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Vapaa julkaistavaksi 25.10.2016 

Kempin uusi X8 MIG Welder määrittää uudelleen teollisen 

moniprosessihitsauksen  

EuroBLECH 2016 (halli 13, F126): Kemppi julkistaa X8 MIG Welder -hitsausjärjestelmän. Se on 

teolliseen moniprosessihitsaukseen tarkoitettu täysin uusi järjestelmä, jonka innovatiivisuus 

ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Järjestelmä käyttää hyväkseen teollisen internetin ja tiedonjakelun 

viimeaikaista teknistä kehitystä. Uudella teknologiallaan Kemppi mullistaa käytettävyyden ja 

hitsauksen hallinnan vaativassa teollisessa MIG/MAG-hitsauksessa. X8 MIG Welder tuodaan 

markkinoille vuonna 2017.  

"X8 MIG Welder on paras valinta vaativaan hitsaukseen", sanoo Kempin tuotehallinnan ja 

teknologiapalveluiden johtaja, tekniikan tohtori Petteri Jernström. "X8 MIG Welderillä päästään 

hitsaustuotannon suorituskyvyssä ja hallinnassa ennennäkemättömälle tasolle. Tämän 

mahdollistavat tarkasti kohdistettu, tehokas valokaari, erinomainen käyttäjäkokemus, päivitettävä 

virtalähde, digitaaliset hitsausohjeet sekä saumaton yhteensopivuus hitsaustuotannon WeldEye-

hallintaohjelmiston kanssa." 

Uudenlaista suorituskykyä 

X8 MIG Welder on moniprosessijärjestelmä MIG/MAG-hitsaukseen, puikkohitsaukseen, 

kaarijuottoon, päällehitsaukseen ja raskaan sarjan hiilikaaritalttaukseen. Järjestelmään kuuluu 

ainutlaatuista Kempin virtalähdetekniikkaa edustava tehokas ja päivitettävä virtalähde, täydellinen 

langansyöttölaitteisto, ergonomiset hitsauspistoolit, älykäs ohjelmisto ja langaton Control Pad -

hallintalaite kokonaisvaltaiseen hitsauksen hallintaan.  

X8 MIG Welderin erittäin tehokkaalla ja tarkalla valokaarella saavutetaan vakuuttava 

hitsaustehokkuus ja hitsauslaatu. Järjestelmän älykäs virtalähdetekniikka ja käyttöliittymä toimivat 

pohjana uusille pulssihitsaus- ja Wise-toiminnoille, jotka on optimoitu vaativia hitsaustehtäviä 

varten. Hitsausnopeuden parantamisen (WiseFusion) lisäksi järjestelmän erinomaisia 

valokaariominaisuuksia voi hyödyntää muun muassa kapearailohitsauksessa (RGT), putkien 

pohjapalkojen hitsauksessa (WiseRoot+) ja roiskeiden vähentämisessä sekakaarialueella 

tapahtuvassahitsauksessa (WiseSteel). Virransyöttö on erittäin tehokas ja tarkka aina 600 

ampeeriin asti yleisimmillä sähköverkon jännitteillä.  

Uudenlaista käytettävyyttä 

X8 MIG Welderin käytettävyys on pienintä piirtoa myöten suunniteltu alan parhaiden käytäntöjen 

mukaiseksi. Järjestelmä- ja hitsausasetusten muuttaminen ja hitsausarvojen säätäminen käyvät 
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nopeammin ja helpommin kuin koskaan ennen. Langattomasta Control Pad -käyttöliittymästä 

hitsaaja voi helposti etsiä tarvitsemansa hitsausohjeen, tarkastella sitä suurella 5,7 tuuman 

näytöllä, ottaa hetkessä käyttöön kaikki hitsausohjeen vaatimat parametrit ja aloittaa hitsauksen. 

Järjestelmään sisältyvät myös hyvin tasapainotetut, ergonomisella kahvalla varustetut 

hitsauspistoolit. Käyttäjäystävällinen langansyöttölaitteisto ja huoltotoimia helpottava virtalähteen 

rakenne lisäävät käytettävyyttä entisestään. 

Uudenlaista hitsaustuotannon hallintaa 

X8 MIG Welder on täysin yhteensopiva myös mullistavan WeldEye-hitsauksenhallintajärjestelmän 

kanssa. Digitaaliset hitsausohjeet ovat X8 MIG Welderin uusi älykäs ominaisuus. Control Padin 

näytöstä hitsaaja löytää helposti tarvitsemansa hitsausohjeen uusimman version, voi tarkistaa sen 

sisällön ja ottaa sen vaatimat parametrit kerralla käyttöön automaattisesti. Sen myötä voidaan 

luopua paperisista hitsausohjeista, mikä helpottaa hitsausohjeiden hallintaa hitsaustuotannossa 

sekä hitsaajan että hitsauskoordinaattorin näkökulmasta. 

Älykäs investointi palvelee pitkälle tulevaisuuteen 

 

X8 MIG Welder kasvaa hitsaavan teollisuuden muuttuvien tarpeiden mukana. Se on helppo 

päivittää soveltumaan uusille materiaaleille, uusiin sovelluksiin ja hitsausvaatimuksiin. Jopa 

virtalähteen hitsausteho on päivitettävissä. X8 MIG Welder -hitsausjärjestelmät valmistetaan 

Suomessa. 

Lisätietoja:  

TkT Petteri Jernström, Director, Product Management and Technology Services,  

puh. +358 44 2899548 

Kemppi X8 MIG Welder -tuotetiedot 

Kemppi EuroBLECH 2016 -messuilla 

 

Kemppi 

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat 

parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto on yli 110 miljoonaa euroa ja 

pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 600 hitsauksen asiantuntijaa 17 maassa. 

Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia 

asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Lisäksi 

partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.  

 

Lisätietoja osoitteesta www.kemppi.com 

http://www.kemppi.com/fi/x8-mig-welder
http://www.kemppi.com/fi/euroblech2016
http://www.kemppi.com/

