polariteten passar 
för den tråddiameter och trådtyp som används. 

2.1 INNAN MASKINEN TAS I DRIFT 
Maskinerna är förpackade i specialgjorda slitstarka emballage. Kontrollera att 
produkterna inte är transportskadade innan de tas i bruk. Kontrollera också 
att du har fått de produkter du beställt och de bruksanvisningar som behövs. 
Produkternas förpackningsmaterial är återvinningsbara. 

Transport 
Vi rekommenderar att produkterna transporteras i stående position. 

OBS!  Flytta svetsmaskinen genom att använda handtaget. Det är inte tillåtet att 
dra maskinen i slangpaketet eller övriga kablar.  

Driftmiljö 
Maskinen är lämplig för både inom- och utomhusbruk, men bör skyddas 
från kraftigt regn och stark sol. Förvara maskinen på en torr och ren plats 
samt skydda den mot sand och damm under drift och vid förvaring. Vi 
rekommenderar drifttemperatur inom området -20 °C – +40 °C. 
Placera maskinen så att den inte kommer i kontakt med heta ytor eller utsätts 
för gnistor och svetssprut. 
Se till att luften kan cirkulera fritt runt maskinen. 
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2.2 ÖVERSIKTSBILD AV MASKINEN 

1. Svetspistol 
2. Återledarkabel 
3. Huvudströmbrytare 
4. Nätkabel 
5. Anslutning för gasslangen

2.3 DISTRIBUTIONSNÄT
Alla vanliga elektriska apparater utan specialkretsar skapar övertonströmmar 
i elnätet. Höga värden av övertoner kan ge upphov till störningar och orsaka 
energiförluster i viss utrustning.

MinarcMig Adaptive 170:
VARNING: Denna utrustning följer inte IEC 61000-3-12. Om den ansluts 
till ett allmänt lågspänningsnät, är det installatörens eller användaren av 
utrustningens ansvar att tillse, genom konsultation med distributionsnätets 
operatör om så krävs, att utrustningen kan anslutas.

2.4 ANSLUTNING AV KABLARNA 

Anslutning till elnätet 
Maskinen levereras med en 3,3 m lång nätkabel och stickpropp. Anslut 
nätkabeln till elnätet. 

OBS!  Säkring 16 A trög. 

Om skarvkabel används måste dess diameter vara minst lika stor som 
nätkabelns diameter (3 x 2,5 mm²). Skarvkabeln får vara max 50 m. 
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Maskinen kan också användas med elverk. Elverkets effekt måste vara minst 
4,2 kVA. Rekommenderad effekt är 8,0 kVA om maskinen ska kunna användas 
med maximal effekt. 

Jordning 
Återledarkabeln är ansluten till maskinen vid leverans. Rengör arbetsstyckets 
kontaktytor och fäst återledarklämman i arbetsstycket så att den slutna och 
störningsfria strömkrets som krävs för svetsningen uppkommer. 

Svetspistol 
Svetspistolen är redan ansluten till maskinen. Med svetspistolen leds 
tillsatsmaterial, skyddsgas och ström till svetsobjektet. När svetspistolens 
avtryckare trycks in startar skyddsgasflödet och trådmatningen. Ljusbågen 
tänds när tillsatsmaterialet kommer i kontakt med svetsobjektet. 
Pistolhalsen kan vridas 360°. Se till, när halsen vrids, att den är vriden nästan i 
botten. På så sätt undviks skador på och överhettning av pistolhalsen. 

