
X8 MIG Welder
HITSAUKSEN TULEVAISUUS ON NYT

"X8 MIG Welder on sekä suorituskyvyltään että
käytettävyydeltään ensiluokkainen hitsauslaite

vaativaan, korkealaatuiseen
alumiinihitsaukseen."

– Kimmo Multaniemi, Foreman Boat Production, Busterboats

Kemppi K8 Hitsauslaitteet
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MARKKINOIDEN EDISTYKSELLISIN
MONIPROSESSIHITSAUSLAITE

X8 MIG Welder on markkinoiden edistyksellisin moniprosessihitsausratkaisu vaativiin

teollisiin hitsauskohteisiin. Se tarjoaa kaiken mitä tarvitset synergisestä ja pulssi-MIG/

MAG-hitsauksesta puikkohitsaukseen, MIG-kaarijuottoon, hiilikaaritalttaukseen ja

pinnoitushitsaukseen. Huippuluokan virtalähde takaa erittäin tarkan valokaaren hallinnan

ja erinomaisen suorituskyvyn aina 600 ampeeriin asti. Järjestelmä on myös mahdollista

yhdistää pilvipohjaiseen WeldEye-hitsaushallintaohjelmistoon.

Suomessa suunniteltu ja valmistettu X8 MIG Welder on käytettävyydeltään ylivertainen.

Pienimmätkin yksityiskohdat on kehitetty tarkkojen käyttäjätutkimusten perusteella, mikä

näkyy helppokäyttöisyytenä virtalähteessä, langansyöttölaitteessa, hitsauspistooleissa,

ohjauslaitteissa ja yleisessä käytettävyydessä. Järjestelmä sisältää myös

mahdollisuuden digitaalisten hitsausohjeiden (dWPS) käyttöön, jolloin hitsausohjeet

integroituvat suoraan X8 MIG Welderiin ja tekevät paperiset WPS-dokumentit

tarpeettomiksi.

Virtalähteen tehon digitaalinen päivitettävyys ja sopivuus erilaisiin verkkojännitteisiin

sekä saatavilla oleva laaja valikoima hitsauksen sovellusohjelmistoja tekevät X8 MIG

Welderistä helposti mukautuvan kaikkiin hitsausympäristöihin. Se soveltuu kaikkein

vaativimpiinkin teollisen hitsauksen kohteisiin, erityisesti energiateollisuuteen, öljy- ja

kaasuteollisuuteen sekä prosessiteollisuuteen.

TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

WISE-ERIKOISPROSESSIA

Optimoidut valokaaren ominaisuudet

kaikkiin olosuhteisiin

NOPEAMPI
KÄYTTÖÖNOTTO

Verrattuna tavanomaisiin MIG-

hitsauslaitteisiin

OIKEAT HITSAUSPARA-
METRIT

Digitaalisten hitsausohjeiden

(dWPS) ansiosta
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TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

ÖLJYNPORAUSLAUTAT PROSESSIPUTKISTOT PAINEASTIAT JA KATTILAT
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• Parhaat valokaaren ominaisuudet nopeaan hitsaukseen ja

alumiinihitsaukseen (WiseFusion), ohutlevyille (WiseThin+),

tunkeuman varmistamiseen (WisePenetration+),

kapearailohitsaukseen (RGT), putkien pohjapalkojen

hitsaamiseen (WiseRoot+) sekä vähäroiskeiseen hitsaukseen

sekakaarialueella (WiseSteel)

• Tarkasti ohjattu, päivitettävä hitsausvirta 600 ampeeriin asti

• Digitaaliset hitsausohjeet (dWPS) ovat nopeasti ja helposti

hitsaajan saatavilla

• Innovatiivisesti suunniteltu langansyöttölaite takaa turvallisen ja

ergonomisen lisäainelankakelan vaihdon

• Ergonomiset hitsauspistoolit tekevät hitsaamisesta entistä

mukavampaa ja tuottavampaa

• Langansyöttölaitteen ja hitsauspistoolin valot helpottavat

työskentelyä heikosti valaistuissa olosuhteissa

• Virtalähteeseen integroitu jäähdytinyksikkö mahdollistaa

jäähdytysnesteen lisäämisen ilman työkaluja

• Sisältää maksuttoman hitsauslaitekannan hallintapalvelun (My

Fleet)

