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KempGouge levert 800 A gutsstroom bij 50% inschakelduur. De karakteristiek-
curve is speci�ek ontworpen voor gutsen met een koolstofelektrode. De gutseigen-
schappen zijn geoptimaliseerd en het geluidsniveau is zeer laag. Het pakket bevat 
de stroombron, het functiepaneel en de transportunit voor goede mobiliteit. De 
KempGouge laat u lasfouten herstellen, lasnaad afschuining maken, metalen snij-
den, openingen maken, gietijzer reinigen en overtollig metaal verwijderen.

KempGouge ARC 800 biedt productiviteit en gemak tijdens gutswerkzaam-
heden. Als het apparaat is voorzien van de optionele R10-afstandsbediening, kan 
de gutsstroom rechtstreeks vanaf de werkplek worden ingesteld. Hierdoor hoeft de 
lasser niet meer heen en weer te lopen tussen het werkstuk en de stroombron. De 
guts-lastang GT4000 is ontworpen voor gebruik met de KempGouge en is geschikt 
voor ronde of platte elektroden. De voor het gutsen benodigde perslucht kan wor-
den afgesteld met de regelknop op de lastang.

De beste koop
• Speciaal ontworpen voor gutsen 

met een koolstofelektrode
• Bijzonder energie-e�ciënt
• Compact en eenvoudig te 

verplaatsen
• Stroomsterkte in te stellen met 

het functiepaneel of met de 
afstandsbediening

Toepassingen
• Scheepswerven
• Werkplaatsen voor 

metaalbewerking
• Metaalgieterijen

De heavy-duty gutsspecialist

Mobiel vermogen voor  
intensief gutsen met  
een koolstofelektrode

KempGouge 
ARC 800
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Technische speci�caties

KempGouge™ ARC 800

Aansluitspanning 3~, 50/60 Hz 400 V, -15…+20%

Opgenomen vermogen bij max. stroom 50% ID 44 kVA

Afgifte 50% ID 800 A/44 V 

100% ID 600 A/44 V

Zekering 63 A traag

Stroombereik 20 A/20 V…800 A/44 V

Aansluitkabel H07RN-F 4G16 (16 mm)

Open spanning 50 V

Vermogensfactor bij 100% ID 0,9

Afmetingen L x B x H 700 x 660 x 1400 mm

Gewicht met transportunit 115 kg

Stroombronnen (exclusief aansluitkabel)

KempGouge ARC 800 (inclusief transportunit) 6284000

Kabels

Aansluitkabel 5 m, 4 x 16 mm2 W000869

Aansluitkabel 10 m, 4 x 16 mm2 W003408

Werkstukkabel 5 m, 120 mm2 61841201

Werkstukkabel 10 m, 120 mm2 61841202

Gutstang

GT 4000 met kabel van 2,1 mm 6285400

Afstandsbedieningen

R10 5 m 6185409

R10 10 m 618540901

Verlengkabel afstandsbediening voor R10, 10 m 6185481

Bestelinformatie

Gutstang GT4000 is ontworpen voor 
gebruik met de KempGouge en is geschikt 
voor ronde of platte elektroden. 

KempGouge ARC 800 is een snelle, e�ectieve en veilige 
manier om:
• Grondlagen te openen
• Slechte lassen en scheuren te verwijderen
• Lasnaden voor te bereiden
• Metaal te snijden
• Openingen te maken

De KempGouge ARC 800 kan uitgerust 
worden met een R10-afstandsbediening 
waarmee de gutsstroom rechtstreeks van-
uit de werkplek geregeld kan worden. 

KempGouge ARC 800 maakt gutsen met een koolstofelektrode eenvoudig.

Een mobiele, solide stroombron voor gutsen 
met een koolstofelektrode voor diverse typen 
metaalverwijdering en snijtaken.
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