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2 // INNOVATIEVE PRODUCTEN

INNOVATIEVE PRODUCTEN  
VOOR SCHWEISSEN & SCHNEIDEN. 

Als u de in deze editie van Launch Magazine beschreven producten gaat verkennen, dan ontdekt u snel het gemeenschappelijke 
thema: innovatie. De producten van ESAB bepalen nieuwe normen voor prestaties, draagbaarheid, gebruikersvriendelijkheid en 
lagere operationele kosten, allemaal op basis van onze innovatieve technologie.

De producten en technologieën die wij hier presenteren (en nog veel meer), werden tentoongesteld op ESAB's beursstand  
op Schweissen & Schneiden. Hier volgen een paar hoogtepunten:

 Draagbaar en krachtig
  De ESAB-producten die op Schweissen & Schneiden werden geïntroduceerd, bleken in hun categorie het hoogste  

vermogen/gewichtverhouding te hebben, waaronder de Rebel, de Renegade en de Cutmaster 60i. 

 Slim snijden en afschuinen
  Met de DMX Automated Plasma Beveller en de SmartBevel™-technologie biedt ESAB een onverslaanbare combinatie van prestatie, 

veiligheid en eenvoud in plasma bevelling. 

 Gepulseerd MIG-lassen gesimplificeerd
  Gebruikers vroegen om een bedieningspaneel dat u in minder dan 30 seconden kunt instellen en beginnen met lassen,  

waarop ESAB met het nieuwe MA25-paneel kwam, een van de vele nieuwe producten uit de Aristo-serie van draadaanvoersystemen  
en lasstroombronnen.

 Industry 4.0
  Door de verbinding tussen ESAB WeldCloud en ESAB CutCloud bieden wij fabrikanten en constructeurs een naadloze integratie 

van hun las- en snijwerk.

 Lastoevoegmaterialen
  Zelfs wanneer u denkt dat er geen nieuwe innovaties meer komen, weet ESAB u te verrassen. Neem bijvoorbeeld PURUS,  

een nieuwe generatie massieve draad die specifiek ontworpen is om minder lasspatten en siliciumeilanden te veroorzaken.

Neem contact op met uw ESAB-vertegenwoordiger of breng een bezoek aan uw lokale ESAB-distributeur om kennis te maken met 
de innovatieve ESAB-producten.



                    

" De toevoeging van deze bedrijven versterkt onze 
wereldwijde strategische focus op geautomatiseerd 
lassen en lastechnologie en bevestigd onze positie 
als voorkeursleverancier voor distributeurs, integrators 
en eindgebruikers".  

                    Shyam Kambeyanda, ESAB President.
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ESAB IN BEWEGING.

ESAB NEEMT HET VOORTOUW IN TECHNOLOGISCH 
LEIDERSCHAP

In de eerste helft van 2017 gaf ESAB met drie bedrijfsacquisities 
haar portfolio in lastechnologie een boost: TBi Industries in Fernwald-
Steinbach, Duitsland, HKS Prozesstechnik GmbH ('HKS') met haar 
hoofdkantoor in Halle, Duitsland en Arc Machines, Inc. (AMI) in Pacoima, 
Californië.  

TBi is een topleverancier van industriële 
lastoortsen van hoge kwaliteit.  
De geavanceerde, geautomatiseerde 

oplossingen die ESAB biedt, worden nu aangevuld met TBi’s 
robottoortsen en randapparatuur, die zich op de markt onderscheiden 
met hun topprestaties. De TBi-toortstechnologie helpt ESAB in het 
bieden van klantspecifieke oplossingen op de wereldwijde lasmarkt.  
TBi zal als businessunit binnen ESAB met behoud van haar merknaam 
haar gewaardeerde klanten blijven bedienen.   

HKS is een technologiegedreven bedrijf dat zich 
bezighoudt met het ontwikkelen, produceren en 
distribueren van professionele meetapparatuur 
en ook analysetools en softwarepakketten 
voor lastoepassingen. HKS voegt de cruciale 
technologie toe om de ontwikkeling van onze 

WeldCloud-oplossingen te versnellen en vormt daarnaast een waardevolle 
aanvulling op het ESAB R&D-team. De investering in HKS versterkt 
ESAB’s strategische focus op innovatie en Data Driven Advantage (DDA).  

AMI is de marktleider in geautomatiseerd 
orbitaal TIG-lassen en voegt complementaire 
technologie en een wereldwijd sterke merknaam 
toe aan het portfolio van ESAB.  
De investering versterkt ESAB’s strategische  
focus op geautomatiseerd lassen.  

