
RICHTLIJNEN VOOR 
HET KIEZEN VAN EEN 

DOE-HET-ZELF LASAPPARAAT
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WELCOMATIC

 VOOR GEBRUIK LEES & BEGRIJP DE HANDLEIDING EN DE 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VAN HET GEKOZEN LASAPPARAAT!
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1.  VLAMBOOGLASSEN MET ELEKTRODEN

bv. fi etsrekken, balustrades, aanhangwagens, metalen bootjes, … 

A. LASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODEN – ELEKTRISCH LASSEN 

Gouden regel: 30 Amp per mm te lassen dikte. 

B. TYPES RUTIEL ELEKTRODEN WELCO

Aaneensluitende stukken van dezelfde aard worden met elkaar verbonden door smelting, met behulp van een las-
elektrode. Bescherming van dit proces wordt verkregen door het gas dat vrijkomt uit de elektrode en een slak op de las 
achterlaat, die als extra bescherming van de las dient tijdens het afkoelen.  Vergeet niet deze slak achteraf te verwijderen. 
De warmte die nodig is voor de smelting wordt geleverd door een elektrische boog, die wordt opgewekt tussen het 
werkstuk en de elektrode. Het werkstuk smelt, de elektrode smelt en de lasverbinding is gemaakt. 

Dikte 
materiaal 

(mm)

Diameter 
elektrode 

(mm)

Minimale 
stroom

vereist (A)

Lasapparaat 
WELCO

2,5 1,6 60 INVERTER X1100 WELCO 120

3 2 80 INVERTER X1300 WELCO 120

4 2,5 100 WELCO 160

8 3,2 130 INVERTER X1600

15 4 160 WELCO TURBO 210 INVERTER X2100

2,5x350 mm 
3,2x350 mm

2,5x350 mm 
3,2x350 mm

3,2x350 mm  
4,0x350 mm 

1,6x300 mm  
2,0x300 mm 
2,5x350 mm 
3,2x350 mm  
4,0x350 mm

2,0x300 mm 
2,5x350 mm 
3,2x350 mm

2,5x350 mm 
3,2x350 mm 
4,0x350 mm

(TP) ALLE POSITIES
TOUTES POSITIONS

STAAL 
ACIER

X316

RVS
INOX

N

GIETIJZER
FONTE

SOFT

HARDSTAAL 
ACIER DUR

WELCUT

SNIJDEN 
DÉCOUPAGE

DUR

OPLASSEN
RECHARGER

MATERIAAL:

LAS-
ELEKTRODE:

( Ø X LENGTE)

C3156176
55A - 160A

C3156215
60A - 200A C3156230

45A - 250A

De hoge elektrische stroomsterkte die vereist is 
voor dit lasproces, wordt geleverd door een las-
transformator ( omzetting van spanning 220v – 15A 
in lage spanning +/- 45v en hogere stroom +/-75A ).  
De stroomsterkte kan oplopen tot 200 ampère. 
De stroom gaat tijdens het lassen van de elektrode 
naar het werkstuk en via de massaklem terug naar 
het lastoestel.

Zorg ervoor dat de zekering van uw installatie 
de vraag naar stroomsterkte van het toestel 
aankan (24A). 
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C. THERMISCHE BEVEILIGING EN INVLOED OP HET RENDEMENT

Elk doe-het-zelf lasapparaat is uitgerust met een thermische beveiliging.  Bij te veel warmte schakelt de thermiek het toestel 
automatisch uit.  Na verloop van tijd en eens het toestel is afgekoeld kan verder gelast worden.   
De Welco lasapparaten zijn uitgerust met een ventilator om de koeling te bevorderen.

• Relatieve werkduur.
De relatieve werkduur is de tijdspanne gedurende de welke men met de laspost kan werken vooraleer de thermis-
che beveiliging in werking treedt. De relatieve werkduur wordt vaak in % uitgedrukt.

