Automatiserad svetsning
MED DIN LÖNSAMHET I FOKUS
ALLT DU BEHÖVER FRÅN EN PÅLITLIG LEVERANTÖR
Skaffa allt du behöver för automatiserad svetsning från en pålitlig leverantör. Dra fördel av de högkvalitativa
svetslösningarna och ett respekterat världsomspännande försäljnings- och supportnätverk. Vi är världsledande
när det gäller svetskunskaper. Låt oss presentera Kemppis lösningar för automatiserad svetsning.

ROBOTSVETSNING
FÖRDELAR
Ett komplett processpaket från Kemppi ger
dig betydande besparingar i integrationsarbetet.
Vi garanterar perfekt funktion och att systemet
kan uppgraderas längre fram.

Den unika mjukvaran Kemppi Wise+ gör att ditt
system ligger i framkant under många år framöver.

Ett modernt webbaserat gränssnitt tar dig rakt
in i hjärtat av Kemppi-systemet. Du får besparingar
i form av kortare installationstid och kvalitetskontroll
under utrustningens hela livscykel.

A7 MIG WELDER 450 INNEHÅLLER
• A7 MIG Power Source 450
• A7 MIG Wire Feeder 25 med passande fäste
• A7 MIG Gun 500-w
• A7 Cooler Kylenhet
• Mellanledarkablar och strömkablar
Också i serien: A7 MIG Power Source 350 och
A7 MIG Gun 500-g

20%

20%

HÖGRE
SVETSHASTIGHET
MED WISEFUSION*

LÄGRE
VÄRMETILLFÖRSEL
MED WISEFUSION*

*Fallstudie: Kälfog på 8 mm stål med 1,2 mm Fe-homogentråd

Kemppi kommer alltid att tillhandahålla ett perfekt balanserat processpaket för robotiserad
bågsvetsning. A7-lösningen för robotsvetsning är perfekt för alla industrier som utför robotsvetsning,
oavsett materialtyp och godstjocklek.

www.kemppi.se

And you know.
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MEKANISERAD SVETSNING
SYSTEM MED RAK SKENA

ORBITALSYSTEM

A5 MIG Rail System 2500

A5 MIG Orbital System 1500

• Det mest kostnadseffektiva
sättet att öka produktiviteten vid
mekaniserad MIG/MAG-svetsning
• Ökar effektiviteten i svetsproduktionen med mjukvarorna Kemppi
WiseFusion och WisePenetration
• Sparar tid och minskar kostnaderna med integrerat användargränssnitt och inbyggd strömkälla

• Du kan utföra kompletta rundsvetsade fogar med en uppsättning mekaniseringsprodukter och en strömkälla
• Effektivt från rotsträng till fyllnadslager
med hjälp av Kemppis mjukvaror
WiseRoot+, WiseFusion och
WisePenetration
• Förbättrar produktiviteten och kvaliteten med integrerad och förenklad
kontroll över hela systemet med ett
enda användargränssnitt

A3 MIG Rail System 2500
• En enkel och kompakt mekaniseringslösning för MIG/MAG-svetsning och termisk skärning
• Inget behov av separat strömkabel tack vare batteridriven traktor

www.kemppi.se

And you know.

