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SuperSnake GT02S/GT02SW

Den ultimate løsning for lange avstander

Tekniske spesifi kasjoner

 Oversikt
•  Kan brukes sammen med Fe/SS/Al/FCW/

MCW-sveisetråder
• Innebygget justering av spenning og 

trådmatingshastighet
• Stort, oversiktlig display
• Brights-lamper • 10, 15, 20, 25 m luft- og 

vannkjølte modeller
• Synlig sikkerhet med solid, oransje kabel

Key features

Hvis du har problemer med avstand og tilkomst, skal du ta en titt på 
SuperSnake GT02S og GT02SW. SuperSnake forlenger rekkevidden 
til standard Euro MIG-sveisepistoler ved å gi enkel trådmating 
med en rekke ulike tilsettmaterialer opptil 30 m fra mateskapet. 
SuperSnake er sveisebransjens ultimate rovdyr, som smidig snor seg 
frem i all slags terreng.

SuperSnake GT02S/GT02SW fj erner behovet for å bære store og 
tunge trådmatere. Dette fører til mindre slitasje på operatøren, 
bedre sikkerhet og høyere produktivitet. SuperSnake kan enkelt 
kobles til FastMig MXF-trådmatere og sikre kvalitetssveising der 
hvor andre sveisemerker ikke kommer til.

SuperSnake GT02S/GT02SW er kompatibel med FastMig KMS, 
FastMig Pulse og Kemppi Pro

Mer produktinformasjon, videoer og nyheter fi nnes på www.kemppi.com

 Anvendelser
•  Tung og middels tung metallindustri
• Verfts- og off shoreindustri
• Montering
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Vanlig sveisepistol:
maks. 5 meter

Kemppi SuperSnake
GT02S: maks. 30 
meter

SuperSnake

Ytelse ved 40 °C                         60 % ED 380 A

Trådmatemekanisme 2 hjul

Trådmatingshastighet 0–25 m/min

Materhus (GT02SW) mål L x B x H 102 x 371 x 138 mm

Trådanbefalinger, 25 m Massiv Fe/Ss ø 1,0–1,6 mm

Al-legeringer ø 1,2–1,6 mm

FCW/MCW ø 1,2–1,6 mm

Kabeltverrsnitt 50 mm2

Nettspenning 50 V likestrøm

Kapslingsgrad IP23S



SuperSnake GT02S/GT02SW

Bestillingskoder

Mer produktinformasjon, videoer og nyheter finnes på www.kemppi.com
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Ytterligere data

SLANK PROFIL. En hard og slank profil gjør at SuperSnake GT02S enkelt følger sveiseren selv der det er trangt. Det er 
ikke nødvendig å bære store, tunge trådmatere og kabelsett.

MANGE ALTERNATIVER. Det er mulig å velge mellom 10-, 15-, 20- og 25-meters luft- og væskekjølte enheter. Det er 
opp til deg å velge ut fra sveisemiljø.

FJERNSTYRING. Enkle parameterjusteringer finner du nøyaktig der du trenger dem – i sveiseenden. Du kan foreta 
nøyaktig justering av sveiseegenskapene i sanntid.

MÅLERDISPLAY. Et stort og tydelig målerdisplay viser sveiseparameterne nøyaktig der sveiseren har bruk for det. 
Sveisedata vises i 30 s etter sveising.

BRIGHTS™. LED-belysning lyser opp trådmateren fra den slås på, og gir så god sikt og sikkerhet at trådmateren kan 
justeres under svake lysforhold.

GT WIREDRIVE™. Gir mange år med pålitelig drift. Enkle justeringer, rask reaksjon og trykkhjul forenkler tilværelsen.

VALG AV SVEISEPISTOL. En Euro-kobling gjør det mulig å bruke en rekke sveisepistoler, deriblant Kemppis prisbelønte 
lange pistoler i WeldSnake-serien.

LAVT FRIKSJONSTAP. Kemppi-pistoler bruker en unik, patentbeskyttet DL-trådleder med lavt friksjonstap som gjør 
sveising og mating av tråder av aluminium og rustfritt stål over en viss avstand enkelt og kostnadseffektivt.

SYNLIG SIKKERHET. SuperSnake GT02Ss synlige, oransje ytterstrømpe i kunststoff er solid og smidig og støtter, 
beskytter og forhindrer kabelstrekk samt varsler om potensiell snublefare. 

DEKK ELLER BOM. Brukes som «dekkbasert» eller «bombasert» system. Med opphengingssett som tilleggsutstyr kan 
SuperSnake GT02S enkelt plasseres over sveiseområdet som en bombasert trådmater.

SuperSnake

GT02S, 10 m 6153100

GT02S, 15 m 6153150

GT02S, 20 m 6153200

GT02S, 25 m 6153250

GT02SW, 10 m 6154100

GT02SW, 15 m 6154150

GT02SW, 20 m 6154200

GT02SW, 25 m 6154250

MXF-synkroniseringssett W004030

Når SuperSnake er koblet til Kemppi 
FastMig-utstyr, er den kompatibel med 
RMT10-sveisepistolens fjernkontroll, noe 
som gjør det enkelt og praktisk å styre effekt 
eller velge kanal fra lang avstand.