• Täydellinen yhteensopivuus WeldEye-laadunhallintaohjelmiston

Welding Procedure and Qualification Management -moduulin

kanssa

HYÖDYT

ÄÄRIMMÄISTÄ SUORITUSKYKYÄ

X8 MIG Welderissä hitsauksen perussuorituskyky on erinomaisella tasolla, mutta sen lisäksi

käytettävissä ovat Wise-erikoisprosessit ja -toiminnot. Ne takaavat aina oikeat valokaaren

ominaisuudet kaikissa hitsaustilanteissa. Esimerkiksi WiseSteel-erikoisprosessi vähentää roiskeita 30

% ja mahdollistaa jopa 30 % nopeamman hitsauksen teräksille. Reduced Gap Technology -ratkaisun

(RGT) avulla voidaan kaventaa railoa ja pienentää liitostilavuutta, mikä tuo 25 %:n säästöt lisäaineissa

ja 38 %:n säästöt kaariajassa, kun aineenvahvuus on 25 mm.
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YLIVOIMAISTA KÄYTETTÄVYYTTÄ

Korkealaatuinen hitsaaminen vaatii huolellista valmistelua. Kun X8 MIG Welderiä verrataan

tavanomaisiin MIG-hitsauslaitteisiin, sen käytettävyysominaisuudet kuten langansyöttölaitteen

helppokäyttöisyys, langaton käyttöliittymä ja digitaaliset hitsausohjeet mahdollistavat 30 %

nopeammat asetustoiminnot. Kun säätöjen määrittämiseen käytetty aika lyhenee, itse hitsaukseen jää

enemmän aikaa.

AINA OIKEAT HITSAUSPARAMETRIT

Paperiset hitsausohjeet antavat hitsaajalle kaikki tarvittavat ohjeet, mutta tällöin jää hitsaajan

vastuulle, ovatko hitsausparametrit oikeat ja noudatetaanko niitä. X8 MIG Welderin langattoman

Control Pad -hallintalaitteen avulla hitsaaja voi valita digitaaliset hitsausohjeet WeldEye-

järjestelmästä, jolloin hitsausohjeen mukaiset hitsausparametrit ja niiden rajoitukset tulevat

automaattisesti käyttöön virtalähteessä. Tämä takaa, että asetukset ovat varmasti aina oikein. Nopea

asetusten määritys ja sataprosenttinen varmuus oikeista parametreista – voisiko olla parempaa?

WISESTEEL
WiseSteel-hitsaustoiminto ottaa haltuun hankalan sekakaarialueen. Siinä vaihdellaan lyhytkaaren ja

kuumakaaren välillä, mikä tuottaa laadukkaan hitsin ja suomumaisen pintakuvion.

MY FLEET
My Fleet on maksuton pilvipalvelu X8 MIG Welder -laitteen omistajille. Se tarjoaa reaaliaikaista tietoa

laitteen käytöstä ja sisältää maksuttoman validointisertifikaatin ensimmäiseksi vuodeksi.
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ÄLYKÄSTÄ KAPEARAILOHITSAUSTA
Railokulman pienentäminen lisää huomattavasti tehokkuutta ja tuottavuutta raskaiden metallirakenteiden

hitsauksessa. Reduced Gap Technology -ratkaisulla (RGT) kapearailohitsaus onnistuu luotettavasti ilman

ylimääräisiä välineitä tai lisävarusteita aina 30 mm:n ainevahvuuteen asti.

