Inverter NBC350
Prijs per product (piece): € 1.960,00 (excl. 21 % btw) - € 2.371,60 (incl. 21 % btw)

Beschrijving
De Inverter NBC 350 is een zeer krachtig lasapparaat dat zowel geschikt is voor hobby, maar vooral lichte en zware
industriële doeleinden. De ingebouwde (IGBT!!!) inverter produceert zeer constante, stabiel lasstroom (gelijkstroom)
bij een kwart van het gewicht van een vergelijkbaar conventioneel lasapparaat met een zware transformator en
stabilisatieweerstanden. Door de preciese sturing van de CPU komt ook nog het grote voordeel dat de lasnaad dieper
ingebrand is, vlakker op het materiaal ligt en bij het lassen ontstaan er zo goed als geen spetters. Hierdoor is het apparaat
ook perfect bruikbaar voor alle lasstanden.
De afzonderlijke WIRE FEEDER! Dit wordt samen met het toestel geleverd en is in de aankoopprijs inbegrepen.
Dit toestel is een soort afstandbediening waarbij je vanop een grote afstand van het lastoestel kan lassen zonder dat je het
toestel moet meenemen of dat je een lange MIG toorts moet gebruiken. (De draadhaspel is op de wire feeder gemonteerd en
de toorts blijft kort om blokkage van de draad te vermijden). Op aanvraag kan deze afstand wel tot 50 meter max. oplopen.
De toorts en de draadhaspel wordt gemonteerd op de wire feeder. De spanning en de draadsnelheid kan men eveneens op
dit toestel instellen zodat je niet hoeft terug te gaan naar het toestel om bij te regelen.
Belangrijk is ook dat het uitgevoerd is met een 4-wiel aandrijving, die meer stabilisatie geeft aan de lasdraad wat
professionele lasresultaten geeft voor alle metalen en vooral voor aluminium.
Bij de wire feeder van de Inverter NBC 350 kan je zowel draadhaspels gebruiken van 200 mm (5 kg) en 300 mm (15 kg).
Dit zowel voor draadhaspels met staal en RVS (inox)
Ook gevulde draad lassen met dit toestel is geen enkel probleem.
Bij het wisselen van de aandrijfrollen ( van V-groef naar U groef ) en het plaatsen van de juiste liner kan je uitzonderlijke
lasresultaten behalen bij het MIG (inert gas, dus argon) lassen met aluminium.
De diameter van de draad kan 0.8 mm, 1.0 mm of 1.2 mm zijn.
Het toestel is zeer goed voor het lassen van platen dikker dan 1.0 mm in zeer goede kwaliteit. het is gemakkelijk te gebruiken
en vooral zeer praktisch. Als extra kan je ook de ARC FORCE regelen en lassen met 2T of 4T.

Het lasapparaat wordt geleverd inclusief:
- Lastoestel (NBC 350)
- wire feeder (4-wiel aangedreven)
- lastoorts
- massaklem
- gasslang
- mobiele laskar
- kabels voor verbinding lastoestel aan wire feeder
- verwarmbare gasmanometer (verwarmd is vooral voor CO2 lassen)
- draadhaspel voor staal SG2 van 15 kg (300mm) dia 0.8 of 1.0 of 1.2
- Engelstalige handleiding

Wat is er zo bijzonder aan dit MIG/MAG/CO2 lasapparaat?
Hoog frequent IGBT inverter: het apparaat maakt gebruik van de IGBT technologie die perfect hoge vermogens kan
creëren en de bedrijfszekerheid voor het dagelijks lassen is zeer hoog. Deze inverter is de oorzaak van een extreem goede
efficiëntie van 85% bij stroomverbruik. hierdoor wordt het lager gewicht van 56 kg mogelijk (gehele pakket). MIG lassen met
zuivere gelijkstroom geeft veel betere lasresultaten in het bijzonder bij moeilijke lasposities zoals staand, vallend en boven het
hoofd lassen.
Arc force: de arc force instelling wordt gebruikt om de spanning-stroom verhouding, afhankelijk van de afstand tussen de
lasbrander en het werkstuk, tijdens het lassen automatisch te regelen. in de standaard instelling geeft een lage instelling een
zachte lichtboog. Een hoge instelling geeft een zeer harde en hete lichtboog die diep in het materiaal dringt maar ook
gemakkelijker gaten in het materiaal brandt.
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.
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/MAG (metal inert/active 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 gelast
worden zonder gas. Standaard is het lasapparaat op MIG/MAG ingesteld, dus met gas.

Technische specificaties
ingangsspanning: 380v 3 phase +- 10%
uitgangsspanning: 16V / 50A (min) 36V / 350A (max)
inschakelduur: 60%
lasstroom: 50A – 350A
geschikt voor diktes: + 1.0 mm
draaddikte: 0.8 mm - 1.0 mm – 1.2 mm
draadsnelheidsregeling: 3 - 15
efficiëntie: 85%
Isolatieklasse: F
bescherming: IP23
gewicht: 56 kg totaalpakket
afmetingen: 546 x 283 x 495 mm

