
141

p r o  e q u i p m e n t

®
lassen & snijden

metaalbewerking
werkplaatsinrichting

handgereedschap
batterijladers

pomptechniek
stroomaggregaten

wood & construction
cleaning equipment

hogedrukreinigers
persluchttechniek

M I G / M AG  C O L D M I G  -  T W I N M I G  -  T R I M I GM I G / M AG  -  C O L D M I G

❙ Nieuwste generatie Coldmig halfautomaten met nieuw ergonomisch design en vooruitstrevende synergische lasregeltechniek made in Germany ideaal   
 voor automotive en al dan niet voor het lassen van dunne gegalvaniseerde plaat
❙ Voorzien van ‘in house ‘gewikkelde kopertransformatoren dewelke garant staan voor een hogere inschakelduur van het lastoestel
❙ Coldmig is de ideale machine voor het lassen van staal en RVS/inox in Mig positie en aluminium en koper-Silicium (Cusi) in Mig Löten positie
❙ Coldmig stelt automatisch voor u de meest optimale lasparameters in en dit in functie van het materiaal, draaddikte en spanningsstand (standenschakelaar)
❙ Daarenboven kan de individuele lasser nog een fijnregeling van de draadsnelheid doen ifv van zijn persoonlijke laservaring
❙ De Coldmig interface geeft een digitale weergave van Volt en Ampère met Hold-functie alsook een weergave van de materiaaldikte
❙ De Coldmigs zijn uitgerust met een IP-sturing (Interval en Puntlas sturing) en een 2 takt en 4 takt sturing van de lastoorts waarbij de 4 Takt stand ideaal is   
 voor het lassen van lange lasnaden
❙ Voorzien van een tandwielaangedreven 4-rollen aandrijving
❙ Ideaal voor “carbody repair”

COLDMIG 200 ET - CUSI - LOTUS
Bestelnr. (3-400 V) 99844
Instelbereik van 15 tot 200 A
Uo startspanning 13-36 V
Frequentie 50-60 Hz
Schakelstanden 7+7
Draad 0,6-1,0 mm
Lasbare dikte 0,5-8 mm
Inschakelduur 40%/200 A
Inschakelduur 100% 125 A
Zekeringen T 16 A
Koeling F
Beveiligingsklasse IP 21
Isolatieklasse F
Lastoorts 7XM-15/3m
Maten 850x400x8300 mm
Gewicht 60 kg
Prijs excl. BTW 1959 €

❙ Nieuwste generatie Coldmig halfautomaten met nieuw ergonomisch design en vooruitstrevende synergische lasregeltechniek made in Germany ideaal   
 voor automotive en al dan niet voor het lassen van dunne gegalvaniseerde plaat
❙ Voorzien van ‘in house ‘gewikkelde kopertransformatoren dewelke garant staan voor een hogere inschakelduur van het lastoestel
❙ Coldmig is de ideale machine voor het lassen van staal en RVS/inox in Mig positie en aluminium en koper-Silicium (Cusi) in Mig Löten positie
❙ Coldmig stelt automatisch voor u de meest optimale lasparameters in en dit in functie van het materiaal, draaddikte en spanningsstand (standenschakelaar)
❙ Daarenboven kan de individuele lasser nog een fijnregeling van de draadsnelheid doen ifv van zijn persoonlijke laservaring
❙ De Coldmig interface geeft een digitale weergave van Volt en Ampere met Hold-functie alsook een weergave van de materiaaldikte
❙ De Coldmigs zijn uitgerust met een IP-sturing (Interval en Puntlas sturing) en een 2 takt en 4 takt sturing van de lastoorts waarbij de 4 Takt stand ideaal is   
 voor het lassen van lange lasnaden
❙ Voorzien van een tandwielaangedreven 4-rollen aandrijving 
❙ COLD TWINMIG is geleverd met 2 lastoortsen (1 x voor staal/RVS/CuSi, 1 x voor ALU), 2 draadaandrijvingen en 2 gasflesplaatsen
❙ COLD TRIMIG is geleverd met 3 lastoortsen (1 x voor staal, 1 x voor RVS/CuSi, 1 x voor ALU), 3 draadaandrijvingen en 3 gasflesplaatsen
❙ TWINMIG en TRIMIG zijn voorzien van “smarttorch recognition”.  Wanneer men van draadtype verandert (toorts) zal de machine automatisch de juiste 
 lasparameters instellen
❙ Ideaal voor “carbody repair”

COLD TWINMIG 200 ET - CUSI - LOTUS
Bestelnr. (3-400 V) 99350 
Instelbereik van 15 tot 200 A
Uo startspanning 13-36 V
Frequentie 50-60 Hz
Schakelstanden 7+7
Draad 0,6-1,0 mm
Lasbare dikte 0,5-8 mm
Inschakelduur 40%/200 A
Inschakelduur 100% 125 A
Zekeringen T 16 A
Koeling F
Beveiligingsklasse IP 21
Isolatieklasse F
Lastoorts 7XM-15/3m
Maten 850x420x620 mm
Gewicht 60 kg
Prijs excl. BTW 2268 €

PROFESSIONAL

COLD TRIMIG 200 ET - CUSI - LOTUS
Bestelnr. (3-400 V) 99355 
Instelbereik van 15 tot 200 A
Uo startspanning 13-36 V
Frequentie 50-60 Hz
Schakelstanden 7+7
Draad 0,6-1,0 mm
Lasbare dikte 0,5-8 mm
Inschakelduur 40%/200 A
Inschakelduur 100% 125 A
Zekeringen T 16 A
Koeling F
Beveiligingsklasse IP 21
Isolatieklasse F
Lastoorts 7XM-15/3m
Maten 850x420x620 mm
Gewicht 60 kg
Prijs excl. BTW 2886 €

PROFESSIONAL

2 x draadaanvoer
4 rollen tandwielaangedreven

3 x draadaanvoer
4 rollen tandwielaangedreven

❙ 3-400 V
❙ Kopergewikkeld
❙ 2 aanvoereenheden (2 toortsen)
❙ Ideaal voor CuSi en aluminium
❙ Made in Germany

❙ 3-400 V
❙ Kopergewikkeld
❙ 3 aanvoereenheden (3 toortsen)
❙ Ideaal voor CuSi en aluminium
❙ Made in Germany

(MIG/MAG-slijtdelen vanaf p.141)
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