X5 FastMig
Výnimočná zváracia produktivita
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RÝCHLEŠIE ZVÁRANIE,
VYŠŠIA KVALITA

JEDNODUCHÁ OBSLUHA
ZARIADENIA

FLEXIBILNÁ
KONFIGURÁCIA SYSTÉMU

Prekonajte výzvy spojené so
zváraním ocele! Ušetrite čas a
náklady spojené s opravami
zvarov. Stabilné riadenie oblúka
a precízne zapaľovanie prináša
kvalitu zvárania a zníženie
rozstreku.

Automatické nastavenie
optimálnych zváracích
parametrov je rýchle a
jednoduché. Grafický TFT displej s
veľkosťou 5,7 ”ocenia skúsení aj
začínajúci zvárači.

X5 FastMig je možné bez
problémov prispôsobiť rôznym
zváracím aplikáciám a pracoviskám.
Široká škála príslušenstva zlepšuje
kvalitu zvarov, ergonómiu a
zároveň zefektívňuje výrobný
proces.

Výnimočná produktivita zvárania
Prejdite na vyššiu úroveň zvárania ocele s novým zváracím systémom X5 FastMig. Tento priemyselným viacprocesový
zvárací zdroj bol vyvinutý spoločnosťou Kemppi v spolupráci s profesionálnymi zváračmi. Podporuje zváranie metódami
MIG/MAG, MMA a TIG. Systém X5 FastMig, postavený na energeticky úspornej invertorovej technológii, je k dispozícii v 400
A a 500 A výkonovej verzii. Touch Sense Ignition umožňuje spoľahlivé bezskratové zapaľovanie, ktoré v kombinácii so
špeciálnymi procesmi Wise minimalizuje rozstrek a umožňuje vytvorenie vysokokvalitných zvarov.

FLEXIBILITY A EFEKTÍVNOSŤ
Jasný a prehľadný grafický panel, na ktorý si rýchlo zvyknete.
Vyvážené zváracie horáky Flexlite GX s vynikajúcim
chladením ešte viac zvyšujú zážitok zo zvárania. Modulárna
konštrukcia a široká škála príslušenstva prinášajú do zváracej
výroby flexibilitu a efektívnosť.

VYROBENÉ TAK, ABY VYDRŽALI
X5 FastMig, vyrobený vo Fínsku, je navrhnutý tak, aby
vydržal. Robustný, vstrekovaním vyhotovený plastový kryt
chráni zariadenie pred vonkajšími nárazmi a náročnými
pracovnými podmienkami. Dizajn podávača drôtu s horným
vkladaním cievky predstavuje ergonomickejšie a
bezpečnejšie riešenie pri výmene veľkých cievok zváracieho
drôtu.
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Jedinečný užívateľský zážitok
Jednoduchosť obsluhy je základom celej koncepcie X5 FastMig. Možnosti panela zohľadňujú rôzne potreby a preferencie
zváračov. Základy ovládania zváracieho zdroja si osvojíte do 10 minút. Robustné tlačidlá podávača drôtu sa dajú otáčať a
stláčať bez námahy aj v hrubých zváracích rukaviciach.
Jednoduché ovládanie a vynikajúce užívateľské vlastnosti vedú k zvýšeniu času horenia oblúka a zjednodušujú prácu
zváračom. Rýchle osvojenie si ovládania prináša výhody najmä v prevádzkach, ktoré zamestnávajú externých zváračov a tam,
kde dochádza k zdieľaniu zváracieho vybavenia.

Automatizovaná presnosť
Grafický panel TFT s uhlopriečkou 5,7 ” je odolný proti nárazom. Všetky potrebné informácie zobrazuje zreteľne a bez skratiek.
Parametre zvárania sa nastavujú automaticky iba nastavením rýchlosti podávania drôtu. K dispozícii sú pamäťové kanály na
prispôsobenie a uloženie osobných nastavení.
Okrem automatického nastavenia parametrov je k dispozícii aj manuálny panel s tradičným ovládaním pomocou dvoch
gombíkov s obmedzenými procesmi a funkciami zvárania.