TÄYSIN UUDENLAISTA HITSAUKSEN HALLINTAA
X8 MIG Welder -laite on täysin yhteensopiva WeldEye Welding Procedure and Qualification Management -

moduulin kanssa. Sitä tarvitaan, jos halutaan käyttää digitaalisia hitsausohjeita langattomalla Control Pad -

hallintalaitteella.
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LAITTEISTON KOKOONPANO

LAITTEET

X8 Power Source 500 -virtalähde

Digitaalinen virtalähde, joka mullistaa

moniprosessihitsauksen. Tarjoaa täysin

uudenlaista yhdistettävyyttä

hitsaustuotannon hallintaan.

60-prosenttinen käyttösuhde 500

ampeerissa. X8 Power Source 500 sietää

erinomaisesti syöttöjännitteen vaihtelua ja

sopii myös generaattorikäyttöön.

Control Pad -käyttöliittymä

Langaton käyttöliittymä X8 Power Source

-virtalähteen käyttöön. Toimitetaan

yhdessä virtalähteen kanssa. Juuri

hitsaajille suunniteltu käyttöliittymä

mahdollistaa nopean hitsausparametrien

säätämisen sekä digitaalisten

hitsausohjeiden (dWPS) tarkastelun ja

valitsemisen. Veden-, pölyn- ja

iskunkestävä.

X8 Cooler -jäähdytinyksikkö

Virtalähteeseen sisältyvä

jäähdytinyksikkö, joka on helppo ja nopea

asentaa. Mahdollistaa vaivattoman

jäähdytysnesteen lisäämisen ilman

työkaluja. X8 Cooler voidaan asentaa

virtalähteeseen myös jälkikäteen.

X8 Wire Feeder -langansyöttölaite

Ergonomisesti suunniteltu

langansyöttölaite, joka sopii kaikkiin

käyttökohteisiin. Nopea

hitsauspistooleiden liittäminen ja

irrottaminen, työskentelyvalot sekä

tasainen langansyöttö takaavat

optimaaliset hitsausolosuhteet. Helppo

käyttää, asentaa ja huoltaa.

Kääntyvä alusta X8 Wire Feeder -
langansyöttölaitteelle

90 astetta kumpaankin suuntaan kääntyvä

jalusta. Kuusi lukitusasentoa keskelle

lukitsemisen lisäksi. Toimitetaan yhdessä

X8 Power Source -virtalähteen kanssa.

Vesijäähdytteinen hitsauspistooli
X8 MIG Gun 500 -w

Helposti langansyöttölaitteeseen

yhdistettävissä oleva vesijäähdytteinen

hitsauspistooli. Sopii täydellisesti hitsaajan

käteen. Sisältää irrotettavan kahvan sekä

työvalon helpottamaan heikossa

valaistuksessa työskentelyä. Saatavilla

3,5 metrin sekä 5 metrin pituisena.

Lisäainelangan paksuus 0,8–1,6 mm.
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Vesijäähdytteinen välikaapeli, 2 m

95 mm² paksu vesijäähdytteinen

välikaapeli. Sopii erityisesti tilanteisiin,

jossa langansyöttölaite on virtalähteen

päällä.

Renkaat

Erilliset renkaat X8 Power Source -

virtalähteelle. Toimitetaan yhdessä

virtalähteen kanssa.

Kulutusosat

Laadukkaita kulutusosia

langansyöttölaitteeseen ja

hitsauspistooleihin. Käytä My Kemppi-

sivulla olevaa Consumable Kit Selectoria

ja löydä parhaat kulutusosat juuri omiin

tarpeisiisi.

My Fleet -pilvipalvelu

Maksuton pilvipalvelu X8 MIG Welderin

omistajille. My Fleet tarjoaa reaaliaikaista

tietoa hitsauskoneiden käytöstä ja sisältää

valmistajan validointisertifikaatin

ensimmäiseksi vuodeksi.

Maadoituskaapeli 5 m, 70 mm²

SOVELLUSOHJELMISTO

WiseSteel

WiseSteel-hitsaustoiminto ottaa haltuun

hankalan sekakaarialueen. Siinä

vaihdellaan lyhytkaaren ja kuumakaaren

välillä, mikä tuottaa laadukkaan hitsin ja

suomumaisen pintakuvion.

