X5 FastMig
Ennennäkemättömän tuottavaa kaarihitsausta

NOPEAMPAA HITSAUSTA,
PAREMPAA LAATUA

MIELLYTTÄVÄ
KÄYTTÖKOKEMUS

JOUSTAVA
LAITEKOKOONPANO

Selätä teräksen hitsaukseen liittyvät
haasteet ja säästä jälkikäsittelyyn
kuluvaa aikaa ja rahaa. Vakaa kaaren
hallinta ja tarkka sytytys tuottavat
laadukkaita hitsejä vähemmillä
roiskeilla, nopeammin kuin ennen.

Automaattinen hitsausparametrien
säätö optimaalisilla asetuksilla
on nopeaa ja helppoa. Graafinen
5,7” TFT-näyttö voittaa puolelleen
sekä kokeneet ammattilaiset että
hitsauksen nousevat kyvyt.

X5 FastMig mukautuu
saumattomasti erilaisiin hitsaussovelluksiin ja työympäristöihin.
Laaja lisävarustevalikoima parantaa
hitsauksen laatua ja ergonomiaa, ja
virtaviivaistaa tuotantoprosesseja.

Ennennäkemättömän
tuottavaa kaarihitsausta
Koe uuden sukupolven teräksen hitsaus Kempin X5 FastMig -moniprosessihitsausjärjestelmällä. Teolliseen hitsaukseen
soveltuva laitteisto on kehitetty yhteistyössä ammattihitsaajien kanssa. X5 FastMig on monipuolinen kaarihitsauksen
voimanpesä, joka hyödyntää energiatehokasta invertteriteknologiaa. Virtalähteitä on saatavilla 400 A ja 500 A -teholuokissa.
Luotettava, oikosuluton Touch Sense Ignition -sytytys yhdessä Wise -erikoishitsausprosessien kanssa minimoi roiskeet ja
luo korkealaatuisia hitsejä, joihin voit luottaa.

JOUSTAVA JA TEHOKAS
Selkeä graafinen paneeli on nopea omaksua ja helppo
käyttää. Hyvin tasapainotetut ja erinomaisella jäähdytyksellä
varustetut Flexlite GX -hitsauspistoolit parantavat
hitsauskokemusta entisestään. Modulaarinen kokoonpano
ja kattava lisävarustevalikoima tuovat joustavuutta ja
tehokkuutta hitsaustuotannon prosesseihin.

RAKENNETTU KESTÄMÄÄN
Suomessa valmistettu X5 FastMig on rakennettu kestämään.
Vahva, ruiskupuristettu muovirakenne suojaa konetta iskuilta
ja haastavilta työskentelyolosuhteilta. Päältä täytettävän
langansyöttölaitteen muotoilu takaa ergonomian ja
turvallisuuden painavia lisäainelankakeloja vaihdettaessa.

Ainutlaatuinen käyttökokemus
Helppokäyttöisyys on X5 FastMigin ydin. Paneelivaihtoehdot ottavat huomioon hitsaajien erilaiset tarpeet ja mieltymykset, ja
käytön perusteet voi omaksua nopeasti vain 10 minuutissa. Langansyöttölaitteen tukevia nuppeja on helppo pyörittää ja painaa
jopa paksuilla hitsaushanskoilla.
Erinomainen käytettävyys lisää arvokasta kaariaikaa, ja erityisesti yrityksissä, jotka hyödyntävät ulkoistettua työvoimaa tai joissa
hitsauskonekanta on yhteiskäytössä.

Automatisoitua tarkkuutta
Graafinen 5,7” TFT-näyttöpaneeli on iskunkestävä. Se näyttää kaiken tarvittavan tiedon selkeästi ilman lyhennyksiä.
Hitsausparametrien säätö tapahtuu automaattisesti säätämällä ainoastaan langansyöttönopeutta. Henkilökohtaisten asetusten
räätälöintiin ja tallentamiseen on saatavilla muistikanavia.
Automaattisen parametrien säädön lisäksi valikoimassa on manuaalinen paneeli, joka toimii perinteisellä kahden säätönupin
periaatteella. Manuaalinen paneeli sisältää rajoitetun määrän hitsausprosesseja ja toimintoja.