Vb. 
Welco Inverter X2100 met een regelbereik van 20 tot 210 Ampère 60% ( 200 A ) – 100 % ( 154 A ) 
Dit betekent dat bij een ingestelde stroomsterkte van 200A de laspost in veiligheid zal treden na 36 minuten 
( = 60 % van 1 uur ).  Bij een stroomsterkte van 150A kan de gebruiker aan één stuk doorwerken, zonder dat de 
laspost in veiligheid treedt om af te koelen.  

D. VLAMBOOGLASSEN MET EEN TRANSFO OF EEN INVERTER LASAPPARAAT

Voor het opwekken van stroom bij het lassen werd van oudsher gebruik gemaakt van een 
transformator. Dit soort stroombron is  robuust en betrouwbaar waardoor de lastransfor-
mator nog altijd veel gebruikt wordt in de industrie. 

De ontwikkeling van moderne stroombronnen, zoals de inverter, met nieuwe regeling voor 
de stroom of spanning, kwam vooral op gang door de mogelijkheden die de moderne 
elektronica bood en vanuit de behoefte om het lassen geautomatiseerd uit 
te voeren. 

De technologie van de WELCO doe-het-zelf inverter DC 
lasapparaten zet de wisselstroom uit het net om in gelijkstroom. 
Dat zorgt ervoor dat de beklede elektrode minder snel zal plakken aan het werkstuk. 

De regeling van de stroom gebeurt elektronisch en kost merkbaar minder moeite dan bij 
een traditionele vlamboogpost die een verschuiving van de logge transformator vereist 
door middel van een vliegwiel. Het ontbreken van een zwaar transformatorblok draagt bij 
aan het gebruiksgemak en zorgt voor een hoger rendement. 

• Traditionele lastransfo voor het
 lassen met beklede elektroden:

VOORDELEN:
• Simpel, robuust en betrouwbaar 
• Eenvoudig in bediening

NADELEN:
• Groot en zwaar
• Hoge productiekosten (materiaal)
• Beperkte inschakelduur

C3156215

30A/21.2V - 200A/28V
X 60% 100%
I2 200A 154A
U2 28V 26.1V

vliegwiel
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E. ONMISBARE TOEBEHOREN VOOR HET LASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODEN 

(TRADITIONEEL OF INVERTER)

• Elektrodenhouder ( aangesloten op de + pool / rood )
• Massaklem ( aangesloten op de – pool / zwart ) 
• Laselektroden ( aangepast aan het te lassen werkstuk )
• Lashelm met speciaal getint glas ( DIN 9-10-11-12-13 ):
 Beschermt de ogen  tegen de ultraviolette en infrarode stralingen; alsook tegen opspattend metaal. 
• Lasschort en lashandschoenen om de huid te beschermen
• Lashamer om de lasslak af te bikken.

• Inverter lasapparaat voor het lassen met beklede elektroden:
VOORDELEN:
• Compact met gering gewicht 
• Makkelijk regelbaar 
• Betere inschakelduur , meer rendement
• Hoge technische levensduur
• ± 75 % lichter & ± 65% kleiner dan een conventionele stroombron

NADELEN:
• Gevoelig voor variaties en pieken in netspanning 
• Gecompliceerder: Bediening en regeling vragen meer kennis

C3156265
20A - 160A
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2.  TIG LASSEN MET EEN INVERTER LASAPPARAAT
De WELCO inverter biedt de gebruiker de mogelijkheid om met beklede elektroden te lassen, maar TIG lassen  
behoort ook tot de opties.  
 
Het toepassingsgebied van TIG lassen is vooral hooggelegeerd staal, rvs en aluminium. Het wordt ook regelmatig 
gebruikt voor laaggelegeerd staal met dunne plaatdiktes aangezien de lassnelheid vrij laag is.

A. INVERTER DC

Bij gelijkstroom en dus bij de WELCO DC inverters, moet de TIG toorts worden aangesloten op de negatieve pool 
(zwart). Dit zorgt ervoor dat de boogwarmte voor ongeveer één derde naar de toorts gaat en voor twee derde ten 
goede komt aan het werkstuk zodat oververhitting en afsmelten van de wolfraam elektrode wordt voorkomen. De 
massaklem wordt hier aangesloten op de positieve pool (rood).