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING 2 – 3

REBEL EMP 235ic  4 – 5

CUTMASTER 60i  6 – 7

RENEGADE ET300i, ET 300iP  
EN ES 300i  8 – 9 

SENTINEL A50  10 – 11

GEAUTOMATISEERD LASSEN  12 – 13

WELDCLOUD & CUTCLOUD  14 – 15

DMX PLASMA BEVELLER 16 – 17

VERNIEUWDE & VERBETERDE  
ARISTO 18 – 19 

STICK WITH ESAB  20 – 21



 

De Rebel 215-serie heeft nu een grote broer. De Rebel EMP 235ic is het meest mobiele  

lasapparaat in zijn klasse en levert het vermogen en de prestaties om zelfs de meest veeleisende 

opdrachten te volbrengen. De multiprocesmogelijkheden van de EMP 235ic, gecombineerd met 

een laag gewicht en compact formaat, maken deze machine daadwerkelijk veelzijdig. 

REBEL EMP 235ic: DE WARE MULTI-PROCES 
MACHINE DAT U MOET ZIEN OM TE GELOVEN.

4 // REBEL 235ic ZIEN IS GELOVEN

REBEL EMP 235ic TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal fases 1 (16 A-zekering vereist)

Stroombereik 5 – 150 A (120 V); 5 – 250 A (230 V) 

MIG/MAG (GMAW)  
lasopbrengst met 230 V

230 A @ 25% gebruikscyclus

Aandrijfmechanisme
Tweewielig, 30 mm rollen met 17,5 m/min 
draadaanvoersnelheid

Beschermingsklasse IP23S

Goedkeuringen
CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10,  
12 en 13. RoHS

Gewicht 28,6 kg

Afmetingen (h x b x d) 673 mm x 292 mm x 495 mm

Garantie 3 jaar

ONGEKENDE DRAAGBAARHEID 
Met een gewicht van maar 28,6 kg is de Rebel EMP 235ic 
het lichtste apparaat in zijn klasse. Met vier perfect geplaatste 
handgrepen en de mogelijkheid om de stroombron van de 
trolley los te maken, bent u in staat elke klus waar dan ook te 
klaren met een duale stroomcapaciteit van 90 V tot 270 V. 
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KRACHTIGE PRESTATIES
De Rebel EMP 235ic zit boordevol vermogen en is ideaal 
voor elke toepassing die 0,6 tot 1,0 mm lasdraad vereist. 
Met een maximaal vermogen van 250 A/30 V en een 
nominaal vermogen van 230 A @ 25%, indien aangesloten op 
een 16 A-netzekering, is dit apparaat in staat zware klussen te 
klaren, ook al is er alleen maar eenfasige stroom beschikbaar. 
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ONVERSLAANBARE VEELZIJDIGHEID
De Rebel EMP 235ic biedt drie apparaten in één – MIG, TIG en MMA. Last een grote reeks materiaaldiktes en 
applicaties, waaronder de 1,0 mm massieve draden voor kortsluitboog lassen en 1,2 mm voor het lassen met gevulde 
draden. Daar komt bij dat de Rebel EMP 235ic beklede elektroden tot 4,0 mm en TIG-lasstaven tot 5,0 mm kan lassen. 

Rebel EMP 255ic Rebel EMP 320ic

De gebruiker zal onmiddellijk de geweldige gebruikersinterface en de draagbaarheid van het apparaat 
erkennen, die sinds de introductie van de Rebel EMP 215ic indruk heeft gemaakt op lassers over  
de hele wereld.

Tijdens de S&S-beurs in Düsseldorf in september 2017, laat ESAB twee gloednieuwe 
industriële compacte REBEL-apparaten zien met een driefasenspanning (400 V). 
Beide apparaten zijn uitgerust met een gloednieuw draadaanvoersysteem (4W drive) 
dat in staat is te werken op hoge snelheid in combinatie met een hoog koppel en dus 
geschikt is voor de echt moeilijke toepassingen. 

EMP 255ic
Nominaal vermogen 255 A @ 40%, ideaal voor 

massieve draden tot 1,2 mm

EMP 320ic
Nominaal vermogen 320 A @ 40%, ideaal voor  

1,2 mm-massieve draden en tot 1,6 mm-gevulde draden.

