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Hoog vermogen, grote besparing

 FitWeld™ 300 biedt een mooie besparing. 
U kunt tot 57% op het vermogensverbruik 
besparen en toch de snelheid voor (hecht)
lassen verdubbelen ten opzichte van het 
traditionele MMA-lassen.

Praktische bescherming

 Sterk en robuust, voor (hecht)lassen onder 
veeleisende omstandigheden.

Efficiënt en krachtig

 De afkomst van FitWeld is duidelijk te herkennen 
aan het precieze en zelfverzekerde boogkarakter.

Draagbaar en compact

 Voor mobiliteit in en rond de werkplaats 
of op de werklocatie. 

De vergrendeling van de behuizing is 
beschermd tegen beschadiging en onbedoeld 
openen.

 Eenvoudig instelbare polariteit voor 
een optimaal smeltbad.

 Driestanden schakelaar voor gasloze en 
massieve en gevulde lasdraden.

 GT WireDrive™ is compact en krachtig en 
reageert snel op signalen van de schakelaar 

van het laspistool. Ontworpen voor het 
veelvuldig ontsteken van de boog. 

 Stevige handgrepen maken het dragen 
en optillen eenvoudig. De handgrepen 
beschermen de aansluitingen aan de 
achterzijde.

 GasGuard™ functie voorkomt het lassen 
zonder beschermgas in de 2T/4T stand.

 Brights™ leds verlichten de draadaanvoer. 
Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig en 

veilig de draadhaspel vervangen in het 
donker.  

Snel, hoge kwaliteit en zuinig
  FitWeld™ 300 MIG-/MAG-machine is de oplossing voor hechtlassen en lassen in de zware industrie. 

De QuickArc™ ontsteking, het nieuwste GT WireDrive™ mechanisme en de Brights™ verlichting van de 
draaddaanvoer, in combinatie met de andere eigenschappen maken het lassen sneller, eenvoudiger en 
veiliger.

 De QuickArc™ functie verzekert een 
precieze en schone boogontsteking. Dit 
vermindert spetters en resulteert in een snelle 
stabilisatie van de lasboog.

 Vezelversterkte kunststof behuizing 
beschermt de stroombron onder extreme 
gebruiksomstandigheden.

 De gesloten behuizing van de 
draadaanvoer beschermt de lasdraad tegen 
omstandigheden bij het lassen.

 Voltage, draadaanvoersnelheid en 
boogparameters zijn voor en tijdens 
het lassen eenvoudig in te stellen. 
Indicatielampjes melden 1. Power ON, 2. 
Temperatuur, 3. GasGuard™

 Afstelling voor beschermgasstroom naar 
laspistool. 

Traditioneel 300A MMA 
Traditioneel 300A MIG/MAG
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FitWeld™  – Technische Gegevens

  FitWeld™ 300
Primaire aansluitspanning 3 ~, 50/60 Hz 400 V -15% +10%

Opgenomen vermogen 11,0kVA

Inschakelduur 40 °C 300 A / 20%

Aansluitkabel / zekering - traag 4G1,5 (5m) / 10A

Open spanning 43 V 

Vermogensfactor bij maximale stroom 0,95

Rendement bij maximale stroom 0,85

Lasbereik 11 - 32 V 

Diameter draadhaspel 200 mm

Draadaanvoermechanisme Draadaanvoer met 2 rollen

Toevoegmateriaal Fe massief 0,8 - 1,2 mm

Fe gevuld 0,8 - 1,2 mm

Ss 0,8 - 1,2 mm

Al 1,0 - 1,2 mm

Afmetingen l x b x h 457 x 226 x 339 mm

Gewicht 14,5 kg

Zie www.kemppi.com voor gedetailleerde technische specificaties en bestelinformatie.
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