WiseRoot+

Tehokas, mukautettu lyhytkaariprosessi

pohjapalkojen hitsaukseen FastMig X:llä.

Erinomainen hitsauslaatu kaarijännitteen

ja lisäainepisaran siirron ajoituksen

hallinnalla. Suurempi nopeus kuin puikko-,

TIG- tai MIG/MAG-lyhytkaarihitsauksessa.

WiseFusion

Varmistaa erinomaisen hitsauslaadun,

tehokkuuden ja käyttökokemuksen. Pitää

hitsauskaaren kohdistettuna ja takaa

optimaalisen kaarenpituuden kaikissa

asennoissa pulssi- ja synergisessä MIG/

MAG-hitsauksessa.
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WisePenetration+

Toiminto synergiseen ja pulssi-MIG/MAG-

hitsaukseen, minkä avulla varmistetaan

tunkeuma virtasuuttimen etäisyyden

vaihteluista riippumatta. Pitää

hitsaustehon vakaana kaikissa tilanteissa.

WiseThin+

Optimoitu lyhytkaariprosessi ohutlevyjen

hitsaukseen ja asentohitsaukseen.

Roiskeeton kaari tarkalla digitaalisella

hallinnalla. Prosessi sopii

ohutlevymetallien ja paksumpien levyjen

asentohitsaukseen silloinkin, kun työssä

on suuria railoja ja railovaihteluja.

Reduced Gap Technology (RGT)

Reduced Gap Technology -ratkaisulla

(RGT) kapearailohitsaus onnistuu

luotettavasti ilman ylimääräisiä välineitä

tai lisävarusteita aina 30 mm:n

ainevahvuuteen asti. Ratkaisun avulla

voidaan kaventaa railoa ja pienentää

liitostilavuutta, mikä tuo 25 %:n säästöt

lisäaineissa ja 38 %:n säästöt kaariajassa,

kun aineenvahvuus on 25 mm.

Hitsausohjelmat

Laaja valikoima hitsausohjelmia erilaisiin

hitsauskohteisiin. Ota yhteyttä Kempin

edustajaan löytääksesi tarpeisiisi

soveltuvat hitsausohjelmat.
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VAIHTOEHTO

LAITTEET JA OHJELMISTOT

X8 Power Source 400 -virtalähde

Digitaalinen virtalähde, joka mullistaa

moniprosessihitsauksen. Tarjoaa täysin

uudenlaista yhdistettävyyttä

hitsaustuotannon hallintaan.

60-prosenttinen käyttösuhde 400

ampeerissa. X8 Power Source 400 sietää

erinomaisesti syöttöjännitteen vaihtelua ja

sopii myös generaattorikäyttöön.

X8 Power Source 500 MV,
monijännitteinen virtalähde

Digitaalinen ja monijännitteinen virtalähde,

joka mullistaa moniprosessihitsauksen.

Tarjoaa täysin uudenlaista yhdistettävyyttä

hitsaustuotannon hallintaan.

60-prosenttinen käyttösuhde 500

ampeerissa. X8 Power Source 500 MV

sietää erinomaisesti syöttöjännitteen

vaihtelua ja sopii myös

generaattorikäyttöön.

X8 Wire Feeder 25 -
langansyöttölaite
kotelonlämmittimellä

Ergonomisesti suunniteltu

langansyöttölaite, jossa on mukana

kotelonlämmitin. Sopii kaikkiin

käyttökohteisiin. Nopea

hitsauspistooleiden liittäminen ja

irrottaminen, työskentelyvalot sekä

tasainen langansyöttö takaavat

optimaaliset hitsausolosuhteet. Helppo

käyttää, asentaa ja huoltaa.

Vesijäähdytteinen hitsauspistooli
X8 MIG Gun 400 -w

Helposti langansyöttölaitteeseen

yhdistettävissä oleva vesijäähdytteinen

hitsauspistooli. Sopii täydellisesti hitsaajan

käteen. Sisältää irrotettavan kahvan sekä

työvalon helpottamaan heikossa

valaistuksessa työskentelyä. Saatavilla

3,5 metrin sekä 5 metrin pituisena.