BINNENKORT VERKRIJGBAAR  
(EERSTE KWARTAAL 2018)
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OK 55.00
Ontworpen voor het bereiken van  
superieure resultaten bij lage  
temperatuuromgevingen of de meest  
moeilijk bereikbare lasprojecten.

n   Betrouwbare en voor algemeen gebruik  
geschikte elektroden voor handmatig lassen

n   Een van de meest efficiënte elektroden op de markt

n   Bijzonder lage vochtopname

OK Tubrod 15.14
Voor degelijkheid en flexibiliteit in  
de vervaardiging van constructiestaal  
kunt u vertrouwen op deze voor  
alle posities geschikte lasdraad  
met gasbescherming E71T-1 voor  
meerlaags Flux-Cored lassen. 

n   Is in ruimere mate toepasbaar dan  
vergelijkbare lasdraden 

n   Minder spatten en eenvoudige slakverwijdering
n   Beschikbaar in 1,2, 1,4 and 1,6 mm diameter

ONTWORPEN VOOR HOGE PRESTATIES.
Rebel-gebruikers bereiken maximale prestaties met het gebruik van hoogwaardige lastoevoegmaterialen van ESAB.  
Hier volgt een selectie vulmetalen waarmee bewezen superieure resultaten worden bereikt.

VOOR MEER INFORMATIE 
GAAT U NAAR ESAB.COM.



Heeft extreem veel vermogen, snijdt door een veelheid aan metaalsoorten en geeft nooit op,  

snijdt vanaf de eerste snede tot aan de laatste snede. De vraag is: bent u er klaar voor 

om plasmasnijden naar een hoger niveau te brengen? 

NIEUW  

VOOR 2017

DE ESAB CUTMASTER 60i:  
EEN WONDER VAN EEN MACHINE.

6 // CUTMASTER 60i NU BESCHIKBAAR
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SL60QD 1Torch - Deze toorts heeft heel wat te bieden. Ten eerste is  
hij compatibel met de hele Cutmaster-serie en andere stroombronnen 
op de markt. Ten tweede staat "QD" voor snel ontkoppelen, waardoor 
u alleen dat hoeft te vervangen wat nodig is - de toorts of de toorts kabel 
- en dat bespaart u geld op de lange termijn.

Duurzame LED-verlichting. Het grote scherm met heldere 
leesbaarheid zorgt ook op afstand voor een heldere weergave van 
alle apparaatinstellingen. Het intuïtieve, eenvoudig te gebruiken 
scherm geeft direct de nodige feedback om uw instellingen en 
snijkwaliteit te optimaliseren.

VERBETERDE SNIJCAPACITEIT  
EN -SNELHEID
De aanbevolen snijcapaciteit van de Cutmaster 60i’s is 
16 mm met een maximale snede (scheiden) van 38 mm en 
piercing tot 16 mm

SUPERIEURE INSCHAKELDUUR

Snij meer, sneller en langer. De inschakelduur van het 
apparaat van 50% bij 60 A bij het snijden van koolstof staal is 
gelijkwaardig aan 7,6 kW – de hoogste output in zijn klasse.

ROBUUSTE ROLKOOI
De Cutmaster 60i is met de stevige rolkooi met vier handgrepen 
en meerdere hefpunten eenvoudig te transporteren.  
De IP23S-beveiligingsklasse van het apparaat bewijst dat hij 
klaar is om in alle omstandigheden de klus te klaren.

VERMOGENSCORRECTIEFACTOR (PFC)
Als u ineens met een slechte generatorverbinding of iets anders 
geconfronteerd wordt, zal de vermogenscorrectiefactor (PFC) 
het pieken van de spanning stoppen en het vermogen vloeiend 
laten lopen.

C
U

TM
A

S
TE

R
 60i N

U
 B

E
S

C
H

IK
B

A
A

R

VOOR MEER INFORMATIE 
GAAT U NAAR ESAB.COM.



MOBIEL MMA- EN TIG-VERMOGEN. 

8 // RENEGADE MOBIEL VERMOGEN

Lassers zijn altijd onderweg, dus ze hebben een machine nodig die zich snel en gemakkelijk 

met hen meeverplaatst, ruimte en gewicht bespaart en prestaties niet in gevaar brengt. Kom de 

Renegades bekijken, de beste draagbare TIG-en MMA-die ook uitblinken met de hoogste 

vermogen/gewichtverhouding. Renegade is altijd klaar voor de volgende stap.



POWER VOOR DE LASSER
Renegade levert een vermogen van 5 – 300 A op vrijwel elke 
locatie vanwege zijn Multi-voltage regeling met automatische 
detectie functie. 

n �Renegade ET 300i en ET 300iP: 230 V 1-fasenspanning  
en 230 V tot 480 V 3-fasenspanning, ±10 procent

n �Renegade ES 300i: aan te sluiten op 230 V tot 480 V 
3-fasenspanning, ±10 procent.

