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Uusi MasterTig – hiljainen mutta tehokas TIG-hitsauksen mestari 

Kemppi julkistaa täysin uudistuneen MasterTig-tuoteperheen. Ammattilaiskäyttäjille 

suunniteltu MasterTig-tuotesarja tarjoaa nyt 230 ja 300 ampeerin teholuokat, ja vuonna 

2020 tuodaan markkinoille lisäksi 400 ja 500 ampeerin mallit. Uudet MasterTig-tuotteet 

sisältävät lukuisia parannuksia, jotka nostavat käyttäjäkokemuksen ja energiatehokkuuden 

aivan uudelle tasolle.  

MasterTig on ennestään tuttu nimi Kempin tuotevalikoimassa, mutta nyt tämä tuotesarja on 

syntynyt uudelleen.  Tuotteita ei ole vain päivitetty uuteen versioon, vaan on luotu täysin uusi 

tuotesarja ammattihitsaajille, jotka tarvitsevat työssään AC- ja DC TIG -hitsausta sekä 

puikkohitsausta.  

Juuri sinun yksilöllisiin tarpeisiisi optimoitu hitsauslaite 

Uudet MasterTig-hitsauslaitteet on suunniteltu tavallisen käyttäjän näkökulmasta, mutta laitteet 

itsessään ovat kaikkea muuta kuin tavallisia. Modulaarisen rakenteen ansiosta voit koota 

täsmälleen omiin tarpeisiisi sopivan MasterTig-laitekokoonpanon.  Valitse haluamasi 

virtalähdemalli, itsellesi sopiva käyttöliittymä, kaukosäädinvaihtoehto, kuljetuskärry ja poltin. 

Weld Assist johdattaa käyttäjää kohti tuottavaa hitsausta 

MasterTig-tuotteisiin on saatavilla kolme ohjauspaneelivaihtoehtoa: kaksi painikkeilla varustettua 

kalvopaneelia sekä vuorovaikutteinen MTP35X-ohjauspaneeli, jossa on 7 tuuman TFT-värinäyttö 

sekä havainnollinen graafinen käyttöliittymä.  

Jos MasterTig-kokoonpanoon kuuluu MTP35X-ohjauspaneeli, oikeat hitsausparametrien arvot 

löytyvät vaivattomasti. Käynnistät vain Weld Assist -toiminnon ja noudatat näyttöön tulevia 

vaiheittaisia ohjeita. Valitse materiaali, aineenpaksuus, liitostyyppi ja hitsausasento, minkä jälkeen 

Weld Assist ottaa käyttöön parhaiten kyseiseen hitsaustyöhön sopivat parametrit. Se antaa myös 

muita ehdotuksia: elektrodin koko, lisäaine, kaasunvirtaus, railotyyppi, palkoprofiili ja 

kuljetusnopeus. Sopii erittäin hyvin alustavan hitsausohjeen luontiin. 

Tuottavuusominaisuuksilla parempaan TIG-hitsaukseen 

MasterTig-tuotteet tarjoavat useita korkean teknologian ominaisuuksia TIG-hitsauksen 

parantamiseksi. Esimerkiksi MicroTack-toiminto sopii erityisesti useiden toistuvien 

silloitushitsisarjojen tekoon ohuille materiaaleille tilanteissa, joissa pistehitsien siisti ja 

yhdenmukainen ulkonäkö on tärkeää. Kaksoispulssitoiminnossa puolestaan yhdistyy kaksi 

pulssisykliä, mikä voi nopeuttaa hitsausta jopa 30 %.  
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Optima AC on MasterTigin oma, mukautettu aaltomuoto, jossa yhdistyvät perinteisen siniaallon 

ja kanttiaallon parhaat puolet. Se parantaa hitsauksen laatua ja vähentää AC TIG -hitsauksen 

melutasoa jopa 20 %. 

Flexlite TX -hitsauspolttimet 

Samanaikaisesti MasterTig-tuoteperheen kanssa julkistetaan uusi Flexlite TX -

hitsauspoltinmallisto. Uudet TIG-polttimet ovat suorituskykyisiä, ja niiden muotoillut kädensijat 

lisäävät työmukavuutta ja vähentävät hitsaajan käden väsymistä. Materiaalina käytetty 

silikonikumi takaa tukevan otteen, ja innovatiivinen muotoilu vähentää ranteen kuormitusta, 

jolloin hitsaaja voi keskittyä täydellisen hitsin tekemiseen.  

Flexlite TX -hitsauspolttimet ovat täysin yhteensopivia MasterTig-hitsauslaitteiden kanssa. 

Polttimia on saatavana kaasu- ja nestejäähdytteisinä sekä monen pituisina ja tehoisina. 

 

Lisätietoja:  

John Frost  

Tuotepäällikkö, Kemppi Oy 

+44 7788970101 

john.frost@kemppi.com 

 

 

Kemppi 

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat parantaa 

hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa ja 

pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 800 asiantuntijaa 17 maassa. Kehitämme 

älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluja 

vaativiin teollisiin sovelluksiin sekä kuluttajan tarpeisiin. Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa 

paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa. 

www.kemppi.fi 

 

Kuvat ja kuvatekstit 

Kuva: Kemppi-MasterTig-welding-1 

Teksti: TIG-hitsauksen uusi mestari. MasterTig nostaa hitsauslaadun, käytettävyyden ja 

energiatehokkuuden uudelle tasolle.  

 

mailto:john.frost@kemppi.com
http://www.kemppi.fi/
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Kuvat:  

Kemppi-MasterTig-weldassist-thickness  

Kemppi-MasterTig-weldassist-joint-type  

Kemppi-MasterTig-weldassist-position  

Kemppi-MasterTig-weldassist-recommended-settings 

Kemppi-MasterTig-weldassist-material  

Kemppi-MasterTig-welding-Flexlite  

Teksti: Weld Assist opastaa hitsaajaa kohti tarkkaa ja tuottavaa hitsausta.  

 

Kuvat:  

Kemppi-MasterTig-Panel-MTP35X 

Kemppi-MasterTig-Panel-MTP23X 

Kemppi-MasterTig-Panel-MTP33X 

Teksti: Nopeaa ja tarkkaa parametrien asetusta varten voit valita joko perinteisen painikkeilla 

toimivan ohjauspaneelin tai 7 tuuman TFT-värinäytöllä varustetun käyttöliittymän, joka sisältää 

Weld Assist -toiminnon. 

 

Kuva: Kemppi-Flexlite-welding 

Teksti: Flexlite TX -hitsauspolttimet (kaasu- ja nestejäähdytteinen) ovat täysin yhteensopivia 

MasterTig-hitsauslaitteiden kanssa. Flexlite TX -hitsauspolttimet lisäävät hitsaajan 

työmukavuutta ja vähentävät työn aiheuttamaa väsymistä. 

 