Let op! Voor het TIG lassen van materialen als aluminium heeft men een inverter nodig die ook wisselstroom kan 
leveren. (AC)
Aluminium lassen met een WELCO inverter is NIET mogelijk.  

 
Voor de doe-het-zelver is het aangeraden om aluminium te lassen met een half-automaat WELCO-Matic 
(151 of 186) of te braseren/solderen met  WELCO ALU+. 

B. TWEEHANDIG PROCES

Bij TIG lassen wordt de warmte verkregen door een boog te 
trekken tussen een wolfraam elektrode en het werkstuk. Door 
de hoge smelttemperatuur van wolfraam (3410 °C) is dit een 
niet afsmeltende elektrode. Het toevoegmateriaal wordt apart 
toegevoegd. 

Toevoegmateriaal in de vorm van massieve lasdraad dient 
handmatig in het smeltbad te worden gebracht.  TIG lassen 
is daardoor altijd een tweehandig proces.
Bij het TIG lassen wordt het beschermgas op dezelfde wijze 
als bij het MIG lassen (zie hoofdstuk 3) via de toorts toege-
voerd. Bij het TIG lassen wordt in hoofdzaak gebruik  
gemaakt van Argon als beschermgas. 
Voor speciale doeleinden kunnen andere gassen, zoals  
Helium of Waterstof, worden bijgemengd. 
De las behoeft nagenoeg geen nabehandeling.  

Een goede handvaardigheid en procestechniek garanderen 
een optimale kwaliteit. 

C. ONMISBARE TOEBEHOREN VOOR TIG - LASSEN MET WELCO INVERTERS DC

• TIG toorts ( aansluiten op de - pool / zwart! )
• Massaklem ( aansluiten op de + pool / rood! ) 
• Laselektrode in wolfraam ( niet afsmeltend )
• Toevoegmateriaal in de vorm van staven of massieve draad. 
• Beschermgas ARGON
• Lashelm met speciaal getint glas ( DIN 9-10-11-12-13 ): beschermt de ogen tegen de ultraviolette en infrarode         
  stralingen; alsook tegen opspattend metaal. 
• Lasschort en lashandschoenen om de huid te beschermen
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3.  LASSEN MET LASDRAAD EN BESCHERMGAS (MIG / MAG)
bv. plaatstaal, carrosseriewerk, meubels, huishoudtoestellen, … 

A. SNEL EN VEELZIJDIG

Lassen met lasdraad, ook half-automatisch lassen genoemd, is net als het traditioneel lassen met elektroden een soort 
vlambooglassen, maar productiever, omdat de lasser niet elke keer hoeft te stoppen voor het wisselen van de elektrode.   

De draad fungeert als elektrode en wordt continu 
toegevoerd vanaf een rol in de machine.

De aanwezigheid van beschermgas 
is vereist om het  lasbad te vrijwaren van 
omgevingslucht.  Als je dat niet zou doen, 
zou het materiaal meteen oxideren 
( heel snel roesten ). 

B. MASSIEVE DRAAD

Als men kiest voor het lassen met massieve draad en beschermgas uit een fl es, wordt het  lasbad of smeltbad beschermd 
door een stroom inert GAS (MIG) of actief gas (MAG).  Het smeltbad en de afsmeltende draad worden beschermd. Het gas 
verdringt de zuurstof in de omgeving. 
Niet te gebruiken bij wind: kies in dat geval voor gevulde draad.
Je kiest bij de gebruikte draad de juiste spanning en draadsnelheid (stroomsterkte). Zie punt E. instellingen.