X5 FASTMIG MANUAL

X5 FASTMIG SYNERGIC

Podávač drôtu

X5 Wire Feeder 300 Manual

X5 Wire Feeder 300 Auto

Zvárací zdroj

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*

Zváracie procesy

MIG
MMA
Drážkovanie

1-MIG
TIG
MIG
MMA
Drážkovanie
Wise procesy**

*Zahŕňa špeciálny proces WiseSteel a X5 Work Pack 1-MIG s 12 zváracími programami.
**Voliteľné špeciálne procesy zahŕňajú WiseSteel, WisePenetration+ a WiseFusion.
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Univerzálny zvárací zdroj
OPTIMALIZOVANÉ RIADENIE
HORENIA OBLÚKA
Precízne zapaľovanie zváracieho oblúka a
riadenie jeho horenia umožňuje dosiahnutie
vysokej kvality zvarov. Najnovšia technológia
zapaľovania, Touch Sense Ignition, je súčasťou
štandardnej výbavy všetkých modelov X5
FastMig. Minimalizuje rozstrek a znížte potrebu
následnej úpravy zvaru. Horenie oblúka je
možné ďalej optimalizovať voliteľnými zváracími
programami a špeciálnymi procesmi Wise.

EXCELENTNÁ ERGONÓMIA PRE
ZVÁRANIE
Zváracie horáky Flexlite GX sú vybavené
flexibilnými káblovými zväzkami a ochranou
káblov s guľkovými spojmi, ktoré znižujú
zaťaženie zápästia. Inovatívny dizajn krku
zvyšuje pohodlie pri zváraní a efektivitu
chladenia, čo prispieva k predĺženiu životnosti
spotrebného materiálu. Diaľkové ovládanie na
horáku GXR10 umožňuje nastavenie parametrov
z miesta zvárania.

Grafický 5,7 ”TFT displej s automatickým
nastavením parametrov ocenia skúsení
zvárači, ale aj nové zváracie talenty. Základy
obsluhy si osvojíte do 10 minút. K dispozícii je
aj manuálny panel s dvoma ovládacími
gombíkmi, ktorý však ponúka limitované
zváracie procesy a funkcie.

ĽAHKÁ VÝMENA CIEVOK
Ergonomicky navrhnutý podávač drôtu s
vkladaním cievok zhora šetrí miesto a zvyšuje
bezpečnosť práce pri výmene cievok so
zváracím drôtom. Podávač môže byť tiež
zavesený a otočený do viacerých rôznych
uhlov pre ľahký prístup, a to aj pri duálnej
zostave podávačov. Rukoväť vydrží aj
dočasné zavesenie podávača pri jeho presune
zdvíhacími zariadeniami.

ODOLNÁ KONŠTRUKCIA

MODULÁRNOSŤ A FLEXIBILITA

Zvárací systém je chránený robustným
plastovým krytom tvarovaným vstrekovaním,
ktorý je schopný absorbovať bežné nárazy.
Grafický displej panela podávača drôtu je odolný
voči poškodeniu a zvláda aj fungovanie v
náročných podmienkach.

Široká škála príslušenstva X5 FastMig zahŕňa
transportné jednotky, diaľkové ovládače a
prepojovacie káble rôznych dĺžok. 4-kolesový
vozík je vybavený sklopnou platňou, ktorá
umožňuje bezpečné naloženie fľaše s
ochranným plynom z úrovne podlahy bez
nutnosti ďalšieho zdvíhania.

MAŤ PREHĽAD JE DÔLEŽITÉ
X5 FastMig sa dá ľahko pripojiť k cloudovej
službe WeldEye, ktorá ponúka automatizované
procesy na kontrolu kvality, analýzu výroby a
riadenie projektov zvárania. Softvér tiež
poskytuje stopercentnú vysledovateľnosť pre
každý vyrobený zvar.
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RÝCHLE OSVOJENIE

ENERGETICKY EFEKTÍVNE
CHLADENIE
Dynamické chladenie plynom alebo vodou
zaisťuje optimálnu reguláciu teploty systému
a energetickú účinnosť. Chladiace ventilátory
zváracieho zdroja pracujú v závislosti na
úrovni a trvaní jeho zaťaženia. Doba ich
chodu sa môže pohybovať v rozsahu 15
sekúnd až 4 minúty, vďaka čomu sa znižuje
spotreba elektrickej energie a hlučnosť
zariadenia.
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Excelentné charakteristiky oblúka pre
rôzne zváracie aplikácie
X5 FastMig je všestranný priemyselný zvárací systém vhodný pre zváranie metódami MIG / MAG, DC TIG a MMA, ako aj
drážkovanie uhlíkovou elektródou. Funkcia Touch Sense Ignition, ktorá je súčasťou štandardnej výbavy, zaisťuje rýchle,
precízne a bezskratové zapaľovanie oblúka, čím sa minimalizuje rozstrek. Zapaľovanie je vždy optimalizované parametrami
špecifickými pre zvolený zvárací program. Úpravy sa implementujú rýchlo a v reálnom čase, keďže riadenie oblúka presne
rozpozná reálnu rýchlosť podávania drôtu.
Náročné zváracie aplikácie je možné ľahko zvládnuť špeciálnymi procesmi Wise, ktoré boli vyvinuté s viac ako 70-ročnými
skúsenosťami v oblasti oblúkového zvárania.