LASSEN ONDERWEG
Als het meest compacte en lichte lasapparaat in zijn klasse,  
is de Renegade de definitie van een On-site machine. Dankzij 
de drie handgrepen kunt u het gemakkelijk vastpakken, eraan 
trekken, duwen of, dankzij de gevoerde draagriem, over uw 
schouder gooien voor moeilijk bereikbare plaatsen.

n �Automatische voltagedetectie. Het is niet nodig elke keer 
een andere kabel te gebruiken om het apparaat in te pluggen.

GEMAK
n ���Intuïtieve interface. Het digitale scherm van het apparaat 

maakt het instellen en op afstand lezen van de parameters 
gemakkelijk.

n �Kabelbeheer. Een geïntegreerd vergrendelingssysteem houdt 
de kabels bijeen, zodat ze voor snel en eenvoudig inpakken en 
meenemen op de machine kunnen worden bevestigd.

STICK/MMA-PRESTATIES
n ��Excellente prestaties met cellulose elektroden. Geeft 

hogere boogvoltages en langere booglengtes plus 
foutloze starts en stops.

n ��Renegade reageerd sneller waardoor de boog beter wordt 
gecontroleerd, wat resulteert in een stabielere boog en 
minder spatten.

n ��Hot Start en Arc Force control.

TWEE TIG-LASOPTIES
1. Renegade ET 300i DC TIG en MMA.  
2. Renegade ET 300iP Gepulseerd DC TIG en MMA. 

GEAVANCEERDE TIG-FUNCTIES
n �De Renegade ET-machines zijn voorzien van instelbaar  

gas voor en nastroom, instelbare up- en downslope en 
een 2- en 4-takt schakelaar. Ze zijn ook compatibel met 
afstands en voetbediening en verkrijgbaar in watergekoelde 
uitvoeringen.

n �De Renegade ET 300iP voegt daaraan een gepulseerde 
TIG frequentie toe voor gepulseerd lassen tot 999 pulsen per 
seconde en levert daarmee superieure prestaties op dun 
metaal. 

9 // RENEGADE MOBIEL VERMOGEN
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10 // SENTINEL A50 DE FAVORIETE LASHELM

SENTINEL A50: DE FAVORIETE LASHELM.  

De beste lassers verdienen de beste uitrusting. Bij de keuze van een helm is

de Sentinel het beste wat er is – met een ergonomische hoofdband, ultiem

comfort, intuïtieve bediening en een kristalhelder zicht. 

GESTROOMLIJND HELM DESIGN
Lashelmen zien er al jaren hetzelfde uit. Maar nu niet meer. Het 
gestroomlijnde ontwerp van Sentinel heeft de perfecte afmetin-
gen, is geschikt voor verschillende hooftypes en maten en zorgt 
tegelijkertijd voor een estetische opschudding. Door de gladde,
gestroomlijnde buitenkant heeft hij vrijwel geen
uitstekende punten die kunnen blijven hangen bij het
werken in een krappe ruimte. 

ERGONOMISCHE HALO™-HOOFDBAND
Sentinel is met aandacht voor ergonomie ontworpen.  
Het binnenwerk met vijf contactpunten kan zo worden ingesteld 
dat het gewicht van de helm rondom het hoofd kan worden 
verschoven, waardoor de drukbelasting vermindert en het comfort 
toeneemt. 

SFERISCHE FRONTLENS
Het gebogen ontwerp laat meer natuurlijk licht toe, wat meer 
zicht en helderheid geeft. Sentinel levert twee frontlenzen: een 
met helder glas en een met amber glas, die allebei snel en 
eenvoudig te vervangen zijn.. 

HYPERZICHTBAAR LCD-BEDIENINGSPANEEL
Sentinel heeft een LCD-kleuren touchscreenpaneel.  
Dit premium scherm verbetert de zichtbaarheid voor lassers 
en de intuïtieve bediening en gebruikersvriendelijke functies 
maken slimme technologie eenvoudig in gebruik. 
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HOOGWAARDIGE  
AUTO-DARKENING FILTER (ADF)
De Sentinel  herdefinieert de zichtbaarheid van de lasser met 
zijn hoge optische klasse ADF voor een scherper zicht en 
een verbeterde kleurendefinitie. 

Het ultraheldere true-colour glas van de Sentinel biedt u een realistisch 
beeld van uw las.

ADEMLUCHTOPTIES
Sentinel is beschikbaar in twee versies. Sentinel biedt de 
standaard helm (Sentinel A50) en de Air-versie (Sentinel A50 
Air), met slangen en aansluitingen voor de aangedreven 
ademluchtsystemen van ESAB.

VOOR MEER INFORMATIE 
GAAT U NAAR ESAB.COM.