C3165697
30A - 140A

C3165516
30A - 175A

LASPARAMETERS TIG
Materiaaldikte (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Aluminium
Wisselstroom AC (A) 40 65 90 110 130 160 200 240 290 340 410
Diameter Wolfram elektrode (mm) 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 4 4 4,8

Diameter toevoegmateriaal (mm) 2 2 2 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 4 4 4
Gasdebiet Argon (l/min) * 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 15

Roestvast Staal
Gelijkstroom DC (A) 50 75 90 110 120 150 180 210 260 320 380
Diameter Wolframelektrode (mm) 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 3,2 4
Diameter toevoegmateriaal (mm) 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 3,2 3,2 4 4 4
Gasdebiet Argon (l/min)* 4 5 5 5 5 6 6 6 8 10 10
* Hoger gasdebiet bij Helium mengsels                                                                                                 Bron: www.industore.nl
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Beschikbaar bij WELCO: 
• LASDRAAD:  STAAL 0,6 - 0,8 – 1,0 - 1,2mm ( 800 g – 5 kg – 15 kg )
           RVS 0,8mm ( 500 g ) 
           ALU 0,8mm ( 300 g )
•  WEGWERPFLES KOOLSTOFDIOXIDE (CO2) ( MAG ), ref. C312008045
• HERVULBARE FLES CO2 ( MAG ), ref. C3165501
• WEGWERPFLES ARGON-CO2 MENGGAS (MAG ), ref. C312008046

• WEGWERPFLES ARGON ( MIG ) – Voor aluminium en 
 hooggelegeerde staalsoorten, ref. C312008047

Let op! Hou rekening met spatten die kunnen hinderen en zich hechten aan het werkstuk op niet gewenste plaatsen; 
vooral bij RVS !  Gebruik antispatspray WELCO om spatten te voorkomen of beperken. Ref. C312008050

Lassen van aluminium vraagt knowhow en aanpassingen aan de toorts (kunststof draadgeleider aangeraden) 
en aan de machine (aandrijfwiel in nylon). 
Gebruik een ruime contactbek; voor draad van 0,8 mm een bek van 0,9 of 1,0 mm gebruiken. 
Aluminium wordt stekend gelast; niet trekkend; met een lage draadsnelheid 
(+ lage gemiddelde stroomsterkte). 

Enkel bij de start is een hoge draadsnelheid vereist. 

C. GEVULDE DRAAD

Kiest men voor het lassen met gevulde draad dan is toevoeggas niet vereist, omdat de draad gevuld is met een laspoeder 
die fungeert als beschermgas.  
Bij dit proces ontstaat er door de draadvulling een slak op de las, die als extra bescherming van de las dient tijdens het 
afkoelen en nadien moet worden verwijderd. ( cfr traditioneel lassen met elektroden )
De resultaten zijn minder goed dan bij het lassen met massieve draad en beschermgas uit een fl es. 
Gevulde draad wordt vaak gebruikt als de eisen aan de lasverbinding eerder laag zijn en er behoefte is aan een hoge 
lassnelheid. 

Beschikbaar bij WELCO: 
GEVULDE DRAAD: 0,9mm ( 450 g – 4,5 kg ), ref. C312008032 & ref. C3153555
Let op! Zorg voor een contactbek met een opening van minimum 0,9 mm ( ref. C412008006)

D. DE KEUZE VAN DE AANGEPASTE LASDRAAD 
 

* Het lassen met een draad van 0,6mm is een moeilijke bewerking.  
    Men dient menggas te gebruiken en opletten dat er geen gaten worden gelast. 

Dikte 
materiaal 
(mm)

Diam. 
lasdraad 
(mm)