30%
ÚSPORA NA
BRÚSENÍ

Menej rozstreku pri zváraní
WiseSteel vylepšuje horenie oblúka v prechodovej oblasti prostredníctvom
striedania skratového a sprchového prenosu. Pri skratovom prenose adaptívne
zlepšuje stabilitu horenia oblúka a uľahčuje zváranie v polohách. V režime
skratového prenosu vytvára mikropulzy a umožňuje výrazne zvýšiť rýchlosť
zvárania.

Rýchlejšie zváranie v úzkej a hlbokej medzere

25%
RÝCHLEJŠIE ZVÁRANIE
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WiseFusion vytvára veľmi úzky a energiu koncentrujúci oblúk, ktorý umožňuje
zváranie výrazne vyššou rýchlosťou bez rizika vzniku zápalov. Zváranie s
WiseFusion je až o 25% rýchlejšie ako bežné synergické 1-MIG a pulzné MIG
zváranie. Funkcia taktiež uľahčuje riadenie zvarového kúpeľa pri zváraní v
polohách. Adaptívna regulácia dĺžky oblúka eliminuje potrebu neustáleho
dolaďovania parametrov.
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20° UHOL MEDZERY
NAMIESTO 45°– 60°

POSTAČUJE 5
ZVAROVÝCH VRSTIEV
NAMIESTO 7

25% ÚSPORA
PRÍDAVNÉHO
MATERIÁLU

38% ÚSPORA NA
ČASE HORENIA
OBLÚKA

Inteligentné zváranie v úzkej medzere
Zmenšenie uhla úkosu zvarovej medzery významne zvyšuje účinnosť a produktivitu zvárania oceľových konštrukcií. Riešenie
spoločnosti Kemppi, Reduced Gap Technology (RGT), umožňuje spoľahlivé a efektívne zváranie v úzkej medzere bez potreby
špeciálneho vybavenia a podložiek až do hrúbky materiálu 30 mm.

WisePenetration+ je funkcia, ktorá sa využíva pre zváranie RGT. Táto funkcia zaisťuje stabilný prievar bez ohľadu na zmenu
dĺžky výletu drôtu. Aktívne riadi rýchlosť podávania drôtu a udržuje konštantný zvárací prúd vo všetkých situáciách.
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Flexibilná zostava
X5 FastMig sa flexibilne prispôsobuje rôznym zváracím aplikáciám a pracovnému prostrediu.
Vyskúšajte náš X5 FastMig Selector a nakonfigurujte si vaše zariadenie tak, aby čo najviac vyhovovalo vašim
potrebám. Široká škála príslušenstva bola vyvinutá s cieľom zlepšiť ergonómiu zariadenia a zefektívniť výrobné
procesy, čo vám umožní vyťažiť z vašej investície maximum.

kemp.cc/x5/selector

Wire feeder placement
Ground
Hung up

RESET

On the power source

Interconnection cable length
20m

Welding gun cable length
5m

Maximum distance from the power source to the
weld: 25m

Working area
Maximum working area is 17m x 17m

NEXT

PRÍSLUŠENSTVO

TRANSPORTNÉ JEDNOTKY

X5 Cooler - vodné chladenie

X5 Gas Cylinder Cart - 4 kolesový vozík

Otočná platňa pre podávač drôtu

X5 Trolley Cart - 2 kolesový vozík

Otočná platňa pre dva podávače drôtu

X5 Wire Feeder Trolley - vozík pre podávač

Vyhrievanie vnútra podávača
Sada pre zavesenie podávača X5

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIA

Sada pre zavesenie dvoch podávačov X5
Vyváženie
Predĺžené rameno

GXR10 - diaľkové ovládanie na horáku pre
horáky Flexlite GX (kategória 5)
HR43 – káblové diaľkové ovládanie