NU  

BESCHIKBAAR 

MET PAPR
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ESAB biedt een scala aan compleet geautomatiseerde lassystemen, waaronder laskolommen, 

portaalkranen, lastractoren, laskoppen, voedingsbronnen en tal van randapparatuur en 

lastoevoegmaterialen, ontworpen om samen de maximale productiviteit te bereiken.

GEAUTOMATISEERDE LASTECHNOLOGIEËN
VOOR HET MAXIMALISEREN VAN UW PRODUCTIVITEIT.



DE HOOGSTE SAW-NEERSMELTSNELHEID
De door ESAB gepatenteerde ICE (Integrated Cold Electrode) 
-technologie brengt een koude laselektrode in dubbeldraads 
onderpoeder lassen (Submerged Arc Welding, SAW), waarmee 
de neersmeltsnelheid tot 50% toeneemt ten opzichte van 
de standaard dubbeldraadse SAW. Een standaardsysteem 
is voorzien van een Aristo 1000 AC/DC-stroombron en 
een transportsysteem zoals een laskolom of een Gantrac 
300-portaalkraan en met toevoegmaterialen zoals 
BlockPacs of  
OK 10,62 flux. 

ESAB's flexibele en modulaire portaalkranen en 
laskolomsystemen bieden een volledig geïntegreerde 
oplossing voor lasprocessen, gemanipuleerde bewegingen 
en de besturing van derde-as-producten zoals railbanken  
en positioneersystemen. Het modulaire ontwerpconcept  
van ESAB faciliteert volledig maatwerk met gebruikmaking 
van standaardcomponenten.

HOOGWAARDIGE LASTRACTOREN  
EN LASKOPPEN
Voor gemechaniseerd enkel- of dubbeldraads lassen, 
of tandem SAW en GMAW, komen de A2- of A6-tractoren 
met PEK-besturingssysteem in aanmerking. Het ingebouwde 
draadaanvoersysteem voorziet in een gelijkmatige en stabiele 
draadaanvoersnelheid en de vierwielaandrijving zorgt voor 
een nauwkeurige rijsnelheid. Met de A2 Multitrac en het 
PEK-besturingssysteem is ook geautomatiseerd onderpoeder 
lassen mogelijk. Met het digitale besturingspaneel kan de 
gebruiker de lasinstellingen nauwkeurig bepalen.  
ESAB biedt ook een volledige serie laskoppen die voor vele 
lasprocessen en -toepassingen geschikt zijn. Bijvoorbeeld 
voor SAW met enkele draad, dubbel, tandem of meerdraads, 
GMAW-koppen, compacte SAW-koppen voor besloten ruimtes 
en stripcladding koppen voor SAW en ESW.

GEAUTOMATISEERD GMAW-LASSEN
Voor geautomatiseerd GMAW-lassen biedt ESAB verschillende 
tractoren voor het gebruik van standaard lastoortsen, zoals de 
batterij-aangedreven compacte Miggytrac en de robuuste 
Railtrac, gemaakt van aluminium en roestvast staal om zware 
omstandigheden te weerstaan. Railtrac gebruikt 42 V  
AC-vermogen van de voedingsbron of een standaard Makita® 
18 V-batterij. Zowel voor horizontale als verticale toepassingen 
te gebruiken en te programmeren voor weeftoepassingen. 
Beide systemen zijn eenvoudig aan te sluiten op de meeste 
ESAB-draadaanvoersystemen en -toortsen.
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GAAT U NAAR ESAB.COM.

ICE™ - Integrated Cold Electrode

A2 Multitrac met PEK-besturingssysteem

MiggyTrac B501

Railtrac B42V 
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SNIJ-OPTIMALISERING
CutCloud is een uitbreiding van ESAB’s DataLeap™, de bekende 
softwaremodules die gebruikers inzicht geven in alle 
productieprocessen en helpen bij het traceren van potentiële 
verbeterpunten in het productieproces. Met cloudtechnologie 
kunnen gebruikers van ESAB's snijsystemen die uitgerust zijn 
met het besturingssysteem Vision Series, op elk op het netwerk 
aangesloten apparaat toegang krijgen tot alle DataLeap tools. 
Met DataLeap en CutCloud kunnen gebruikers:

n  �Het productieproces monitoren en koppelen aan geplande 
bestellings- en onderdelengegevens, en materialen en onderdelen 
volledig traceerbaar maken.

n  �Gegevensoverdracht automatiseren voor het automatisch 
genereren van verbeterde rapportages.

n  �In realtime op de productieprocessen op de werkvloer reageren.

n  �Gebeurtenissen en fouten op ESAB-apparaten vastleggen  
en visualiseren.

n  �Test-, snij- en ERP-systemen volledig integreren, inclusief 
automatische gegevensoverdracht van bestelinformatie  
en productiestatus.

