Inverter MIG/ARC 200A (IGBT)
Prijs per product (piece): € 920,00 (excl. 21 % btw) - € 1.113,20 (incl. 21 % btw)

Beschrijving
De ONE-WELDING inverter MIG/ARC 200A (IGBT) is een krachtige en zeer compacte halfautomaat die geschikt is
voor industriële (professionele) en hobby doeleinden, dat gemakkelijk verplaatsbaar is en werkt op 220V. Door de laag
instelbare beginstroomsterkte (20A) is dit apparaat ook zeer geschikt voor zeer dunne plaat (vb. Carroseriewerk) en met
een max. power van 200A is het eveneens bruikbaar voor het zwaardere werk. De ingebouwde inverter produceert zuivere
gelijkstroom bij een kwart van het gewicht van een vergelijkbaar conventioneel lasapparaat met een transformator.
Daarbij komt nog het grote voordeel dat de lasnaad dieper inbrand, vlakker op het materiaal ligt en bij het lassen zo goed
als geen spetters ontstaan. Door het diepe inbranden en de vlakke lasnaad zijn staande, liggende en onderhandse lasnaden
mogelijk, iets wat met andere conventionele lasapparaten niet altijd mogelijk is.
De uitgangsspanning van deze toestellen is daarbij ook zeer constant.
Voor de MIG/ARC 200 kan je zowel draadhaspels gebruiken van 200 mm (5kg) en 300 mm (15kg)
Ook kan je als extra met dit toestel gevulde draad lassen door de polariteit simpelweg om te wisselen. Door de hoge
inschakelduur van 60% kan dit monofasig toestel ook “zwaarder” continu laswerk zonder probleem aan. Met het plaatsen
van een ander aandrijfwieltje (U-groef) kan dit apparaat goed aluminium lassen tegen hoge snelheid. Ook staal en RVS
van 0.6, 0.8 of 1.0 lassen met goede resultaten is natuurlijk geen enkel probleem.
Ook heb je met dit toestel het voordeel dat je tot 200A met de beklede elektrode kan lassen. De functies ARC FORCE, ANTISTICK en HOT START zijn eveneens in dit apparaat verwerkt zodat het lassen met MMA vele voordelen heeft.
Conventionele MIG/MAG lasapparaten maken gebruik van een grote en zware transformator en een gelijkrichter die
gemodificeerde gelijkstroom produceert. Een normaal 200 Ampère lasapparaat weegt ongeveer 70 KG. De ONE-WELDING
inverter MIG/ARC 200A (IGBT) weegt slechts 25 kg
Het lastoestel wordt geleverd inclusief een originele NORTH MIG toorts (euroconnector) met 4 meter kabel, een massaklem
met 3 meter kabel, een gasslang, enkele contacttipjes voor de toorts en een handleiding.
Een manometer en MIG draad worden niet bijgeleverd, maar zijn wel bij ons verkrijgbaar.

Wat is er zo bijzonder aan dit MIG/MAG lasapparaat?
HOOG FREQUENT IGBT INVERTER: Het apparaat maakt gebruik van de modernste IGBT-Transistor-Technologie.
Deze inverter is de oorzaak van een extreem goede efficiëntie van 85% bij stroomverbruik. Hierdoor wordt het lage gewicht
van 25 KG mogelijk. MIG lassen met zuivere gelijkstroom geeft veel betere lasresultaten in het bijzonder bij moeilijke lasposities
zoals staand, vallend en boven het hoofd lassen.
DIGITALE AMPERE AANWIJZING: In tegenstelling tot TIG of MMA lasapparaten, die met een constante stroom werken,
werkt een MIG apparaat met een constante (instelbare) spanning. Dat betekent dat de lasstroom tijdens het lassen extreem
variabel is. Dit geeft de ingebouwde digitale ampèremeter precies aan.
DIGITALE SPANNINGS AANWIJZING: Deze aanwijzing geeft de ingestelde lasspanning weer. De spanning wordt in het
lasapparaat opgeslagen en tijdens het lassen constant gehouden. Het apparaat regelt zelf de stroomsterkte en de
draadtoevoer om hiermee een constante spanning en daardoor een gelijkmatige lasnaad te verkrijgen.
DIGITAAL MIG (Metal Innert Gas) LASSEN: De draad in het apparaat is de elektrode. Hij smelt in de lichtboog (ARC).
Het gas voorkomt oxidatie van het smeltgebied door het verdringen van zuurstof in de omgevingslucht. De ingebouwde
Microprocessor regelt volautomatisch alle parameters zodat een gelijkmatige las verkregen wordt.
VULDRAAD ZONDER GAS: Wanneer de polariteit van het slangenpakket verwisseld wordt, kan onmiddellijk ook met
vuldraad (flux wire) gelast worden zonder gas.
DRAADHASPEL: In het lasapparaat kan een 15 Kg (of 5 Kg) staal- of aluminiumdraadhaspel met een doorsnee van
300 mm (200 mm) gebruikt worden. Standaard ondersteunt de draadtoevoer draad van 0,8 en 1,0 mm.
KWALITEIT VAN HET MIG SLANGENPAKKET: standaard wordt een NORTH Euro Connection MIG slangenpakket
bijgeleverd.
GEWICHT: 25 Kilogram , veel minder als een vergelijkbaar transformator MIG apparaat.
INSCHAKELDUUR (ID) in %: deze waarde geeft aan hoeveel procent van de tijd het apparaat bij nominaal vermogen
gebruikt kan worden tot het wegens oververhitting uitschakelt. ED 100% bij 155 Amp. betekent dat bij 155 Amp. 30 minuten
ononderbroken gelast kan worden bij een buitentemperatuur van 40 ° Celsius, zonder dat het apparaat uitschakelt

Technische specificaties
Ingangsspanning: 220-240V 1phase
Inschakelduur: 200 A bij 26 V / 60%
Inschakelduur: 155 A bij 22 V / 100%
Lasstroom: 20 – 200 A
Isolatieklasse: IP23
Power factor: 0,93
Gas nablaastijd: 1 sec
Lasdikte: >= 0,5
Gewicht: 25 kg
Afmetingen: 500×263×430mm