Lisäainelangan paksuus 0,8–1,2 mm.

Kaasujäähdytteinen hitsauspistooli
X8 MIG Gun 400 -g

Kaasujäähdytteinen hitsauspistooli, jossa

on kierteinen kaasusuutin ja nopeasti

vaihdettavissa oleva kääntyvä varsi.

Suunniteltu istumaan hitsaajan käteen

täydellisesti. Sisältää helposti irrotettavan

kahvan sekä työvalon. Saatavilla 3,5

metrin ja 5 metrin pituisena.

Lisäainelangan paksuus 0,8–1,6 mm.

Kaasujäähdytteinen hitsauspistooli
X8 MIG Gun 300

Kaasujäähdytteinen hitsauspistooli, jossa

on kierteinen kaasusuutin ja nopeasti

vaihdettavissa oleva kääntyvä varsi.

Suunniteltu istumaan hitsaajan käteen

täydellisesti. Sisältää helposti irrotettavan

kahvan sekä työvalon. Saatavilla 3,5

metrin ja 5 metrin pituisena.

Lisäainelangan paksuus 0,8–1,6 mm.
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Kaasujäähdytteinen hitsauspistooli
X8 MIG Gun 200 -g

Kaasujäähdytteinen hitsauspistooli, jossa

on kierteillä varustettu kaasusuutin ja

nopeasti vaihdettavissa oleva, kääntyvä

varsi. Suunniteltu istumaan hitsaajan

käteen täydellisesti. Sisältää helposti

irrotettavan kahvan sekä työvalon.

Saatavilla 3,5 metrin ja 5 metrin pituisena.

Lisäainelangan paksuus 0,8–1,2 mm.

Vesijäähdytteinen välikaapeli

Vesijäähdytteinen välikaapeli, joka on

saatavilla 70 mm² tai 95 mm² paksuisena

ja 2 (vain 95 mm²), 5, 10, 20 tai 30 metrin

pituisena.

Kuljetuskärry kaasupullolle

Renkaat ja teline painavien kaasupullojen

helpompaan kuljetukseen.

Welding procedure and
qualification management

WeldEye for Welding Procedure and

Qualification ManagementOhjelmisto

hitsausohjeiden ja henkilöstön

pätevyyksien hallintaan. Tukee AWS,

ASME, EN ja ISO-standardeja. Sisältää

nopean ja helppokäyttöisen piirtotyökalun

hitsausliitosten piirtämiseen. Mahdollistaa

digitaalisen hitsausohjeen (dWPS)

hyödyntämisen yhdessä Kempin X8 MIG

Welder-hitsauslaitteella.

Kaasujäähdytteinen välikaapeli

Kaasujäähdytteinen välikaapeli, joka on

saatavilla 70 mm² tai 95 mm² paksuisena

ja 2 (vain 95 mm²), 5, 10, 20 tai 30 metrin

pituisena.
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TEKNISET TIEDOT

X8 Power Source 500 -virtalähde

Tuotekoodi X8100501000

Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz 380 - 460 V ±10 %

Sulake, 220–230 V 32 A

Tyhjäkäyntiteho (puikko) (ilman jäähdytintä ja langansyöttölaitetta,
puhaltimet poissa päältä)

44 - 53 W

Tyhjäkäyntiteho (puikko) (ilman jäähdytintä ja langansyöttölaitetta,
puhaltimet päällä)

107 - 111 W

Tyhjäkäyntiteho (puikko) (jäähdyttimen kanssa, ilman
langansyöttölaitetta, puhaltimet päällä)