OBS!  Byt svetspistolens kontaktmunstycke till ett som passar trådens diameter 
om tillsatsmaterial med annan diameter än 0,8 mm används

Skyddsgas 
Koldioxid eller en blandning av argon och koldioxid används som MIG/MAG-
skyddsgas för Fe-tråd. Skyddsgasen tränger undan luften kring ljusbågen. 
Skyddsgasens flödeshastighet bestäms av godstjockleken och svetseffekten. 
Med maskinen följer en 4,5 m lång skyddsgasslang. Anslut gasslangens 
snabbkoppling till maskinens slangkoppling. Anslut sedan den andra änden 
av slangen till gasflaskans flödesregulator. 
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1. Anslut slangen till gasflaskans flödesregulator och drag åt kopplingen. 
2. Ställ in flödeshastigheten med reglerskruven. Lämpligt skyddsgasflöde 

är 8 – 15 l/min. 
3. Stäng flaskventilen efter användning.

OBS!  Använd en skyddsgas som passar för det material du svetsar i. Fäst 
gasflaskan stadigt i vertikal position innan flödesregulatorn ansluts. 

2.5 TILLSATSMATERIAL 
Vid leverans är svetspistolen kopplad till maskinens +-pol vilket är lämpligt 
för svetsning med Fe-tråd. 

2.5.1 Byte av matarhjulspår 
Matarhjulspåret är fabriksinställt för svetsning med 0,8 – 1,0 mm 
tillsatsmaterial. Om 0,6 mm tillsatsmaterial används måste man byta spår. 

1. Lossa matarhjulets tryckrulle med reglerspaken. 
2. Sätt på maskinen med huvudströmbrytaren. 
3. Tryck på svetspistolens avtryckare och kör matarhjulet så att låsskruven 

är riktad uppåt och kan skruvas loss. 
4. Bryt strömmen med huvudströmbrytaren. 
5. Lossa matarhjulets stoppskruv cirka ett halvt varv med en 2,0 mm 

insexnyckel. 
6. Drag matarhjulet av axeln. 
7. Vänd matarhjulet och lägg tillbaka hjulet så att skruven kommer mot 

axelns plana yta. 
8. Drag åt matarhjulets låsskruv. 
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2.5.2 Montering av tillsatsmaterialet 

 
1. Öppna bobinkåpan genom att trycka på öppningsknappen och sätt 

bobinen på plats så att den roterar motsols. Maskinen kan användas 
med 5 kg (diameter 200 mm) eller 1 kg (100 mm) bobin. 

2. Fäst bobinen med bobinlåset. 
3. Lossa trådändan från bobinen men håll hela tiden i den. 
4. Räta ut trådänden cirka 20 cm och kapa vid den uträtade punkten. 
5. Lossa tryckreglerspaken så att matarhjulsystemet öppnar. 
6. För tråden genom bakre styrröret till pistolens trådledare. 
7. Stäng matarhjulsystemet och fäst med tryckreglerspaken. Se till att 

tråden löper fritt i matarhjulets spår. 
8. Ställ in trycket med tryckreglerspaken till högst skalans mittpunkt. Ett 

för stort tryck får metallspån att lossa från trådytan, vilket kan skada 
tillsatsmaterialet. Ett för lätt tryck medför att matarhjulet slirar och 
tråden löper ojämnt. 

9. Tryck på svetspistolens avtryckare och vänta tills tråden kommer ut. 
10. Stäng bobinkåpans lock. 

OBS!  Undvik att rikta svetspistolen mot dig själv eller någon annan vid trädning 
av tillsatsmaterialet och lägg inte handen framför pistolens munstycke. Den 
kapade trådändan är mycket vass. Håll heller inte fingrarna nära matarhjulen 
eftersom de kan komma i kläm mellan hjulen. 
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2.5.3 Byte av polaritet 
Rekommendationen för vissa rörelektroder är att de svetsas så att pistolen 
utgör –-pol. Då måste polariteten bytas. Kontrollera rekommenderad 
polaritet på tillsatsmaterialets förpackning. 