Type 
draad Toepassing Lasapparaat WELCO-Matic

0,8 à 2,5 0,6* massief Dun plaatwerk - Car-
rosserie

 115+ Gaz / 
No Gaz

 141+ Gaz / 
No Gaz

 151 Gaz / 
No Gaz  186 Gaz

0,8-0,9 gevuld Plaat vanaf +/- 1,5mm  101 No Gaz  115+ Gaz / 
No Gaz

 141+ Gaz / 
No Gaz

 151 Gaz / 
No Gaz

0,9 gevuld Plaat vanaf +/- 2,5 mm  101 No Gaz  115+ Gaz / 
No Gaz

 141+ Gaz / 
No Gaz

 151 Gaz / 
No Gaz

2,5 à 6 0,8 massief Plaatstaal - Carros-
serie

 115+ Gaz / 
No Gaz

 141+ Gaz / 
No Gaz

 151 Gaz / 
No Gaz  186 Gaz

0,9-1,0 gevuld Plaat vanaf +/- 3,5mm  141+ Gaz / 
No Gaz

 151 Gaz / 
No Gaz

6 à 9 1,0 massief Constructie - tanks  141+ Gaz / 
No Gaz

 151 Gaz / 
No Gaz  186 Gaz

8 à 10 1,2 massief
Professioneel - 
machinebouw 
-scheepsbouw

 186 Gaz

> 10  tot 2,4 mm gevuld en 
massief Industrieel - lasrobots

Met nylon aandrijfwiel en 
kunststof draadgeleider bruik-
baar voor ALUMINIUM

C3165501

C312008021
(0,8mm - 800g)

C312008046

C3153010
(0,8mm - 5kg)

Hou rekening met spatten die kunnen hinderen en zich hechten aan het werkstuk op niet gewenste plaatsen; 

BY

Hou rekening met spatten die kunnen hinderen en zich hechten aan het werkstuk op niet gewenste plaatsen; 
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E. INSTELLINGEN VAN EEN HALF-AUTOMAAT LASAPPARAAT

In te stellen LASPARAMETERS: 
1/ Spanning
2/ Draadsnelheid
3/ Hoeveelheid gas

Het correct instellen van de parameters vraagt oefening van de gebruiker en gebeurt ook op gevoel. Daarnaast speelt ook 
de snelheid waarmee het laspistool over het werkstuk beweegt een rol. 
In de handgreep op de toorts zit een schakelaar waarmee de stroom wordt in- en uitgeschakeld. Daarmee wordt ook de 
draaddoorvoer en de toevoer van gas in- en uitgeschakeld.  
Behoud in het algemeen een afstand van +/- 12 mm tussen de contactbek en het werkstuk. Oefen erop om deze afstand 
constant te houden om een gelijkmatige las te bekomen.  

De uitsteeklengte is de lengte van de draad die tijdens het lassen uit de contactbek komt.  Bij een grote uitsteeklengte vloeit er vanzelf 
minder stroom.  Er komt minder warmte vrij, waardoor de inbranding minder is en kans bestaat op een poreuze las. 

1 Spanning

Voor het half-automatisch lassen ( MIG/MAG lassen ) door een doe-het-zelver, hebben we gelijkstroom nodig. De wis-
selstroom uit het net moet met een transformator en gelijkrichter worden omgevormd. De transformator verlaagt de net-
spanning tot een veilige lasspanning. De wisselspanning wordt daarna met halfgeleiders gelijkgericht en die spanning kan 
geregeld worden. 

De spanning wordt ingesteld met een schakelknop op het lasapparaat. 
Als de spanning laag is krijg je een kleine booglengte.  De breedte van de las wordt eveneens kleiner. De diepte en de 
hoogte van de las worden wel groter. 
Zet je de spanning hoger dan krijg je een grote booglengte. De breedte van de las wordt groter en de diepte en hoogte 
worden kleiner. 

2 Draadsnelheid 

Door de draadaanvoersnelheid te verhogen, wordt ook de stroomsterkte verhoogd.  
Bij een hoge draadaanvoersnelheid ontstaat een diepe inbranding en hoge lasslak.  

De draadaanvoersnelheid is te hoog en de boogspanning te laag bij
• Een stotende draad
• Een onregelmatige boog
• Spatten
• Een knetterend geluid
 De stroomsterkte moet lager ( lagere draadsnelheid ) of de spanning moet hoger. 

De draadaanvoersnelheid is te laag en de boogspanning te hoog bij
• Het vormen van grove druppels
• Onregelmatige boog
• Grote spatten

3 Hoeveelheid gas

De hoeveelheid gas die uit de toorts komt, wordt ingesteld via de drukregelaar die gemonteerd zit op de gasfles.  
Bij het MAG lassen ( met CO2 of Argon-CO2 ) is een nauwkeurige regeling niet vereist. 
Richtlijn: 12 à 15 l/min bij het lassen van een plaat met een dikte van 3 mm.
Bij het MIG lassen van aluminium bijvoorbeeld ( met Argon ) is het wel belangrijk de gastoevoer fijn te regelen. 