X5 FASTMIG MANUAL

X5 FASTMIG SYNERGIC

Langansyöttölaite

X5 Wire Feeder 300 Manual

X5 Wire Feeder 300 Auto

Virtalähde

X5 Power Source 400
X5 Power Source 500

X5 Power Source 400
X5 Power Source 400 WP*
X5 Power Source 500
X5 Power Source 500 WP*

Hitsausprosessit

MIG
MMA
Talttaus

1-MIG
TIG
MIG
MMA
Talttaus
Wise -prosessit**

*Sisältää WiseSteel -erikoisprosessin ja X5 Work Pack 1-MIG:n 12 hitsausohjelmalla.
**Valinnaisiin erikoisprosesseihin lukeutuvat WiseSteel, WisePenetration+ ja WiseFusion.

Monipuolinen voimanpesä
OPTIMAALINEN
KAAREN HALLINTA
X5 FastMigin tarkka sytytys ja vakaa kaaren
hallinta tuottavat korkealaatuisia hitsejä.
Viimeisin sytytysteknologia, Touch Sense
Ignition, sisältyy vakioituna kaikkiin saatavilla
oleviin malleihin. Se minimoi roiskeet ja
vähentää tarvetta jälkikäsittelylle. Kaaren
hallintaa voidaan optimoida entisestään
valinnaisilla hitsausohjelmilla ja Wise
-erikoisprosesseilla.

NOPEA OMAKSUA
Graafinen 5,7” TFT-näyttö automaattisella
parametrien säädöllä voittaa puolelleen
sekä kokeneet ammattilaiset että hitsauksen
nousevat kyvyt. Käytön perusteet on helppo
omaksua vain 10 minuutissa. Manuaalinen,
kahden säätönupin periaatteella toimiva
paneeli on saatavilla rajoitetulla määrällä
hitsausprosesseja ja toimintoja.

ERINOMAINEN
HITSAUSERGONOMIA

HELPPO LISÄAINELANKAKELOJEN VAIHTO

Flexlite GX -hitsauspistoolien taipuisa
kaapeli ja sen pallonivelillä toteutettu
suojaus vähentävät ranteen kuormitusta.
Pistoolikaulan innovatiivinen rakenne lisää
hitsausmukavuutta entistä tehokkaammalla
jäähdytysjärjestelmällä, mikä myös
pidentää kulutusosien käyttöikää. Pistooliin
asennettava GXR10 -kaukosäädin
mahdollistaa parametrien säätämisen
hitsiliitokselta käsin.

Päältä täytettävän langansyöttölaitteen
ergonominen muotoilu säästää tilaa ja
parantaa työturvallisuutta lankakeloja
vaihdettaessa. Langansyöttölaite voidaan
ripustaa ja lukita useisiin eri kulmiin myös
kahden lankurin kokoonpanossa, mikä
mahdollistaa paremman saavutettavuuden.
Kantokahvan vahvistetut sisärakenteet
kestävät väliaikaiset siirrot nosturilla.

RAKENNETTU KESTÄMÄÄN

MODULAARISTA JOUSTAVUUTTA

Hitsausjärjestelmää suojaa vahva,
ruiskupuristettu muovirakenne, joka kestää
jokapäiväisessä hitsaustyössä tulevat iskut
ja kolhut. Tämä takaa keskeytymättömän
hitsauksen. Langansyöttölaitteen graafinen
näyttöpaneeli on iskunkestävä ja säilyttää
toimintakykynsä haastavissakin olosuhteissa.

X5 FastMigin laaja lisävarustevalikoima
sisältää mm. erilaisia kuljetusyksiköitä,
kaukosäätimiä ja eripituisia välikaapeleita.
Nelipyöräinen kärry on varustettu kääntyvällä
pohjalevyllä, jonka avulla kaasupullon lastaus
tapahtuu turvallisesti lattiatasossa ilman
ylimääräistä nostelua.

TIETO ON ARVOKASTA

ENERGIATEHOKAS JÄÄHDYTYS

X5 FastMig voidaan helposti kytkeä WeldEye
-pilvipalveluun, joka tarjoaa automatisoituja
prosesseja laadunvalvontaan, tuotannon
analysointiin ja hitsausprojektien hallintaan.
Ohjelmiston käyttöönoton jälkeen jokainen
hitsattu hitsi on myös 100% jäljitettävissä.

Dynaaminen kaasu- ja nestejäähdytys
varmistaa optimaalisen lämpötilan hallinnan
ja energiatehokkuuden. Hitsauksen tehosta
ja kestosta riippuen virtalähde säätelee
jäähdytyspuhaltimien ilmanvirtausta sekä
jäähdytysmoottorin käyttöaikaa 15 sekunnista
4 minuuttiin, mikä pienentää sähkönkulutusta
ja melutasoa.