1. Koppla maskinen från elnätet. 
2. Böj undan gummiskyddet vid återledarkabelns pol så att kabeln kan tas 

loss. 
3. Tag loss polernas fästmuttrar och brickor. Observera brickornas 

ordningsföljd! 
4. Byt kablarnas plats sinsemellan. 
5. Lägg brickorna på plats och drag åt fästmuttrarna med lämpligt verktyg. 
6. Placera gummiskyddet för återledarkabelns pol stadigt på rätt plats. 

Gummiskyddet ska alltid skydda återledarkabelns pol. 
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2.6 REGLAGE OCH INDIKATORLAMPOR 

2

3
4

1

Maskinens frontpanel 

1. Reglage för svetseffekt 
2. Reglage för finjustering av ljusbågslängd 
3. Indikatorlampa för standby-läge 
4. Indikatorlampa för överhettning Svetseffekten ställs in enligt tjockleken 

på den plåt som ska svetsas. 
Dessutom kan ljusbågslängden finjusteras. Indikatorlamporna visar 
maskinens standby-läge och indikerar en eventuell överhettning. 
Den gröna indikatorlampan som anger standby-läge tänds när maskinen 
sätts på. Samtidigt tänds en lampa i huvudbrytaren. Om maskinen överhettas 
avbryts svetsningen automatiskt och den gula indikatorlampan för 
överhettning tänds. Lampan släcks när maskinen åter är redo för drift. Se till 
att tillräckligt med utrymme finns kring maskinen så att luften kan cirkulera 
fritt. 
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2.6.1 Reglering av svetseffekten 
Reglering av svetseffekten enligt godstjocklek påverkar samtidigt både 
trådmatningshastigheten och spänningen som leds genom tråden. Detta ger 
en utmärkt startpunkt för svetsningen under olika driftförhållanden. Både 
fogtyp och luftspalt kan dock inverka på svetseffektbehovet. 
Välj rätt svetseffekt med reglaget för den kälfog som svetsas enligt 
godstjocklek. Använd ett medelvärde som grundinställning om fogens plåtar 
har olika tjocklek. 
Godstjocklekens skala anges i millimeter baserad på 0,8 mm tråddiameter. 
Ställ in svetseffekten något högre än värdet för använd godstjocklek när  
0,6 mm tillsatsmaterial används och något lägre när 0,9 – 1,0 mm 
tillsatsmaterial används. 

OBS!  Vi rekommenderar att finjusteringen av ljusbågslängden ställs i 
mittposition vid första svetsstart. 

2.6.2 Finjustering av ljusbågslängden 
Finjusteringen av ljusbågslängden reglerar ljusbågens längd så att den blir 
kortare eller längre. Finjusteringen påverkar svetstemperaturen. En kortare 
ljusbåge är svalare och en längre hetare. Med hjälp av finjusteringen är 
det också möjligt att påverka ljusbågen svetsegenskaper och mängden 
svetssprut vid olika kombinationer av tråddiametrar och skyddsgaser. 
Om svetsfogen är alltför konvex är ljusbågen för kort, d.v.s. kall. Justera 
ljusbågen så att den blir längre, d.v.s. varmare, genom att vrida reglaget 
medsols. 
Korta av ljusbågen genom att vrida reglaget motsols om önskemålet är att 
svetsa med svalare ljusbåge t.ex. för att inte bränna genom grundmaterialet. 
Vid behov kan även svetseffekten ändras. 
När ljusbågen är finjusterad behöver den oftast inte ändras även om en 
annan godstjocklek svetsas. 
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2.7 FASTSÄTTNING AV AXELREMMEN

 
En axelrem följer med maskinen som hjälp när maskinen ska bäras. Sätt fast 
axelremmen enligt bilden. 

OBS!  Maskinen får inte hängas upp i axelremmen. 
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3. SERVICE 
Tag hänsyn till hur mycket maskinen används och miljö-förhållandena vid 
service på maskinen. Undvik onödiga drift-störningar genom ändamålsenlig 
användning av maskinen och regelbunden service. 