1

2 1

2
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F. ONMISBARE TOEBEHOREN VOOR MIG/MAG

• Lastoorts ( aangesloten op de + pool / rood )
• Massaklem ( aangesloten op de – pool / zwart ) 

LET OP: bij het lassen met gevulde draad zal men 
de toorts aansluiten op de – pool (zwart) en de massaklem 
op de + pool (rood). 

•  Ontspanner voor de gasfl es, indien men werkt met 
 massieve lasdraad en beschermgas uit een fl es. 
•  De aangepaste koperen contactbek, die zich bevindt in de toorts 
 waar de draad uitkomt en zorgt voor de stroomoverdracht op de lasdraad. 

 Opmerking bij contactbek:  Zorg ervoor dat de opening van de contactbek gelijk of groter is dan de draaddiameter 
           ( 0,8-0,9-1,0-1,2mm )

• Lasdraad ( massief of gevuld en aangepast aan het te lassen werkstuk )

• Lashelm met speciaal getint glas ( DIN 9-10-11-12-13 ) om de ogen te beschermen tegen de ultraviolette en infrarode 
   stralingen; alsook tegen opspattend metaal. 
• Lasschort en lashandschoenen om de huid te beschermen
• Lashamer om de lasslak af te bikken. ( ingeval van lassen met gevulde draad )

C312008015

Conische bek
- Gasmondstuk

Toorts

Contactbek

Conische bek

Lasdraad

Contactbek

Gasbescherming

Smeltbad Boog
Lasmetaal

Basismateriaal



Pag.10 

4. AUTOGEEN LASSEN
Bv. fi jn plaatstaal, carrosserie-werk, juwelen, ketels, installatietechniek, fi jn werk in staal, ijzer, rvs en gietijzer. 
Beste resultaat in niet of laag gelegeerde staalsoorten. 
De smeltsnelheid is laag, waardoor dit lasproces voornamelijk geschikt is voor lichte constructies. 

A. WERKING VAN AUTOGEEN LASTOESTEL

Door middel van het mengen van zuurstof en gas wordt een fi jne vlam gecreëerd. 

Het is belangrijk de toevoer van zowel zuurstof als propaangas fi jn te regelen; dit gebeurt met behulp van de regelknoppen 
op het handvat. Open eerst de kranen op de drukregelaar gemonteerd op de gasfl es en zuurstoffl es; creëer dan de vlam 
door de rode kraan op het handvat voor de gastoevoer open te draaien en vervolgens de blauwe kraan voor de toevoer 
van zuurstof. In eerste instantie krijgt men een gele vlam en door het toevoegen van zuurstof wordt de vlam fi jngeregeld en 
bekomt men een wit/blauwe  vlam die een conische vorm vertoont. 

De vlam bereikt een temperatuur tot 2.850°C en hiermee kan men gaan lassen/hardsolderen. 
Houdt de toorts in een hoek van 45° en u kan starten met solderen, zonder het werkstuk aan te raken met de brander. 
( 2 à 3 mm van het werkstuk houden ) 
In de meeste gevallen wordt toevoegmateriaal gebruikt; in dat geval heeft men beide handen nodig tijdens het proces. 
Behalve het fi jnregelen van de vlam en het gebruik van toevoegmateriaal, is ook de verplaatsingssnelheid van de vlam 
een belangrijke variabele. 
Met de techniek autogeenlassen kun je naast lassen, ook snijbranden of hardsolderen. 

Bij het beëindigen van de bewerking, sluit eerst de kranen van het gas, dan van de zuurstof.

