BEKNOPTE-INFO

a-LTW / i-LTW 3000 KD
Watergekoelde TIG-koudedraadlastoorts.
• Watergekoeld
• Tot 320 A
• Geïntegreerde
koudedraadtoevoer

• Verschillende
bedieningsvarianten
• Ergonomische greepschaal
maat 1
• Tweehandige bediening

In één oogopslag
Geïntegreerde koudedraadtoevoer
Het slangenpakket van de Lorch a-LTW / i-LTW 3000 KD beschikt over een geïntegreerde koudedraadtoevoer. De lasdraad
wordt automatisch toegevoegd, zodat u de lastoorts met beide handen kunt leiden.
Ergonomische greepschaal maat 1
De ovale greepschaal met geoptimaliseerd zwaartepunt ligt perfect in de hand en zorgt voor een betere handling van de
TIG-lastoorts. Door de gecontoureerde vormgeving van de zijkant wordt voorkomen dat de lastoorts wegglijdt en door de
aangename bediening wordt lassen mogelijk zonder moe te worden.
Flexibiliteit
Voor maximale bewegingsvrijheid en bedieningscomfort wordt gezorgd door het kogelscharnier bij de handgreep en het
soepele Leder-Flex slangenpakket.
Stabiliteit
Door de verkorte bedieningsafstand van de TIG-lastoorts en het daardoor geoptimaliseerde zwaartepunt van de lastoorts
kunt u de vlamboog veilig bedienen en rustig geleiden.
Veiligheid
Door de verhoogde tweede-lasstroom-toets wordt voorkomen dat de UpDown-toets onbedoeld wordt gebruikt.
Fast Connect Systeem
Met het Fast Connect systeem van de TIG-lastoorts in combinatie met de Lorch TF-Pro en de Lorch Feed zijn een
gemakkelijke invoer van de draad en een betrouwbaar draadverloop gegarandeerd.
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Voordelen
Ergonomie
Door de speciale constructie van de lastoorts kon de afstand van de bedieningstoets tot de vlamboog worden verkort. Door
het hierdoor geoptimaliseerde zwaartepunt van de lastoorts en de geringere hefboomeffecten wordt de hantering
verbeterd en kan de vlamboog beter en rustiger worden geleid. Bovendien zorgt de tweede-lasstroom-toets ervoor dat de
lasstroom of andere parameters niet onbedoeld gewijzigd worden.
Geïntegreerde koudedraadtoevoer
Door de automatische toevoer van het lastoevoegmateriaal kunt u de lastoorts met beide handen leiden. Dit zorgt voor
maximaal comfort bij het lassen en voor nauwkeurig werk.
HeatProtect
Om de regelelektronica te beschermen tegen oververhitting voert een hittesensor bij de Lorch i-LTW 3000 KD de
thermische beveiliging uit.
TorchProtect
Doordat de TorchProtect als optie in het lasapparaat wordt geactiveerd, wordt de aangesloten i-LTW 3000 KD automatisch
herkend en wordt niet meer stroom ter beschikking gesteld dan maximaal voor de lastoorts toegestaan is. Zo wordt
overbelasting van de lastoorts vermeden.
Vriendelijk voor linkshandigen
Door zeven seconden lang de mode-toets in de Powermaster-variant van de Lorch i-LTW 3000 KD in te drukken wordt de
display-weergave omgeschakeld naar het aanzicht voor linkshandigen.
Powermaster-bediening
In de Powermaster-variant van de Lorch i-LTW 3000 KD regelt u belangrijke parameters direct op de lastoorts, zoals de
instellingen van uw lasjobs.
Tiptronic
Met de Tiptronic slaat u voor elke naad de ideale instelling in de vereiste volgorde op. Via het taakgeheugen kunt u dan
maximaal 100 werkwaarden achter elkaar oproepen.

Bedieningsconcept
Dubbele druk
• Twee ergonomisch gevormde druktoetsen
• Met toets 1 wordt de stroom in- en uitgeschakeld
• Met toets 2 wordt de tweede lasstroom opgeroepen
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UpDown
• Twee ergonomisch gevormde druktoetsen
• Met toets 1 wordt de stroom in- en uitgeschakeld
• Met toets 2 wordt de tweede lasstroom opgeroepen
• Met afstandsbediening van de stroombron

Powermaster
• Twee ergonomisch gevormde druktoetsen
• Met toets 1 wordt de stroom in- en uitgeschakeld
• Met toets 2 wordt de tweede lasstroom opgeroepen
• Met afstandsbediening van de stroombron
• Met geïntegreerde digitale indicatie van de lasstroom
• Met omschakelfunctie voor links- en rechthandigen
• Met mode-toets voor wisseling tussen
stroomsterkteregeling en Tiptronic-job-modus
• Twee andere vrij te kiezen functies

a-LTW / i-LTW 3000 KD | www.lorch.eu
3 van 3 | 08.05.20 | Wijzigingen voorbehouden

Lorch Schweißtechnik GmbH

05/08/20 02:03:40

Technische specificaties: TIG-koudedraad-lastoortsen
a-LTG / i-LTG 2600 KD

a-LTW / i-LTW 3000 KD

Gasgekoeld

Watergekoeld

Belasting DC (in A)

180

320

Belasting AC (in A)

130

230

35%

100%

1,0-4,0

1,0-3,2

Pistooltype
Koelwijze
TIG

Inschakelduur
Inschakelduur (in %)
Toepassingsbereik
Inbouwbare elektroden (in mm)
Toortsuitvoering
Seriematig uitgevoerd voor elektrode:

2,4

2,4

Handgreepschaal

2

1

Pistoolaansluiting

5-pol. Tuchel

5-pol. Tuchel

EN 60974-07

EN 60974-07

Normen en goedkeuringen
Norm
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