
Aluminium? 
Pulse MIG lassen!

Bij pulserend lassen heeft de stroombron twee 
verschillende niveaus van stroomsterkte. Er is een 
constante basisstroom, die de lasboog in stand houdt, 
met daaroverheen een (pulserende) pulsstroom, die zorgt 
voor het loslaten van de druppels toevoegmateriaal. 
Bij Dubbel Pulse wordt daarnaast ook de lasdraad nog 
pulserend aangevoerd.

Dit heeft als voordelen dat er minder warmte wordt 
ingebracht (minimale vervorming van het basismateriaal), 
er een optimale inbranding is (kwalitatief goede las), het 
gemakkelijker wordt om dun materiaal of in positie te 
lassen (bijvoorbeeld verticaal opgaand) en spatvorming 
wordt tegengegaan (geen nabewerking nodig). Vooral 
bij het lassen van aluminium is het pulserend lassen 
noodzakelijk.

Wat is Synergisch MIG/MAG lassen?

De bedieningsmogelijkheden van moderne lasmachines zijn zeer uitgebreid. 
Zo kan de lasser om het beste lasresultaat te verkrijgen alle lasparameters 
handmatig instellen. Maar omdat dit nogal complex kan zijn, beschikken diverse 
lasmachines over een ‘synergische’ functie. Dit betekent dat de machine wordt 
ingesteld door maar 1 lasparameter (1 knop), de draadaanvoersnelheid. Alle 
overige gerelateerde parameters worden daarop afgestemd. Dit alles zorgt voor 
een bijzonder snelle en gebruiksvriendelijke bediening van de lasmachines.

Smeltbad

MIG-Lasdraad
Lasboog

Beschermgas
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Lasapparatuur • Snijapparatuur • Lastoebehoren • Lasaccessoires

Krachtig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk

Met een 500 Ampère stroombron 
(60% inschakelduur) op 400 Volt 
kan deze krachtpatser ingezet 
worden voor zwaar industrieel en 
seriematig productiewerk. Deze 
lasmachine is multifunctioneel en 
werkt naast het MIG lasprincipe ook 
volgens het TIG (scratch) en MMA 
principe. Ook gutsen behoort tot de 
mogelijkheden.

Bestelnr. 101648910
(Incl. 4-rols draadaanvoerunit, 5 mtr. 
tussenpakket, waterkoeler, verrijdbaar 
onderstel, excl. lastoorts)

Weldkar MIG 300 Synergic
Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 30 - 300 Ampère

Met een maximale lasstroom van 300 Ampère is deze machine 
ontwikkeld voor industrieel gebruik. Voorzien van digitaal 
display en is synergisch instelbaar.

• Voor staal, RVS en aluminium
• Industrieel gebruik
• Synergisch instelbaar
• Ook handmatig in te stellen

Bestelnr. 101241145
(Exclusief toebehorenset)

Bestelnr. 101241838
(Inclusief toebehorenset)

4.960,-

2.163,-

2.366,-

Multifunctioneel (MIG, TIG en MMA)

Afneembare draadaanvoerunit

Geïntegreerde waterkoeler

Met 5 meter tussenpakket

Weldkar WK MIG 5040 F Synergic
Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 40 – 500 Ampère
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Deze inverter is door zijn hoge vermogen van 315 Ampère en bijbehorende 
hoge inschakelduur van 40% zeer veelzijdig inzetbaar. Parameters zijn 
traploos instelbaar en af te lezen op het digitale display.

Bestelnr. 101643907
(Exclusief toebehoren)

Bestelnr. 101644361
(Inclusief MIG-Lastoorts WK 360)

Bestelnr. 101643918
(Inclusief MIG-Lastoorts en toebehorenset)

Bestelnr. 101646384
(Inclusief waterkoeler, onderstel, watergekoelde  
lastoorts WK 411 Sure Grip en drukregelaar)

Onderstel MIG 3140 
Bestelnr. 166045012

Weldkar WK MIG 2125
Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik 50 – 200 Ampère

Deze draagbare, robuuste inverter is de ideale 
lashulp in de werkplaats als ook op locatie. Met 
een maximale lasstroom van 200 Ampère is er een 
groot toepassingsgebied op staal, RVS en CuSi3.

• Laskwaliteit, compactheid en eenvoud
• Slechts 12,5 kg
• Ideaal in werkplaats en op locatie
• Voor staal, RVS en CuSi3

Bestelnr. 101643905 
(Exclusief toebehoren)

Bestelnr. 101644359  
(Inclusief MIG-Lastoorts WK 250)

Bestelnr. 101643916 
(Inclusief MIG-Lastoorts en 
toebehorenset)

935,-

1.071,-

Krachtig, betrouwbaar, compact en draagbaar

Slechts 25 kg

4-rols draadaanvoersysteem

Voor staal, RVS, aluminium en CuSi3

Weldkar WK MIG 3140
Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 50 – 315 Ampère

1.677,-

1.798,-

3.393,-

487,-

Weergave bestelnr. 
101644359

1.354,-

869,-

Zie pag. 77
voor onderstel

* Standaard voorzien 
van laskabelset en  
TIG-lastoorts WP 17.

Bestelnr. 101643906
(Exclusief toebehoren)*

Bestelnr. 101644360 
(Inclusief MIG-Lastoorts WK 250)

Bestelnr. 101643917 
(Inclusief MIG-Lastoorts en  
toebehorenset)

Onderstel MultiMIG 2140 
Bestelnr. 166044963

1.549,-

227,-

Weldkar WK MultiMIG 2140
Netspanning 230 Volt, Lasstroombereik MIG 40 – 200 Ampère

Deze draagbare alleskunner van slechts 15 kg 
heeft een maximaal lasvermogen van 200 Ampère 
met een hoge inschakelduur en is dus de perfecte 
partner voor de meest voorkomende lasklussen.

• MIG, TIG en MMA in 1 machine
• Slechts 15 kg
• Staal en CuSi3 t/m 5 mm
• TIG lassen d.m.v. scratch principe
• Beklede elektroden t/m Ø 3,25 mm

1.419,-

1.344,-
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