ZUURSTOF C3022040

REF C38555 - AUTOGEEN LASTOESTEL WELCO 
COMPLEET MET TOEBEHOREN

GAS C38575

REF C38504

ZUURSTOF C3022040 Bij autogeen lassen ( of oxygeen lassen ) wordt de warm-
te door een gasbrander geleverd en niet door een elek-
trische stroom. De gasvlam beschermt het smeltbad 
tegen inwerking van de lucht.
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B. ONMISBARE TOEBEHOREN VOOR AUTOGEEN LASSEN 

- Toevoegmateriaal beschikbaar bij WELCO: 
Hardsoldeer koperkleurige staven van verkoperd staal met mangaan en nikkel 
• Smelttemp.: 1.500°C
• 333 mm x 1,5mm
• Ref. C442810153366F20 – 20 staven 
• +/- 0,3 eur incl btw/ staaf

- Gebruik flux ‘autogeen’ in poedervorm voor het garanderen van een correcte las: 
(aanbrengen op het werkstuk voor het lassen/solderen)
Ref Welco: C442620005066F 

- Wegwerp zuurstoffles: ref. C3022040 

- Wegwerp gasfles propaan-butaan: 
ref. C38575: propaan-butaan
ref. C3022012: propaan-butaan + propyleen ; verrijkt gas voor een vlam met een hogere temperatuur. 

- Drukregelaars voor gasflessen en zuurstofflessen: 
  • Voor gasfl es ( vast ingestelde druk ); ref. C38519
  • Optioneel met regeling en manometer

- Voor precisie-werk ( aan juwelen bv. ) zijn er naalden beschikbaar van 0,5mm tot 0,9mm. 

-  Gebruik de veiligheidsbril ( meegeleverd met het toestel ) - DIN5 - Niet geschikt voor het vlambooglassen! 

-  Andere wisselstukken beschikbaar bij WELCO: 
• Koppelstuk voor zuurstoffl es WELCO, ref C38588+1, om passend te maken voor het Oxyturbo autogeen lastoestel; 
• Brander met lans ( al dan niet compleet met slangen en drukregelaars ); ref C38501
• Branderpunten
• Snij-koppen

REF C38507E REF C38521

REF C385971 (0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / +adapter)

GAS                ZUURSTOF

5:ELMHEK=UU[VZX:
REF C37 2007170

N’UTILISEZ PAS CES LUNETTES POUR : LE SOUDAGE ÉLECTRIQUE,
EN CAS DE RISQUES D’IMPACTS MÉCANIQUES.
GEBRUIK DEZE BRIL NIET VOOR ELEKTRISCH LASSEN OF BIJ GEVAAR VOOR MECHANISCHE STOTEN.

ALUMINIUM LASBRIL
OPGELET : Lees voor uw eigen
veiligheid de bijgesloten instructies
aandachtig door.

Bescherming tegen optische
stralingen door vuurlassen

LUNETTES A SOUDER EN ALUMINIUM
ATTENTION : Pour votre sécurité, lire
attentivement les instructions à
l’intérieur.
Protection contre les radiations optiques
dues au soudage à la flamme

NLF

REF C372007171 REF C372007170



 1. VLAMBOOGLASSEN MET ELEKTRODEN PAG. 2

 A.  Lassen met beklede elektroden – Elektrisch lassen  pag. 2

 B.  Types rutiel elektroden WELCO pag. 2

 C.  Thermische beveiliging en invloed op het rendement pag. 3

 D.  Vlambooglassen met een inverter lasapparaat pag. 3

 E.  Onmisbare toebehoren voor het lassen met beklede pag. 4

  elektroden (traditioneel of inverter) 

 2. TIG LASSEN MET EEN INVERTER LASAPPARAAT PAG. 5

 A.  Inverter DC pag. 5

 B.  Tweehandig proces pag. 5

 C.  Onmisbare toebehoren voor TIG - pag. 5

lassen met WELCO inverters DC 

 3. LASSEN MET LASDRAAD EN BESCHERMGAS (MIG / MAG) PAG. 6

 A.  Snel en veelzijdig pag. 6

 B.  Massieve draad pag. 6

 C.  Gevulde draad pag. 7

 D.  De keuze van de aangepaste lasdraad  pag. 7

 E.  Instellingen van een half-automaat lasapparaat pag. 8

 F.  Onmisbare toebehoren voor MIG/MAG pag. 9

 4. AUTOGEEN LASSEN PAG. 10

 A.  Werking van autogeen lastoestel pag. 10

 B.  Onmisbare toebehoren voor autogeen lassen  pag. 11


