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Flexlite TX

LENDÜLETET AD A HEGESZTÉS SZENVEDÉLYÉNEK 

A Flexlite TX AVI pisztolyok kiváló műszaki tartalom mellett és tartós fogyó alkatrészekkel 
felszerelve nyújtanak kényelmes megoldást mindennapos hegesztési feladatoknál. Időtálló 

gumibevonat biztosít biztos fogást, míg az innovatív pisztolynyak kialakítás csökkenti a csuklót 
terhelő erőket és engedi, hogy a hegesztő valóban a tökéletes varratra tudjon koncentrálni. 

Különböző teljesítmény tartományokhoz, különböző hosszakban és többféle nyakkialakítással 
rendelhetők a víz- és gázhűtéses Flexlite TX pisztolyaink. A pisztolyra szerelt távszabályozó 
lehetővé teszi az azonnali és pontos áramerősség szabályozást a hegesztőgéptől távol is. 
Válasszon eredeti Kemppi fogyóalkatrészeket a lehető legjobb minőség és hatékonyság 

érdekében az új Flexlite TX pisztolyokhoz is.
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KÜLÖNLEGES ELŐNYÖK

KIVÁLÓ
ERGONÓMIA

Az egyedi és innovatív 
pisztolymarkolat a 
hegesztő csukóját 

tehermentesíti.

HATÉKONY ÉS
FELHASZNÁLÓBARÁT

A kompakt pisztoly 
kialakítás kiváló hűtési 

teljesítményt és jó 
hozzáférést biztosít a szűk 

helyeken is.

MINŐSÉG MINDENEK
 FELETT

Eredeti Kemppi kopó-
fogyó alkatrészek 

támogatják a minőséget 
és termelékenységet.

TOVÁBBI ELŐNYÖK

• Fix, hajlékony vagy S-kialakítású forgatható nyak
• Hajlékony kábelköteg, bőr kábelcsatlakozás biztosítja a tartósságot
• Innovatív pisztoly kialakítással komfortosabb használat, kisebb csuklóterhelés
• Biztos fogás szilikon gumi burkolattal,
• Kemppi eredeti, minőségi kopó-fogyó alkatrész ellátás a költséghatékonyságért
• Pisztolykapcsoló nélküli változatok is
• Opcionális pisztolykapcsoló hosszabbító a biztosabb kezelésért
• Pisztolyra szerelt távszabályozó opciók billenő kapcsolóval vagy potméterrel
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TERMÉKVÁLASZTÉK

TX 135GF TX 135GFN TX 165 GSN

TX 165G TX 165GF TX 165GFN

TX 165GS TX 225G TX 225GN
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TX 225GS TX 255WS TX 255WSN

TX 305WF TX 305WFN TX 355W

TX 355WN
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Kiváló ergonómia
Flexlite TX pisztolyokkal nagyobb komfort, 

kisebb terhelés. A szilikon gumi borítás biztos 
fogást nyújt, az innovatív kialakítás pedig 

csökkenti a csukóra nehezedő terhelést, hogy 
a tökéletes varratra lehessen koncentrálni.

Széles modellválaszték
A Flexlite TX AVI pisztolyokat különböző 

teljesítmény tartományokhoz, hosszakban, 
többféle nyak kialakítással: fix, flexibilis 

vagy S-alakú változatokban lehet rendelni. 
Legyen szó akár egy hétköznapi 

mezőgazdasági járműről vagy sugárhajtású 
vadászgépről biztos lehet benne, hogy 

megtalálja a megfelelő pisztolyt a feladatra.

Használhatóság felsőfokon
A Flexlite TX pisztolyokat a hegesztő kezére 

tervezték. A különféle fogási módok 
alkalmasak mind jobb-, illetve balkezes 

felhasználóknak. A kábelköteg 
hajlékonysága, a bőrborítású 

kábelcsatlakozási szakasz és a Flexlite TX 
sorozatban használt alapanyagok úgy 

növelik a használhatóságot, hogy közben 
komfortos és praktikus munkaeszközt 

jelentenek a profi hegesztőknek.

Eredeti minőség
A védőgáz áramlása jelentős hatással van a 
hegesztési minőségre. A bal oldali képen a 

turbulens gázáramlás gyér védelmet és 
jelentős gázfelhasználást jelent. A jobb oldali 

képen viszont a Kemppi gázlencse sima és 
egyenes áramlást biztosít tökéletes hegfürdő 
védelmet és takarékos védőgáz felhasználást 
nyújtva. A Kemppi gázlencsékben szemben a 

többi hagyományos kialakítású lencsékkel 
több tökéletes minőségű gáz-diffúzor réteg 

biztosítja az egyenletes áramlást.
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Információ mindig kéznél
Minden Flexlite TX pisztoly QR kóddal van 

ellátva. Egy egyszerű mobiltelefonos 
beolvasással megtudhatjuk a szükséges kopó-

fogyó alkatrész rendelési információkat és 
eljuthatunk a típus dokumentációjához.

Pisztolykapcsoló opciók
A Flexlite TX pisztolyok rendelhetők 

kapcsolós vagy kapcsoló nélküli kialakításban 
is. Egy opcionális kapcsoló hosszabbítóval a 
biztosabbá is tehetjük a kezelést, ha a fejhez 

közel kell fognunk a pisztolyt.

 Távszabályozási lehetőségek
Bármilyen hegesztőgépünk is van a Flexlite 
TX pisztolyok mindig lehetőséget kínálnak a 

pisztolyról történő távszabályozásra a pontos 
és azonnali áramerősség állításhoz. Billenő 
kapcsolós és potméteres kialakításban is 

elérhető.

