
Kempact MIG 2530

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KEMPPI OY



 z Kempact ™ MIG 2530 – použi t í  s 
15kg cívkou

 z Pr vní skutečně mobilní  250A 
MIGový svářecí zdroj

 z E xcelentní sí la v porovnání s 
hmotností

 z Optimální výkon oblouku

 z Kompatibi lní  s generátorem

VÝHODY Z AŘÍZENÍ

APLIKACE

 z Lehké konstrukce

 z Opravy a údržba

 z Automobilový průmysl

 z Instalatérské práce

 z Lodní průmysl a dopravní systémy

Tyto zdroje mají úžasný výkon oblouku. Auto-
matická technologie zpětného hoření přispívá k 
excelentnímu zapálení oblouku – zaručená spo-
kojenost zákazníků. Nemusíte štípat kuličku na 
konci drátu před svařováním. Elektronická kon-
trola dynamiky oblouku nabízí nejlepší výkon 
oblouku ve všech svařovacích aplikacích. Kem-
pact™ MIG je svařovací zdroj založený na inver-
toru a je vybavený možností úpravy rychlosti 
podávání drátu a kontroly napětí, což umožní 
uživateli maximálně využít výkon oblouku. Toto 
zařízení je navržené pro použití i s generátory, 
což rozšíří využití svářečky.

Možnost použití i pro svařování s trubičkovým 
drátem bez plynu. Cívku drátu lze jednoduše a 
rychle vyměnit. Mechanismus umožňuje plynulé 
podávání Fe, SS a Al materiálů.

Možnost doplnění o transportní vozík ST7. Hořák 
GX 303 je plynem chlazený a je k dispozici v dél-
kách 3,5 a 5 m. Excelentní ergonomické Kemppi 
FlexLite hořáky mohou být vybavené patentova-
ným DL teflonovým vedením pro maximální sva-
řovací kvalitu s hliníkovými a nerezovými dráty.



Kempact™ MIG 2530 2530
Napájecí napětí 3-50/60Hz 400V +/-15%
Zatěžovatel 40% ED (kVA/A) 12/250
                    60% ED (kVA/A) 10/207
                  100% ED (kVA/A) 7,5/160
Kabel 4x1,5mm2-5m/16A
Kapacita 40% ED (A/V) 250/26,5
               60% ED (A/V) 207/24
             100% ED (A/V) 160/22
Nastavení rozsahu (V) 10-30
Rychlost podávání (m/min) 1-18
Průměr drát Fe, Ss (mm)     0,6…1,0
                    Trub. drát (mm) 0,9…1,2
                    Al (mm) 0,9…1,2
                    CuSi (mm) 0,8…1,0
Max . velikost cívky (mm/kg) 300/15
Rozměry d x š x v (mm) 580x280x440
Hmotnost (kg) 20
Stupeň ochrany IP23C

Technická data

Objednací informace
objednací kód

Kempact™ MIG 2530 – zdroj 6218530
Držák hořáku GH 30 6256030
Podávací kladky 0,6-0,8 V-drážka 9483070
                           0,8-1,0 V-drážka 9483071
                           1,0-1,2 U-drážka 9483072
                           0,8-0,9 V-drážka, vroubkovaná 9483073
GX303 / 3,5 m GX303G35
GX303 / 5 m GX303G5
Zemnící kabel 35mm2 6184311
Transportní vozík ST7 6185290
Zdvihací hák 4298180



Kemppi definuje nový vývoj ve svařování

Každý vývoj u nových svařovacích produktů je cestou ob-
jevování. Nová kompaktní třída svařovacích zdrojů MIG/
MAG je zaměřena na inteligentní design a konstrukci s 
využitím nových kontrolních systémů. Modely Kempact™ 
MIG 2530 poskytují excelentní oblouk a jsou lehce pře-
nosné. Mobilita a přemístitelnost jsou skutečnými výho-
dami a my vás vyzýváme – vyzkoušejte výkon Kempact ™ 
MIG. KEMPPI – oblouk nikdy nelže.

Model Kempact™ MIG/2530 20kg je per fektní pro aplikace, 
kde je vyžadována mobilita. Hmotnost uvedených modelů 
umožňuje snadné přemisťování a excelentnost při aplika-
cích, kde se potřebujete pohybovat .
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