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Het zoeken naar een stroombron en  
Het tijdrovende trekken van kabels vervalt
MASTAB Stahl- und Industriebau GmbH Marburg is 
de professionele partner voor bedrijfsgebouwen in 
het bijzonder voor individuele oplossingen. Mastab 
bedient klanten in de bedrijfsvestiging in Hessen en in 
vele andere deelstaten en begeleidt hun bouwprojec-
ten in alle projectfasen, van de planning tot de sleu-
teloverhandiging. Een vaak voorkomend probleem is 
dat er geen stroomaansluitingen op de bouwplaats 
zijn of er moeten lange afstanden worden overbrugd 
naar de dichtstbijzijnde stroombron. Als de stroom-
voorziening dan moeizaam via kabels tot stand wordt 
gebracht, fluctueert de netspanning vaak en laten de las- 
resultaten te wensen over. Met de mobiele Micor-
Stick 160 van Lorch met het accupack Mobile- 
Power kan het bedrijf nu op bouwplaatsen volledig 
onafhankelijk van de stroombronsituatie lassen en met 
uitstekende lasresultaten.

"Met de MicorStick, hebt u dubbele vrijheid. U kunt op het stroomnet of via de accu lassen. En steeds met zeer goede lasresultaten.” 
Peter Hühn, verantwoordelijk voor staalconstructie en montage bij Mastab
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Flexibel, betrouwbaar en praktisch

ideale omstandiGHeden voor laswerkzaamHeden 
oP de bouwPlaats

De MicorStick in combinatie met MobilePower geeft de 
lassers van Mastab absolute bewegingsvrijheid op de 
bouwplaats. Met slechts één acculading kunnen tot 28 
elektroden (basis-, rutiel- of speciale elektroden tot 4 
millimeter) onafhankelijk van het stroomnet worden 
gelast. De "Accu-ready" versie maakt een flexibele stroom-
voorziening mogelijk vanuit het 230 volt-verlichtingsnet, 
een generator of rechtstreeks vanuit het Mobile Power- 
accupack. De Micor-inverter technologie levert een 

 � Flexibiliteit en mobiliteit met de “Accu-ready”-versie:  
 Stroomvoorziening via 230V lichtnet, generator of Accupack Mobile Power

 � Stabiele en krachtige vlamboog dankzij Micor inverter technologie

 � Schommelingen in de netspanning worden gecompenseerd, 
 vol vermogen zelfs op lange kabels (tot 200 meter) 

 � Optimaal geschikt voor basis-, rutiel- en speciale elektroden tot 4 mm

 � CEL-geschikt - ideaal voor pijplijnbouwers

 � Weegt slechts 4,9 kilogram

 � Veiligheid tegen vallen tot 80 cm

“Helemaal overtuigd van de nieuwe duo  
micorstick en mobilePower in de dagelijkse 
toepassing op de bouwplaats.”

– Peter Hühn, 
verantwoordelijk voor staalconstructies

krachtige en stabiele vlamboog die niet gevoelig is voor 
schommelingen in de netspanning en lange kabels tot 
maximaal 200 meter mogelijk maakt. Verdere voordelen 
voor outdoor-gebruik: De MicorStick is uiterst compact, 
kan gemakkelijk worden vervoerd slechts 4,9 kilogram en 
biedt valbeveiliging tot een hoogte van 80 centimeter. 
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