
Lasmachine  

■ Compact en robuust 

■ Accuraat en constante snelheid 

■ 35 kg sterke magneet voor maximale kracht  

■ Eindschakelaars aan beide zijdes van de machine 

■ Stop functie via eindschakelaar 

■ Multi-instelbare geleiderollen 

■ Eenvoudig positioneren 

■ Digitale aflezing voor de voor– en loopsnelheid 

■ Ontworpen om onafgebroken / doorlopend te lassen 

■ KOIKE kwaliteit, typerend bediengemak 

Kenmerken en voordelen De WEL-HANDY MINI STRONG is een geheel nieuw     

ontworpen machine voor lasmechanisatie. Om 

horizontaal én verticaal te kunnen lassen. 

Een totaal gewicht van 8,2 kg, 35 kg permanente 

magneet en 16 kg trekkracht maakt deze machine uniek 

in zijn soort. Het display dat o.a. de loopsnelheid 

aangeeft, de multi-instelbare geleiderollen en het 

compacte design maken de machine zeer makkelijk in 

gebruik. 

WEL-HANDY MINI STRONG 

Compacte machine voor lasmechanisatie  



De WEL-HANDY MINI STRONG wordt aangedreven door een nieuwe 

geavanceerde besturingsunit met servo driver, die constant de voor– en 

loopsnelheid controleert onder maximale belasting. 

Veranderingen in de belasting, lastoorts, laspositie of andere factoren die 

het systeem kunnen vertragen worden door de besturing opgevangen en 

aangepast. De WEL-HANDY MINI STRONG zorgt voor een constante     

lassnelheid en laskwaliteit. 

 

Geavanceerde en overzichtelijke besturing 

Constante snelheidscontrole door servo motoren 

De overbelastingsbeveiliging is een nieuwe techniek dat er voor zorgt dat zodra de WEL-

HANDY MINI STRONG tijdens het loop proces wordt belemmerd (bijv. de lastoorts blijft 

hangen) de machine automatisch tot stilstand komt.  

Wordt er gebruik gemaakt van de interface start/stop draadaanvoer zal ook deze 

automatisch worden onderbroken. 

Dit systeem is niet alleen veilig voor de gebruiker maar zorgt ook voor een langere                  

levensduur van de elektrische componenten.  

Beveiliging tegen overbelasting 

Dit systeem herpositioneert de wagen, zonder de 

noodzaak om deze van het materiaal af te tillen. 

Machine beweegt wanneer de eindschakelaars worden 

ingedrukt. De precieze startpositie kan daardoor 

eenvoudig en nauwkeurig worden ingesteld.  

Automatische herpositionering (patent aangevraagd) 

De WEL-HANDY MINI STRONG is voorzien van eindschakelaars aan beide 

uiteinden van de machine. Wanneer de eindschakelaar tijdens het lassen 

wordt ingedrukt stop de machine automatisch. Als gebruik wordt gemaakt 

van de interface start/stop draadaanvoer zal deze ook automatisch worden 

onderbroken. 

Gelijktijdig lassen kan eenvoudig worden gedaan met de WEL-HANDY MINI 

STRONG . 

Automatische start/stop eindschakelaar 

Nieuw en overzichtelijk display 

Constante snelheid in alle posities 



Lasmachine  

■ Enkelvoudige beweging om de machine te ontkoppelen 

■ Grote draaiknoppen om de lastoorts te positioneren 

■ Toortsklemming zonder gereedschap! 

 

Mechanische componenten 

Ergonomisch ontwerp  

■ Magneet zorgt ervoor dat de machine in alle posities te gebruiken is 

■ Verticaal, overhangend etc. 

■ Tractiekracht 16 kg 

Sterke permanent magneet 35 kg 

■ Flexibel in te stellen geleiderollen 

■ Geleiding instelbaar voor meerdere lasposities 

 

Variabel in te stellen geleiding 

Verticaal omhoog Overhangend 



Model Artikel nr. 

WEL-HANDY MINI STRONG DC24V 90240 

Type 

WEL-HANDY MINI STRONG    

Machinegewicht 8.2 kg 

Trekkracht machine 16 kg 

Loopsnelheid 100 - 1000 mm/min 

Geleiding Machine geschikt voor PA, PB, PD, PF en PG lasposities 

Minimale hoogtegeleiding 5.5 mm 

Magneet ontkoppeling Ergonomische handgreep  

Motoraandrijving 4-wiel aangedreven kettingsysteem 

Magneet type  35 kg permanent magneet 

Toorts afstelling 

Toorts positie 40 ~ 55˚ 

Verticale en horizontale slag 45 mm 

Links en rechts slag 45 mm 

Start/Stop  Automatische eindschakelaar  

Totale lengte machinebehuizing Ca. 260 mm 

Lasproces MIG/MAG continu lassen 

Stroomkabel Stroomkabel tussen machine en transformator 5 meter inbegrepen 

Toortsdiameter 16 ~ 20 mm hand- en automatensysteem 

Voeding DC 24V (AC 100-240V )  

Type en specificatie 

Specificatie 

Leveringsomvang 

Levering 

Machinebehuizing  

Stroom- en signaalkabel 

Set gereedschap 

Handleiding 

Accessoires 

Opties en accessoires 

Accessoires Artikel nr.  Omschrijving 

Transformator PR 100-240V-SEC 24V 65W 222.002.256 Primair 100-240V / Secundair DC 24V 
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