Sada pre maratón pack 5m / 10m / 20m / 27m
Rotameter
GH 20 držiak horáka
Vzduchový filter pre zvárací zdroj
Sieťová zástrčka
Digital Connectivity Module (DCM)
pre integráciu s WeldEye
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PREPOJOVACIE KÁBLE
X5 prepojovacie káble:
70-g – 2m / 5m / 10m / 15m / 20m
70-w – 2m / 5m / 10m / 15m / 20m
95-w – 2m
Y-kábel pre dvojitý podávač

Objednávacie čísla nájdete na:
kemp.cc/x5/product-codes
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Technická špecifikácia
400

X5 ZVÁRACÍ ZDROJ

500

380...460 V ±10 %

380...460 V ±10 %

Výstup pri +40 °C

60 % ED
100 % ED

400 A
350 A

500 A
430 A

Rozsah nastavenia zváracieho prúdu a napätia

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

Napätie napájacej siete 3~ 50/60 Hz

Rozsah pracovnej teploty

-20…+40 °C

-20…+40 °C

Rozsah skladovacej teploty

-40…+60 °C

-40…+60 °C

EMC trieda

A

A

Krytie

IP23S

IP23S

Vonkajšie rozmery D x Š x V

750 x 263 x 456 mm

750 x 263 x 456 mm

Hmotnosť bez príslušenstva

39.0 kg

39.5 kg

X5 PODÁVAČ DRÔTU

X5 CHLADIACA JEDNOTKA

Pripojenie horáka

Euro

Chladiaci výkon pri 1 l/min

1.1 kW

Mechanizmus podávača

4-kladkový, 1-motor

Doporučená chladiaca kvapalina

MGP 4456 (Kemppi
mixture)

Priemer podávacích kladiek

32 mm

Objem nádržky

4l

Zváracie drôty

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

Rozsah pracovnej teploty
(s doporučenou chladiacou kvapalinou)

-10...+40 °C

Rýchlosť podávania

0.5 ... 25 m/min

Rozsah skladovacej teploty

-40...+60 °C

Hmotnosť cievky (max)

20 kg

EMC trieda

A

Priemer cievky (max)

300 mm

Krytie (zmontovaná do zostavy)

IP23S

Tlak ochranného plynu (max)

0.5 MPa

Hmotnosť bes príslušenstva

14.3 kg

Rozsah pracovnej teploty

-20…+40 °C

Rozsah skladovacej teploty

-40…+60 °C

EMC trieda

A

Krytie

IP23S

Vonkajšie rozmery D x Š x V

650 x 230 x 410 mm

Hmotnosť bez príslušenstva

10.9 kg

Viac technických špecifikácií:
kemp.cc/x5/manuals

Kemppi Connect
IAk si zakúpite špeciálne zváracie programy a funkcie Wise od
spoločnosti Kemppi, môžete ich nainštalovať pomocou mobilnej
aplikácie Kemppi Connect.
Kemppi Connect je k dispozícii zadarmo v službe Google Play.
Prihlásenie vyžaduje aktívne My Kemppi ID.
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Výnimočná produktivita
oblúkového zvárania
Priemerný čas
horenia oblúka pri
MIG/MAG zváraní

20%

ZVÝŠTE ČAS HORENIA
OBLÚKA S X5 FASTMIG:

Zlepšenou
ergonomikou

Zlepšenou
kvalitou zvaru

Zlepšením
užívateľského rozhrania

Kemppi je priekopníkom v oblasti priemyselného zvárania. Našou úlohou je
vyvíjať riešenia, vďaka ktorým budete úspešný. Fínska spoločnosť Kemppi so
sídlom v Lahti, zamestnáva v 17 krajinách viac ako 800 špecialistov z oblasti
zvárania a generuje tržby nad 150 miliónov Eur. Ponúkame inteligentné
zariadenia, softvér na riadenie zvárania a odborné služby. Máme riešenia pre
náročné priemyselné zváranie, ako aj zostavy pre štandardné aplikácie. Miestna
odborná podpora je k dispozícii prostredníctvom našej globálnej siete partnerov,
ktorá pokrýva viac ako 60 krajín.

www.kemppi.com

VAW WELDING, s.r.o. - oficiálny distribútor KEMPPI
Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Slovenská republika
Telefón: +421 43 400 34 30 • E-mail: welding@vaw.sk • Web: www.vaw.sk
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