ESAB KOPPELT SNIJ- & LASWERKEN  
AAN ONLINE DATAMANAGEMENTSYSTEMEN.

De fabriek van de toekomst koppelt alle machine-ecosystemen aan elkaar. ESAB® Cloud Services 

WeldCloud en CutCloud gebruiken een open architectuur. Hiermee is het voor de klant mogelijk  

om alle productiegegevens van alle afdelingen in het bedrijf aan elkaar te koppelen. Dit levert ook 

een volledige transparantie van productieprocessen, orderverwerking, procestijden en nog veel 

meer op. Gebruikers kunnen meteen zien waar optimalisaties mogelijk zijn.



BEKROONDE WELDCLOUD-SOFTWARE
Zegevierend met ruim 160 innovaties die werden gepresenteerd 
op de beurs Industrie Lyon 2017, kwam ESAB’s WeldCloud online 
datamanagementsysteem als winnaar uit de bus voor de Innovation 
Award in de categorie 'Digital Tools'. Met meerdere belangrijke 
klantenvoordelen onderscheidt het zich van andere Industry 
4.0-systemen.

n  �De data worden binnen de firewall van de gebruiker in een 
integrale WeldCloud-database opgeslagen. 

n  �WeldCloud heeft een open-architectuurontwerp voor 
gegevensoverdracht en analyses. 

n  � �Met een frequentie van 1 Hz voor realtime-rapportage biedt 
WeldCloud een direct en beter inzicht in de lasgegevens. 

n  � �WeldCloud biedt voordelen voor talloze belanghebbenden: 
operations managers, kwaliteitsmanagers, engineers, lassers, 
onderhoudspersoneel, opleidingsverantwoordelijken, enz.  
en is dus niet alleen afgestemd op hoger opgeleid personeel. 

De nieuwe WeldCloud-functies omvatten het op afstand aanpassen 
van lasparameters voor systemen die uitgerust zijn met het  
ESAB U82 besturingssysteem met de ingebouwde webserveroptie, 
de mogelijkheid om een meer intuïtieve en diepergaande wizard 
voor scans te creëren, de mogelijkheid om meerdere parameters 
die de productiviteit en kwaliteit van het lasproces beïnvloeden, 
tegelijk te traceren en de mogelijkheid om gegevens van 
meerkoppige onderpoeder lastoepassingen op te slaan.
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ESAB introduceert een nieuwe generatie afschuiningssysteem dat een aanzienlijke 

prestatieverbetering levert door zijn eenvoudige en compacte ontwerp. De DMX Beveller  

is geschikt voor alle lasvoorbereidingen, inclusief V-, Y-, X- en K-naden met snijhoeken  

tot 45° op materiaal tot 40 mm. 

DIRECT DRIVE MOTORTECHNOLOGIE
Met het ontwerp van de directe aandrijving  
van de DMX Beveller behoren versnellingsbakken,  
riemen, katrollen, begrenzingsschakelaars en  
blootliggende kabels tot het verleden. Verder  
past DMX Compound Motion (samengestelde  
bewegingen) toe voor snellere cyclustijden, zonder 
rotatiebeperking en met een langere levensduur van  
verbruiksartikelen. Het eindresultaat is een ultra-efficiënt  
plasma afschuiningssysteem met verhoogde productiviteit  
en met weinig onderhoud.

VERBETERDE BETROUWBAARHEID
Het Direct Multi aXis-bewegingssysteem (DMX) is uitgerust met 
Advanced Collision Sensing die botsingen van de toorts detecteert 
en absorbeert en vervolgens de toorts automatisch reset zonder 
dat uitlijnen van de koppen is vereist.

COMPACT DESIGN
DMX kan op kleinere portaalkranen worden gemonteerd, zodat het 
facetsnijden betaalbaarder is en er waardevolle vloerruimte wordt 
bespaard.

VERBETERDE VEILIGHEID
Door de aangebrachte losbreekstop op het apparaat en de 
automatische toorts-reset, elimineert DMX gevaarlijke taken 
voor de operator, zoals het klimmen op het plasmastation  
om de toorts opnieuw te bevestigen

SIMPELE UITLIJNING
Met de nieuwe One-Touch-software en elektronische systemen 
van ESAB is een one-step elektronische uitlijning via de CNC 
mogelijk, waarmee de noodzaak voor mechanische uitlijning 
van de kop wordt geëlimineerd. 

