
114

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

®
la

sse
n 

& 
sn

ijd
en

me
ta

al
be

we
rk

ing
we

rk
pl

aa
tsi

nr
ich

tin
g

ha
nd

ge
ree

ds
ch

ap
ba

tte
rij

la
de

rs
po

mp
tec

hn
iek

str
oo

ma
gg

re
ga

ten
wo

od
 &

 co
ns

tru
cti

on
cle

an
ing

 eq
uip

me
nt

ho
ge

dr
uk

re
ini

ge
rs

pe
rsl

uc
htt

ec
hn

iek

M I G / M AG  S Y N E R G I CM I G / M AG  S Y N E R G I C

POWERMIG 400 G DV
Bestelnr. (3-400V) 97529 
Instelbereik van 40 tot 350 A
Schakelstanden 12
Draad 0,8-1,2 mm
Lasbare dikte 0,8-10 mm
Inschakelduur 35% 350 A
Inschakelduur 60% 270 A
Zekeringen T 16 A
Lastoorts EURO - massa Texas 35
Maten laspost 500x900x1400 mm
Gewicht 106 kg
Prijs excl. BTW 2999 e

PROFESSIONAL

POWERMIG 400-4 DUO DV
Bestelnr. (3-400V) 97531 
Instelbereik van 40 tot 350 A
Schakelstanden 14
Draad 0,8-1,2 mm
Lasbare dikte 0,8-10 mm
Inschakelduur 35% 350 A
Inschakelduur 60% 270 A
Zekeringen T 16 A
Lastoorts EURO - massa Texas 35
Maten laspost 500x900x1400 mm
Gewicht 118 kg
Prijs excl. BTW 3299 e

PROFESSIONAL

❙ Promig 350 series  zijn synergische MIG/MAG 
 lasposten met digitale uitlezing van:
 - lasstroom (A)
 - lasspanning (V)
 - draadsnelheid (m/min) 
❙ Geheel conform de nieuwste norm EN 1090 en 
 EN 50504 gebouwd
❙ Kies de draaddikte,  type van de lasdraad en het 
 lasvermogen ifv de te lassen dikte
❙ De microprocessor kiest automatisch de ideale 
 draadsnelheid, pre- en post gas instelling als ook 
 de burnback instelling
❙ Last zowel staal, roestvrijstaal alsook Aluminium 
 (mits speciale Alu-toorts en Argon beschermgas)
❙ Inclusief  grote 4 rollenaandrijving voor intensieve 
 laswerkzaamheden
❙ Kan ook op manuele stand ingesteld worden waarbij  
 jezelf de draadsnelheid instelt en het vermogen in 
 functie van de lasdikte
❙ Lasttoestel memoriseert de laatste instellingen van  
 draaddikte, type lasdraad alsook instelling van het  
 lasproces (2T, 4T, ....)

❙ Promig 350 series  zijn synergische MIG/MAG 
 lasposten met digitale uitlezing van:
 - lasstroom (A)
 - lasspanning (V)
 - draadsnelheid (m/min) 
❙ Geheel conform de nieuwste norm EN 1090 en 
 EN 50504 gebouwd
❙ Kies de draaddikte,  type van de lasdraad en het 
 lasvermogen ifv de te lassen dikte
❙ De microprocessor kiest automatisch de ideale 
 draadsnelheid, pre- en post gas instelling als ook 
 de burnback instelling
❙ Last zowel staal, roestvrijstaal alsook Aluminium 
 (mits speciale Alu-toorts en Argon beschermgas)
❙ Inclusief  grote 4 rollenaandrijving voor intensieve 
 laswerkzaamheden
❙ Kan ook op manuele stand ingesteld worden waarbij  
 jezelf de draadsnelheid instelt en het vermogen in 
 functie van de lasdikte
❙ Lasttoestel memoriseert de laatste instellingen van  
 draaddikte, type lasdraad alsook instelling van het  
 lasproces (2T, 4T, ....)

4 rollenaandrijving

4 rollenaandrijving

DV (dual voltage)

3-230V of 3-400V

DV (dual voltage)

3-230V of 3-400V

❙ Voorzien van: 
 - 2 lastoortsen
 - 2 draadaanvoersystemen
 - 2 aparte magneetventielen v/d gastoevoer
❙ Ideaal om zonder onnodig tijdsverlies te switchen  
 bij het lassen van verschillende materialen 
 (staal/RVS of ALU)

 HEAVYMIG 400-4 HEAVYMIG 400 GR
Bestelnr. (3-400V) 97530 (pack steel)  97532 (pack steel) 
Bestelnr. (3-400V) 97533 (pack alu)  97543 (pack alu) 
Instelbereik van 40 tot 350 A van 40 tot 350 A
Schakelstanden 20 20
Draad 0,6-1,2 mm 0,6-1,2 mm 
Lasbare dikte 0,8-12 mm 0,8-12 mm
Inschakelduur 50% 350 A 350 A
Inschakelduur 60% 320 A 320 A
Zekeringen T 20 A T 20 A
Lastoorts EURO - massa Texas 50 EURO - massa Texas 50
Maten 500x1050x1540 mm 500x1050x1540 mm
Gewicht 130 kg 147 kg
Prijs excl. BTW 2899 e (pack steel)  3899 e (pack steel) 
Prijs excl. BTW 2999 e (pack alu) 3999 e (pack alu) 

INDUSTRIAL

4 rollenaandrijving
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Ref. MIG/MAG Afwikkelwagen Tussenslangpakket MIG-toorts Massaklem Aanvoerrol

Staal
97530 HEAVYMIG 400-4 + - + - + 350A, 4m, luchtgekoeld + 4m, 50mm2 + Ø 1/1,2 (x2)

97532 HEAVYMIG 400 GR + WS-4R + 10m, 70mm2, air + 350A, 4m, luchtgekoeld + 4m, 50mm2 + Ø 1/1,2 (x2)

Alu
97533 HEAVYMIG 400-4 + - + - + 350A, 3m, luchtgekoeld + 4m, 50mm2 + Alu, Ø 1/1,2 (x2)

97543 HEAVYMIG 400 GR + WS-4R + 10m, 70mm2, air + 350A, 3m, luchtgekoeld + 4m, 50mm2 + Alu, Ø 1/1,2 (x2)
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