Kopó-fogyó alkatrész kezdőkészletek
A Kemppi PRO kopó-fogyó alkatrész 

kezdőkészletei komplett szettet 
tartalmaznak, mely segítségével azonnal el 

lehet kezdeni hegeszteni. Kemppi 
minőséget használva a megszokott 

minőséget és tartósságot kapja.
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KIEGÉSZTŐK

PRO KIT 5/16-24

Kis pisztolytest kopó-fogyó 

alkatrész komplett szett

PRO KIT 3/8-32

Nagy pisztolytest kopó-fogyó 

alkatrész komplett szett

TXR10

Opcionális távszabályozó, 
potméteres áramerősség 

szabályozás. Elérhető gáz- és 
vízhűtéses Flexlite változatokhoz is.

TXR20

Opcionális távszabályozó, 
billenő kapcsolós 

áramerősség szabályozás. 
Elérhető gáz- és vízhűtéses 

Flexlite változatokhoz is.

Flexlite TX

Opcionális kapcsoló hosszabbító a 
hagyományos Flexlite TX 
pisztolykapcsoló helyére. 

Megnöveli a kapcsolás 
pontosságát, ha a fejhez közel kell 

fogni a pisztolyt.
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Műszaki adatok

PISZTOLY, 130 A TX 135GF TX 135GFN

Szabvány IEC 60974-7 IEC 60974-7

Hűtés (gáz v víz) gáz gáz

Csatolakozó típus (gáz-áram) R1/4 R1/4

Teljesítmény @ 40 % (Argon) 130 130

Teljesítmény @ 100 % (Argon) - -

Csatlakozó (szabályozás) 7-pin 7-pin

Csatlakozó (hűtés) - -

Távszabályozás Opcionális -

Nyak kialakítás Flexibilis Flexibilis

PISZTOLY, 160 A TX 165GF TX 165GFN TX 165GS TX 165 GSN TX 165G

Szabvány IEC 60974-7 IEC 60974-7 IEC 60974-7 IEC 60974-7 IEC 60974-7

Hűtés (gáz v víz) gáz gáz gáz gáz gáz

Csatolakozó típus (gáz-áram) R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4

Teljesítmény @ 40 % (Argon) 160 160 160 160 160

Teljesítmény @ 100 % (Argon) - - - - -

Csatlakozó (szabályozás) 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin

Csatlakozó (hűtés) - - - - -

Távszabályozás Opcionális - Opcionális - Opcionális

Nyak kialakítás Flexibilis Flexibilis Forgatható Forgatható 70°

PISZTOLY, 220 A TX 225G TX 225GN TX 225GS

Szabvány IEC 60974-7 IEC 60974-7 IEC 60974-7

Hűtés (gáz v víz) gáz gáz gáz

Csatolakozó típus (gáz-áram) R1/4 R1/4 R1/4

Teljesítmény @ 40 % (Argon) 220 220 220

Teljesítmény @ 100 % (Argon) - - -

Csatlakozó (szabályozás) 7-pin 7-pin 7-pin

Csatlakozó (hűtés) - - -

Távszabályozás Opcionális - Opcionális

Nyak kialakítás 70° 70° Forgatható
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PISZTOLY, 250 A TX 255WS TX 255WSN

Szabvány IEC 60974-7 IEC 60974-7

Hűtés (gáz v víz) víz víz

Csatolakozó típus (gáz-áram) R1/4 R1/4

Teljesítmény @ 40 % (Argon) 250 250

Teljesítmény @ 100 % (Argon) 200 200

Csatlakozó (szabályozás) 7-pin 7-pin

Csatlakozó (hűtés) Snap connector Snap connector

Távszabályozás Opcionális -

Nyak kialakítás Forgatható Forgatható

PISZTOLY, 300 A TX 305WF TX 305WFN

Szabvány IEC 60974-7 IEC 60974-7

Hűtés (gáz v víz) víz víz

Csatolakozó típus (gáz-áram) R1/4 R1/4

Teljesítmény @ 40 % (Argon) 300 300

Teljesítmény @ 100 % (Argon) 200 200

Csatlakozó (szabályozás) 7-pin 7-pin

Csatlakozó (hűtés) Snap connector Snap connector

Távszabályozás Opcionális -

Nyak kialakítás Flexibilis Flexibilis

PISZTOLY, 350 A TX 355W TX 355WN

Szabvány IEC 60974-7 IEC 60974-7

Hűtés (gáz v víz) víz víz

Csatolakozó típus (gáz-áram) R1/4 R1/4

Teljesítmény @ 40 % (Argon) 350 350

Teljesítmény @ 100 % (Argon) 250 250

Csatlakozó (szabályozás) 7-pin 7-pin

Csatlakozó (hűtés) Snap connector Snap connector

Távszabályozás Opcionális -

Nyak kialakítás 70° 70°
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WWW.KEMPPI.COM

A Kemppi a hegesztési világ úttörője. A mi szerepünk, hogy olyan 
hegesztési megoldásokat dolgozzunk ki, amely sikerhez segíti az 
Ön vállalatát. A központunk Lahtiban, Finnországban van és több 
mint 800 hegesztési szakembert alkalmazunk 17 különböző 
országban, miközben forgalmunk meghaladja a 150 millió EUR-t. 
Kínálatunkban hegesztési megoldások, intelligens hegesztési 
berendezések, szoftverek és szakértői szolgáltatások találhatók 
mind a professzionális hegesztési piac, mind az eseti szereplők 
számára. A helyi támogatást a világ 60 országában kiterjedt 
partneri szervezetünk segíti.

http://kemppi.com
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