132 - 137 W

Kuormitettavuus 10 % ED 400 A

Kuormitettavuus 60 % ED 500 A

Hitsausvirta ja -jännitealue, MIG (380 V) 10A/10V - 500A/55V

Hitsausvirta ja -jännitealue, puikko (380 V) 10A/10V - 500A/60V

Suositeltava generaattorin teho (väh.) 35 kVA

Tyhjäkäyntijännite (puikko) 50 V

Käyttölämpötila -20…+40 °C

Ulkomitat P x L x K 921 x 348 x 795 mm

Paino (ilman varusteita) 95 kg

Control Pad -käyttöliittymä

Tuotekoodi X8400110001

Akun tyyppi Li-ion

Langattoman tietoliikenteen tyyppi 2.4 GHz Bluetooth

Akun tyypillinen käyttöaika 15-24 h

Akun tyypillinen latausaika 5 h

Langattoman tietoliikenteen tyypillinen toiminta-alue 15 m

Langallisen tietoliikenteen tyyppi USB

Näytön tyyppi TFT LCD

Näytön koko 5.7"

Käyttölämpötila -20…+40 °C

Ulkomitat P x L x K 200 x 130 x 33 mm

Paino (ilman varusteita) 0.89 kg

Kotelointiluokka IP54

X8 Cooler -jäähdytinyksikkö

Tuotekoodi X8600000000

Nimellisjäähdytysteho, 1 l/min 1.4 kW

Nimellisjäähdytysteho, 1,6 l/min 1.9 kW

Suositeltava jäähdytysneste MPG 4456 (Kemppi mixture)

Käyttölämpötila -10…+40 °C

Paino (ilman varusteita) 15.5 kg

Kotelointiluokka IP23S
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X8 Cooler -jäähdytinyksikkö

Säiliön tilavuus 4 l

EMC-luokka A

X8 Wire Feeder -langansyöttölaite

Tuotekoodi X8200000002

Langansyöttömekanismi 4-roll, twin-motor

Hitsausvirta, 40 % ED, I2 600 A

Hitsausvirta, 60 % ED, I2 530 A

Hitsausvirta, 100 % ED, I2 440 A

Hitsauspistoolin liitin Kemppi

Lisäainelangat, Ss 0.6 - 2.4 mm

Lisäainelangat, Al 0.8 - 2.4 mm

Lisäainelangat, Fe 0.6 - 2.4 mm

Lisäainelangat, MC/FC 0.8 - 2.4 mm

Langansyöttönopeus 0.5 - 25 m/min

Langattoman tietoliikenteen tyyppi 2.4 GHz Bluetooth

Käyttölämpötila -20…+40 °C

Ulkomitat P x L x K 640 x 220 x 400 mm

Paino (ilman varusteita) 11.2 kg

Kotelointiluokka IP23S

Lankakelan paino (enintään) 20 kg

Lankakelan halkaisija (enintään) 300 mm

EMC-luokka A

Kääntyvä alusta X8 Wire Feeder -langansyöttölaitteelle

Tuotekoodi X8702010000

Vesijäähdytteinen hitsauspistooli X8 MIG Gun 500 -w

Tuotekoodi X8 MIG Gun 500-w 3,5 m - X8300503500
X8 MIG Gun 500-w 5,0 m - X8300505000

Hitsauspistoolin liitin Kemppi

Jäähdytystyyppi Liquid

Lisäainelangat, Ss 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6

Lisäainelangat, Al 0.8/0.9/1.0/1.2

Lisäainelangat, Fe 0.8/0.9/1.0/1.2/1.6

Lisäainelangat, Fe-MC/FC 0.9/1.0/1.2/1.6

Lisäainelangat, Ss-MC/FC 0.9/1.0/1.2/1.6

Kuormitettavuus, 100 % (seoskaasu) 500

Kaulakulmat 50

Vaihdettava kaula No

Kääntyvä kaula No

Pistoolikahva Yes

Käyttölämpötila -20…+40 °C

Standardit IEC 60974-7

X8 MIG Welder, Hitsauksen tulevaisuus on nyt
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Vesijäähdytteinen välikaapeli, 2 m

Tuotekoodi X8800950200

Renkaat

Tuotekoodi X8701010000
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