Erinomaiset kaariominaisuudet erilaisiin
hitsaussovelluksiin
X5 FastMig on monipuolinen hitsausjärjestelmä, joka soveltuu teolliseen MIG/MAG-, DC TIG- ja puikkohitsaukseen (MMA)
sekä talttaukseen. Vakiotoimitukseen sisältyvä Touch Sense Ignition -toiminto varmistaa nopean ja tarkan sytytyksen ilman
oikosulkua, mikä vähentää roiskeita. Sytytystä voidaan optimoida lisää hitsausohjelmakohtaisilla lisäparametreillä. Säädöt
tapahtuvat nopeasti ja reaaliaikaisesti, sillä valokaaren hallinta tunnistaa todellisen langansyöttönopeuden entistä tarkemmin.
Vaativien hitsaussovellusten haasteet selätetään helposti Wise -erikoisprosesseilla, jotka olemme kehittäneet yli 70 vuoden
kokemuksella kaarihitsauksesta.

30%
SÄÄSTÖJÄ
HIONTAKUSTANNUKSISSA

Vähemmän roiskeita teräksen hitsauksessa
WiseSteel vastaa sekakaarialueen haasteisiin vaihtelemalla aineensiirrossa
lyhytkaarta ja kuumakaarta. Oikosulkuina tapahtuvassa aineensiirrossa
WiseSteel lisää adaptiivisesti valokaaren vakautta, mikä parantaa
hitsausominaisuuksia kaikissa asennoissa. Virran ja jännitteen mikropulssitus
kuumakaarialueella lyhentää valokaarta ja lisää kuljetusnopeutta merkittävästi.

Kapeiden ja syvien railojen nopeaa hitsausta

25%
NOPEAMPAA HITSAUSTA

WiseFusion tuottaa erittäin kapean ja energiatiheän valokaaren, mikä
mahdollistaa hitsauksen merkittävästi korkeammalla kuljetusnopeudella ilman
reunahaavariskiä. WiseFusion on tavalliseen synergiseen 1-MIG- ja pulssiMIG-prosessiin verrattuna jopa 25% nopeampi. Toiminto mahdollistaa myös
erinomaisen hitsisulan hallinnan asentohitsauksessa. Adaptiivisen valokaaren
pituussäädön ansiosta hitsausparametrejä ei tarvitse muuttaa jatkuvasti itse.

20° RAILOKULMA
45°– 60° SIJAAN

5 HITSIPALKOA
7 PALON SIJAAN

25% VÄHEMMÄN
LISÄAINELANKAA

38% LYHYEMPI
KAARIAIKA

Älykästä kapearailohitsausta
Järeiden kappaleiden hitsausta voidaan tehostaa merkittävästi railokulmaa kaventamalla.
Kempin Reduced Gap Technology (RGT) -ratkaisun avulla kapearailohitsaus onnistuu luotettavasti ja tehokkaasti ilman erikoisvarusteita noin 30 mm:n ainevahvuuteen asti.

WisePenetration+ mahdollistaa RGT-toiminnon käytön X5 FastMig -hitsauslaitteella. Toiminto takaa tunkeuman vapaalangan
pituuden muutoksista huolimatta. Se pitää hitsausvirran tasaisena kaikissa tilanteissa säätämällä aktiivisesti langansyöttöä.

Joustava kokoonpano
X5 FastMig mukautuu saumattomasti erilaisiin hitsaussovelluksiin ja työympäristöihin.
Kokeile X5 FastMig Selector -valintatyökalua ja rakenna laitekokoonpano, joka vastaa
parhaiten tarpeitasi. Laaja lisävarustevalikoima on kehitetty parantamaan hitsausergonomiaa ja
virtaviivaistamaan tuotantoprosesseja, jotta saat kaiken hyödyn irti investoinnistasi.