OBS!  Koppla maskinen från elnätet innan elkablarna hanteras

3.1 DAGLIG SERVICE 
•	 Avlägsna svetssprut från svetspistolens främre del och kontrollera 

delarnas skick. Byt skadade delar omedelbart. Använd endast 
originalreservdelar från Kemppi. 

•	 Se till att pistolhalsens isoleringar är hela och på rätt plats. Byt skadade 
delar omedelbart. 

•	 Kontrollera att svetspistolens och återledarkabelns anslutningar är 
åtdragna. 

•	 Kontrollera nät- och svetskablarnas skick och byt skadade kablar. 

3.2 SERVICE PÅ TRÅDMATNINGSMEKANISMEN 
Utför service på trådmatningsmekanismen åtminstone i samband med varje 
bobinbyte. 
•	 Kontrollera slitaget på matarhjulens spår och byt matarhjul vid behov. 
•	 Rengör svetspistolens trådledare med tryckluft. 

Svetspistolens och trådledarens delar 
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Rengöring av trådledaren 
Metalldamm lossar från tillsatsmaterialet på grund av trycket från 
matarhjulen och dammet följer med till trådledaren. Om inte trådledaren 
rengörs blockeras den så småningom vilket medför störningar i 
trådmatningen. Rengör trådledaren på följande sätt: 
1. Tag loss svetspistolens gasspridare, kontaktmunstycke och 

kontaktmunstyckets fäste. 
2. Blås ren trådledaren med tryckluft. 
3. Blås ren trådmatningsmekanismen och bobinkåpan med tryckluft. 
4. Återmontera svetspistolens delar. Drag åt kontaktmunstycket och dess 

fäste med lämpligt verktyg. 

Byte av trådledare 
Byt trådledare om den är sliten eller igentäppt 
1. Tag loss svetspistolen från maskinen. 

a. Tag loss dragavlastaren för pistolens nätkabel genom att lossa 
skruvarna. 

b. Tag loss svetspistolens kabel från maskinens pol. 
c. Lossa avtryckarens anslutning. 
d. Lossa pistolens fästmuttrar. 
e. Drag försiktigt loss pistolen från maskinen. Alla delar går genom 

frontens kabelhål. 
2. Lossa trådledarens fästmutter. Därefter syns trådledarens ände. 
3. Räta ut svetspistolens kabel och drag trådledaren ur pistolen. 
4. Lägg in en ny trådledare i pistolen. Se till att trådledaren går ordentligt 

in i kontaktmunstyckets fäste och att en O-ring finns i ledarens ände mot 
maskinen 

5. Drag fast trådledaren med fästskruvarna. 
6. Kapa trådledaren 2 mm från fästmuttern och runda av snittytans vassa 

kanter med en fil. 
7. Återmontera pistolen och drag åt delarna med lämpligt verktyg. 

14

M
in

ar
cM

ig
 1

70
 / 

©
 K

em
pp

i O
y 

/ 1
11

7



SV

4. SKROTNING

Elektrisk utrustning får inte slängas med vanligt avfall! 
Enligt direktiv 2002/96/EC om avfallshantering av elektrisk och elektronisk 
utrustning, och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska 
elektrisk utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat 
och lämnas in till en miljövänlig återvinningsanläggning. Som ägare 
till utrustningen är du skyldig att efter skrotning lämna den till en 
återvinningsanläggning i enlighet med föreskrifter från lokala myndigheter 
eller en Kemppi-representant. Genom att tillämpa detta direktiv gör du en 
insats för miljön och människors hälsa.

