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Match Systeem

De nieuwe Elektron-Klasse
AutoMode lassen
Met Mercedes homologatie

u
u
u
u

Getest & Goedgekeurd
volgens de laatste
Mercedes-benz Standaard
u Dit zorgt ervoor dat de carrosserie de voorgeschreven reparatiemethoden volgt van de autoconstructeur.

Mercedes-Benz
smart
Freightliner
Setra

met

Multispot MI-100control T / MTC-6000

Automatische naregeling
van de lasparameters

u vergemakkelijkt het werk aan een dak bij hogere voertuigen
zoals een bestelwagen
u voor een ergonomisch en eenvoudig gebruik
u Actieradius van maximaal 5 meter - en zonder balancer
u Klein, lichtgewicht en gemakkelijk draagbaar - test het zelf!

40%

25%
1

u Detectie en compensatie van verstorende factoren (bv.
lijm,onzuiverheden of onderdeeltoleranties)
u stelselmatige kwaliteitscontrole – met optische /akoestische
meldingen en geïntegreerde protocolfunctie per laspunt
u Constante kwaliteit van het eerste tot het laatste laspunt

Lassen

lichter1

binnen

kleiner1

handbereik

Vergeleken met de concurrentie

Automatische
Werktuigherkenning

Modulaire
Opbouw

u Automatische aanpassing van de lasparameters bij het wisselen van gereedschap (puntlastangen, C-Arm en lastangen)
u Wereldwijd het enige systeem met automatisch aanpassend
laspistool
u Eenvoudige bediening en opleiding
u Eén toestel voor alles – Structurele schade, exterieur plaatwerk en uitduekwerk met slechts één machine

u Het enige apparaat ter wereld met het modulaire hardware en
software concept
u Eenvoudig omwisselen van tang bij service of herstelling
u Hoge investeringszekerheid door de mogelijkheid tot upgraden van het toestel

Eén toestel

voor

alles

Mogelijk tot
upgraden

Uitvoeringen
u Versie A für 3 x 400 V		
u Versie B für 3 x 230 V		

Technische gegevens
520476
520478

Leveringsomvang
u
u
u
u
u

Basistoestel MULTISPOT MI-100control T
Transfotang MTC-6000
C-Arm 160 LC/WS incl. Elektroden-Set
luchtgekoeld laspistool
Tangenhouder

Breed gamma aan accessoires beschikbaar !

MTC-6000
Aandrukkracht
Kabellengte
Gewicht

600 daN
5m
9,7 kg

MULTISPOT
MI-100control T
Netaansluiting
Versie A

3 x 400 V

Versie B

3 x 230 V

Netbeveiliging
Versie A

32 A (traag)

Versie B

60 A (traag)

Lasstroom

max. 14 kA
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