DMX AUTOMATED PLASMA BEVELLER.
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BESCHERMINGSSYSTEEM TEGEN 
BOTSINGEN OP MEERDERE PUNTEN
DMX’s omnidirectionele beschermingsysteem voor toortsen tegen 
botsingen vermindert uitvaltijd en elimineert veiligheidsrisico's. 

VOLLEDIG KABELBESCHERMINGSSYSTEEM
Ter vermindering van onderhoud en verbetering van 
de levensduur van de toorts, biedt de DMX een 
kabelbeschermingssysteem dat alle componenten 
beschermt tegen spatten en hitte.

Omvat:

n   Een robotachtige toortsomhulling ter bescherming van 
de toortsgeleiding

n   Een complete set afdekkingen en een volledig gesloten 
kabelketting voor de bescherming van slangen en kabels

SMARTBEVEL- 
TECHNOLOGIE WERKEN  
MET MEER GEMAK EN  
SUPERIEURE RESULTATEN
DMX is uitgerust met de ESAB SmartBevel-technologie 
voor eenvoudiger programmeren en accuraat afschuinen  
met minimale tussenkomst van de operator. 

n   Vermindert afval door het elimineren van proberen, 
vergissen en corrigeren

n   Uitgebreide gegevens voor het automatiseren van  
een grotere variëteit aan afschuiningstoepassingen

n   Door 'best practices’-snijsequenties te gebruiken, 
wordt de accuratesse en daarmee de consistentie  
in kwaliteit verbeterd

X-afschuining K-afschuining

V-afschuining boven Y-afschuining boven

V-afschuining onder Y-afschuining onder

AFSCHUINHOEKEN
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READY TO USE PAKKETTEN VOOR AL HET GEAVANCEERDE LASWERK. 

Bekijk de nieuwe en verbeterde industriële lassystemen van Aristo voor het lassen van aluminium, 

roestvast staal en koolstofstaal. Alleen bij ESAB vindt u zo’n grote collectie die bruikbaar is voor alle 

uitdagingen in het laswerk en met de meeste opties voor kostenverlaging en kwaliteitsverbetering. 

NIEUW EN VERBETERD:  
ARISTO INDUSTRIËLE LASSYSTEMEN.

VOOR MEER INFORMATIE 
GAAT U NAAR ESAB.COM.
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VERBETERDE ARISTO MIG 4004i PULSE
Als het te lassen is, is het nu beter en meer winstgevend te lassen 
met de multi-proces Aristo MIG.
n   De Aristo MIG 4004i Pulse is nu uitgerust met sneller reagerende 

hardware voor een beter booglasresultaat, een nieuw 
startmechanisme voor meer betrouwbare en perfecte starts, 
Short Circuit Termination (SCT) voor betere booglasstarts  
en -stops en robuustere componenten voor een langere 
levensduur.

n   De Aristo MIG 5000i is perfect geschikt voor lassen met hogere 
draaddiameters en hogere output - tot aan 500 A @ 60% 
inschakelduur.

VERDIEN MET PRODUCTIVITEIT
Aristo biedt synergetische lijnen voor ESAB premium koolstof, roestvast stalen en aluminium draden,  
en levert daarmee een compleet lassysteem met winstgevende resultaten. 
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OK AUTROD NiCrMo-3
Een continu massieve draad voor het  
hechten van hooggelegerde hitte- en  
corrosiebestendige materialen,  
alsmede 9% Ni-staal en vergelijkbare  
metalen met hoge inkerfhardheid bij lage  
temperaturen. De OK Autrod NiCrMo-3 is  
ook ontworpen voor optimaal gebruik in  
MIG en hete draad TIG-cladding toepassingen  
waar corrosiebestendigheid cruciaal is.

OK ARISTOROD® 12.50
Zeer efficiënte, niet-kopergecoate G3Si1/ER70S-6 draad met  
geavanceerde oppervlakte-eigenschappen. 

n   Uitstekende aanvoerprestaties voor een betere boogstabiliteit  
en minder spatten 

n  Vloeibaar lasbad met geweldige bevochtiging 
n  Ongelooflijk zachte boog  

OK AUTROD® 5356
Meer kostenefficiënt lassen door  
vermindering van ddraad shavings.

n  Verbeterde draadaanvoer en boogstabiliteit.
n   Technologie waarvoor patent is aangevraagd  

elimineert nagenoeg alle draad shavings
n    Verlengt de levensduur van liners en  

contacttips 

PULSEREND MIG-LASSEN VEREENVOUDIGD
Gebruikers vroegen om een zeer intuïtief bedieningspaneel en 
wij beantwoordden dit met de nieuwe MA25 Pulse paneel-
optie voor de Aristo Feed 3004. Met de MA25 kunnen 
operators in minder dan 30 seconden met lassen beginnen en 
geoptimaliseerde booglasresultaten verkrijgen, terwijl minder 
geavanceerde proceskennis nodig is. 
n   MA25 Aluminium bedieningspaneel: 30 vooraf geprogrammeerde 

synergetische lijnen voor aluminium.
n   MA25 stalen/roestvaststalen bedieningspaneel: 54 synergetische 

lijnen voor massieve en gevulde draden.