5. FELSÖKNING

Problem Orsak

Tråden rör sig inte eller  
trådmatningen krånglar

Fel har uppstått i matarhjulen, trådledaren eller kontaktmunstycket
•	 Kontrollera att matarhjulstrycket inte är för hårt eller för löst
•	 Kontrollera att matarhjulspåret inte är för slitet
•	 Kontrollera att trådledaren inte är igentäppt
•	 Kontrollera att inget svetssprut finns på kontaktmunstycket och att det inte 

är skadat eller alltför slitet

Huvudbrytarens 
indikatorlampa tänds inte

Maskinen får inte ström
•	 Kontrollera säkringarna
•	 Kontrollera nätkabeln och stickproppen 

Maskinen svetsar dåligt •	 Svetsresultatet påverkas av flera olika faktorer
•	 Kontrollera att trådmatningen är jämn
•	 Kontrollera svetseffektens inställning och finjusteringen av ljusbågslängden
•	 Kontrollera att återledarklämman är ordentligt fastsatt, att fästpunkten är 

ren och att både kabeln och dess anslutningar är felfria
•	 Kontrollera skyddsgasflödet genom svetspistolens främre del
•	 Nätspänningen är ojämn, för låg eller för hög

Indikatorlampan för 
överhettning tänds

Maskinen har överhettats
•	 Kontrollera att kylluften cirkulerar fritt
•	 Maskinens intermittensfaktor överskrids; vänta tills indikeringslampan släcks
•	 Matningsspänningen är för låg eller för hög

Kontakta en Kemppi-serviceverkstad om driftsstörningarna inte avhjälps med 
dessa åtgärder. 
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6. BESTÄLLNINGSNUMMER

Benämning Artikelnummer

MinarcMig™ Adaptive 170 (inkl. svetspistol, kablar, gasslang och 
axelrem)

6108170

Svetspistol MMG20 (3 m) 6250200

Återledarkabel och klämma (3 m) 6184003

Gasslang (4,5 m) W001077

Axelrem 9592162

Slitdelar till trådmatningsmekanismen

Matarhjul 0,6 – 1,0 mm W000749

Matarhjul 0,8 – 1,0 mm, räfflat W001692

Tryckhjul 9510112

Bakre styrrör W000651

Delar till bobinadaptern

Bobinfläns W000728

Fjäder W000980

Bobinlås W000727

Slitdelar till svetspistol

Gaskåpa 9580101

Isolerholk för gaskåpan 9591010

Kontaktmunstycke M6 ø 0,6 mm 9876634

Kontaktmunstycke M6 ø 0,8 mm 9876635

Kontaktmunstycke M6 ø 0,9 mm 9876633

Kontaktmunstycke M6 ø 1,0 mm 9876636

Kontaktmunstycksfäste 9580173

Isolerring 9591079

Trådledare 0,6–1,0 mm 4307650
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SV

7. TEKNISKA DATA

MinarcMig™ Adaptive 170

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

Anslutningseffekt 25% ED 8,0 kVA 170 A

60% ED 5,3 kVA 120 A

100% ED 4,2 kVA 100 A

Matningsström, I1max 30 A

Matningsström, I1eff 16 A

Nätkabel HO7RN-F 3G2,5(3 m)

Säkring (trög) 16 A

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

60% ED 120 A/20,0 V

100% ED 100 A/19,0 V

Reglerområde 20 – 170 A/15 – 22,5 V

Trådmatningens reglerområde 1 – 12 m/min

Tomgångsspänning 22 – 33 V

Effektfaktor vid max. ström 0,6 (170A/22,5V)

Verkningsgrad vid max. ström 80 % (150A/21,5V)

Tillsatsmaterial Fe homogentråd ø 0,6 – 1,0 mm

Fe rörelektrod ø 0,8 – 1,0 mm

Skyddsgaser CO₂, Ar+CO₂ -blandgaser

Bobin (max. ø) 200 mm

Temperaturklass H (180 °C)/F (155 °C)

Mått l x b x h 400 x 180 x 340 mm

Vikt
(inkl. svetspistol och kablar 3,0 kg)

9,8 kg

Driftstemperatur -20 °C ... +40 °C

Förvaringstemperatur -40 °C ... +60 °C

EMC klass A

Skyddsklass 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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