
FastMig X 450 
Niekwestionowany lider w spawaniu

Rodzina urządzeń Kemppi FastMig może 
poszczycić się liczbą ponad 100 000 
zadowolonych spawaczy na całym świecie. 
Świętując ten sukces oferujemy doskonałe, 
przemysłowe półautomaty spawalnicze 
FastMig X 450 Pulse w wyjątkowym czarnym 
kolorze, w promocyjnym pakiecie i specjalnej 
cenie. Promocyjny pakiet obejmuje kompletny 
zestaw spawalniczy wyposażony w wytrzymały 
podajnik drutu o podwójnych ściankach, 
ergonomiczy uchwyt spawalniczy FlexLite GX 
umożliwiający zdalne sterowanie parametrami 
spawania, specjalny pakiet oprogramowania 
spawalniczego Premium WORK PACK 
zawierający wydajne rozwiązania WISE oraz 
doskonałą przyłbicę Beta e90X wyposażoną w 
nowoczesny, automatyczny filtr spawalniczy o 
maksymalnym stopniu zaciemnienia 15 DIN.

DOSTĘPNY TYLKO W WYJĄTKOWYM, 
CZARNYM KOLORZE

Oferujemy możliwość przeprowadzenia 
darmowych testów w Państwa firmie.

29 999 PLN 
Cena bez VAT. 

Oferta obowiązuje od 21 mar-
ca do 31 sierpnia 2022.

Oferta limitowana!
Sugerowana cena pakietu 



SZCZEGÓŁY PAKIETU PROMOCYJNEGO: 

Premium WORK PACK - to specjalny pakiet oprogramowania spawalniczego zawierający dodatkowo funkcje i procesy WiseFusion, 
WiseRoot+ oraz WisePenetration.

Specjalne oprogramowanie spawalnicze WISE modyfikuje łuk spawalniczy maksymalizując wydajność poprzez zwiększenie prędkości 
spawania i kontroli nad przebiegiem procesu. Procesy WISE zmniejszają ilość doprowadzanego ciepła, redukują liczbę odprysków i 
odkształcenia oraz minimalizują potrzebę prac naprawczych po spawaniu. (standardowy koszt licencji to 13 551 PLN)

Więcej informacji u najbliższego autoryzowanego 
dealera Kemppi: www.kemppi.com

INFORMACJE TECHNICZNE: 

• FastMig X 450 – doskonałe, przemysłowe rozwiązanie do 
spawania MIG/MAG 

• Wysoki cykl pracy wynoszący 450A/60%
• Podajnik o podwyższonej wytrzymałości wykonany w 

technologii podwójnej ścianki 
• Specjalny pakiet oprogramowania spawalniczego premium 

WORK PACK zawierający najlepsze rozwiązania WISE.
• Nowoczesna i bezpieczna przyłbica automatyczna Beta e90X

• 6103450 FastMig X 450 -źródło prądu 
• 6103530 WFX 300 - podajnik drutu (zawiera oprogramowanie 

spawalnicze premium WORK PACK oraz kabel AVC) 
• 9991014 WiseFusion
• 9990418 WiseRoot+
• 9991000 WisePenetration
• F000324 zestaw rolek mechanizmu podającego, drut 1,2 mm 

(możliwa zmiana rodzaju rolek)
• 6260473 FastMig X 70-1.8-WH – kabel pośredni (możliwa zmiana 

długości)
• 6068200 Cool X - chłodnica  
• 6185291 PM 500 - podwozie    
• GX405W5 400A 5 m - uchwyt spawalniczy o długości 5 m (możliwa 

zmiana długości) 
• GXR10 – zdalne sterowanie montowane na uchwycie spawalniczym 
• 6184711 - kabel masy 70 mm2, 5 m 
• 9873024 – automatyczna przyłbica spawalnicza Beta e90X
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