kemp.cc/x5/selector

Langansyöttölaitteen sijoittaminen
Maassa
Ripustettuna

RESET

Virtalähteen päällä

Välikaapelin pituus
20 m

Hitsauspolttimen kaapelin pituus
5m

Etäisyys virtalähteeltä hitsille on
enintään: 25 m

Työskentelyalue
Työskentelyalue on enintään 17 m x 17 m

SEURAAVA

LISÄVARUSTEET

KULJETUSYKSIKÖT

X5 Cooler -jäähdytyslaite

X5 Kaasupullon kuljetuskärry

Langansyöttölaitteen kääntyvä alusta

X5 Kaksipyöräinen kuljetusyksikkö

X5 Kääntyvä alusta kahdelle
langansyöttölaitteelle

X5 Nelipyöräinen kärry
langansyöttölaitteelle

Langansyöttölaitteen kotelonlämmitin
X5 Langansyöttölaitteen puomiripustin

KAUKOSÄÄTIMET

X5 Kahden langansyöttölaitteen
puomiripustin

GXR10 - Flexlite GX -hitsauspistooliin
(taso 5) asennettava kaukosäädin

X5 Langansyöttölaitteen kevennninvarsi

HR43 – Langallinen käsikaukosäädin

X5 Lisävarustekotelo

Lankatynnyrisarja 5m / 10m / 20m / 27m
Rotametri
GH 20 Gun Holder -pistoolinpidin
Virtalähteen ilmansuodatin
Liitin päävirtakaapeliin
Digital Connectivity Module -laite (DCM)
WeldEye-integraatiota varten

VÄLIKAAPELIT
X5 Välikaapeli:
70-g – 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m
70-w – 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m
95-w – 2 m
Kahden langansyöttölaitteen
Y-kaapeli

Katso tilaustiedot:
kemp.cc/x5/product-codes

Tekniset tiedot
X5 POWER SOURCE

400

500

Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz

380...460 V ±10 %

380...460 V ±10 %

Kuormitettavuus 40 °C:ssa

60 % ED
100 % ED

400 A
350 A

500 A
430 A

Hitsausvirta ja -jännitealue

MIG
MMA
TIG

15 A/12 V ... 400 A/42 V
15 A/10 V ... 400 A/42 V
15 A/1 V ... 400 A/42 V

15 A/10 V ... 500 A/47 V
15 A/10 V ... 500 A/47 V
15 A/1 V ... 500 A/47 V

Käyttölämpötila

-20…+40 °C

-20…+40 °C

Varastointilämpötila

-40…+60 °C

-40…+60 °C

EMC-luokka

A

A

Kotelointiluokka

IP23S

IP23S

Ulkomitat P x L x K

750 x 263 x 456 mm

750 x 263 x 456 mm

Paino ilman varusteita

39,0 kg

39,5 kg

X5 WIRE FEEDER

X5 COOLER

Hitsauspistoolin liitin

Euro

Jäähdytysteho (1 l/min)

1,1 kW

Langansyöttömekanismi

nelipyöräinen,
yksimoottorinen

Suositeltu jäähdytysneste

MGP 4456 (Kemppijäähdytysneste)

Syöttöpyörien halkaisija

32 mm

Säiliön tilavuus

4l

Lisäainelangat

Fe 0,8 ... 2,0 mm
Ss 0,8 ... 2,0 mm
Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm
Al 0,8 ... 2,4 mm

Käyttölämpötila
(käytettäessä suositeltua jäähdytysnestettä)

-10...+40 °C

Langansyöttönopeus

0,5 ... 25 m/min

Varastointilämpötila

-40...+60 °C

Lankakelan paino (maks.)

20 kg

EMC-luokka

A

Lankakelan halkaisija (maks.)

300 mm

Kotelointiluokka (asennettuna)

IP23S

Suojakaasun paine (maks.)

0,5 MPa

Paino ilman varusteita

14,3 kg

Käyttölämpötila

-20…+40 °C

Varastointilämpötila

-40…+60 °C

EMC-luokka

A

Kotelointiluokka

IP23S

Ulkomitat P x L x K

650 x 230 x 410 mm

Paino ilman varusteita

10,9 kg

Kemppi Connect
Jos ostat Wise -erikoisprosesseja tai hitsausohjelmia Kempiltä,
voit asentaa ne laitteeseesi Kemppi Connect -mobiilisovelluksen
avulla.
Kemppi Connect on saatavilla ilmaiseksi Google Play
-sovelluskaupasta. Sisäänkirjautuminen vaatii aktiivista My
Kemppi ID -tunnusta.

Katso lisää teknisiä tietoja:
kemp.cc/x5/manuals

Ennennäkemättömän
tuottavaa kaarihitsausta
Keskimääräinen kaariaika
MIG/MAG-hitsauksessa

20%

ENEMMÄN KAARIAIKAA
X5 FASTMIGILLÄ:

Parempi
ergonomia

Parempi
hitsauslaatu

Parempi
käyttökokemus

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin
teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja,
joilla asiakkaamme voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi.
Kempin liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa ja pääkonttorimme sijaitsee
Lahdessa. Työllistämme yli 800 hitsausalan asiantuntijaa 17 maassa. Lisäksi
partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme
käyttöön yli 60 maassa.

www.kemppi.fi