VERBETERDE ARISTO FEED 3004
n   De robuustere draadaanvoermotor levert een hoger koppel,  

is stiller en beter gekoeld.
n   De geïntegreerde encoder zorgt voor een constante 

draadaanvoersnelheid. 
n   De nieuwe aandrijfrolhouder zorgt voor een excellente uitlijning, 

waardoor de draadaanvoer gemakkelijker is en minder 
shavings ontstaat. Ook zorgt het voor een verlenging van de 
levensduur van de aandrijfrol en verminderde belasting van de 
draadaanvoermotor. 

Compatibel met:



DE ECHTE LASELEKTRODE 
De innovatiegeschiedenis van ESAB, een van de wereldleiders op 
het gebied van het produceren van lasproducten, begon in 1904 
met Oscar Kjellberg's uitvinding van de beklede laselektrode. 
Meer dan honderd jaar later komen lassers zijn initialen in de 
vorm van een OK nog steeds tegen op de lasproducten die 
zij gebruiken. Ook vandaag blijven de ESAB OK-waterstofarme 
elektroden de industriestandaard en de steunpilaar voor 
fabricage- en onderhoudstoepassingen.

MODERNE VOCHTBESCHERMENDE 
VERPAKKING 
ESAB’s VacPac™, de vacuümverpakking voor optimale 
bescherming tegen vochtopname, zonder de noodzaak van dure 
verpakkingsprocedures of speciale behandelingsprocedures. 
De veilige blootstellingsduur in de folie is 9 uur* na het 
openen van de VacPac. *Geldend bij de standaard-AWS- 
testomstandigheden van 27 °C en 80% RH - voldoet aan 
de R-normen volgens AWS-specificaties. VacPac is simpel 
en handig te gebruiken en zorgt ervoor dat de elektroden 
hun af-fabriek waterstofarme conditie behouden totdat de 
vacuümverpakking wordt geopend. Indien opgeslagen zoals 
aangegeven, is de houdbaarheid van de elektrode vrijwel 
onbeperkt. ESAB VacPac is door onafhankelijke instellingen 
goedgekeurd voor gebruik in zware omgevingsomstandigheden. 
 

#STICKWITHESAB 
ONZE ELEKTRODE-INNOVATIE.
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Download het ESAB-handboek voor vulmetalen 
op esab.com/fillermetals
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RESULTATEN DIE U KUNT VERTROUWEN 
Ongeacht de klus die geklaard moet worden, met ESAB-
elektroden bent u verzekerd van een goede penetratie, 
consistente kwaliteit en de hoogste kwaliteit lasnaden. ESAB-
elektroden bieden een gladde, stabiele boog met minder spatten. 
De ESAB-elektroden zijn ideaal voor superieure resultaten en 
sterke mechanische eigenschappen in omgevingen met hoge of 
lage temperaturen, werkplekken met een hoge luchtvochtigheid 
of de moeilijkst bereikbare lasobjecten. Tel daar het gemak  
in gebruik bij op en het is duidelijk dat het de favoriete keuze  
is van lassers op alle competentieniveaus.  

Na 110 jaar van innovatie hebben de ESAB-
elektroden hun kwaliteit ruimschoots bewezen en 
dat maakt ze tot de favoriete keuze van elektroden 
Wij zijn met de vernieuwende innovatie van de 
gecoate laselektrode begonnen en zijn uitgegroeid 
tot de toonaangevende fabrikant van las- en 
snijmachines wereldwijd, met een van de breedste 
productportefeuilles op de markt.  

Niet alle elektroden zijn gelijk gemaakt. 

#STICKWITHESAB

VOOR MEER INFORMATIE 
GAAT U NAAR ESAB.COM.
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HET NIEUWSTE 
SCHOONMAAKGEREEDSCHAP VOOR NA HET LASSEN  

IS HELEMAAL GEEN GEREEDSCHAP.
Een nieuwe generatie massieve draad die speciaal werd ontwikkeld om te voorkomen  

dat u na het lassen spatten en siliciumeilanden moet schoonmaken.
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