BEKNOPTE-INFO

TF-Pro 300
Maximale TIG-productiviteit dankzij
geïntegreerde koudedraadaanvoer.
• Geïntegreerde draadaanvoer

• TipTronic

voor TIG-koudedraad

• Pulsen en fastpuls t/m 2 kHz

• Verrijdbaar met geïntegreerde

• Laag energieverbruik

waterkoeling
• Intelligent Torch Control

In één oogopslag
Uitstekende TIG-laseigenschappen door invertertechnologie
Inverters

overtuigen

door

hun

hoge

rendement

en

bijzonder

goede

laseigenschappen,

omdat

de

digitale

softwareregelingstechniek in belangrijke mate invloed uitoefent op het lasresultaat.
SmartBase, de database voor de experts, zorgt voor de optimale vlamboog
SmartBase is de database voor de experts voor het regelen van de vlamboog. U kunt de parameterinstellingen hierbij zelf
veranderen en hebt zodoende alle vrijheden voor fijne correctie.
Pulsen en fastpuls t/m 2 kHz
De standaard geïntegreerde pulsfunctie tot 2 kHz biedt u extra voordelen bij de bewerking van dunne lasplaten.
TipTronic
Met TipTronic slaat u voor iedere naad de ideale instelling op, zodat u deze bij periodieke lastaken eenvoudig met het
Up-Down- of Powermaster-laspistool achter elkaar kunt oproepen.
Elektrodenlasfunctie
Lassen met beklede elektroden met hotstart, anti-stick en Arc-Force-regeling: Door de automatische hotstart kunt u perfect
ontsteken; het anti-stick-systeem voorkomt op betrouwbare wijze dat de elektrode vastkleeft en de Arc-Force-regeling
ondersteunt het lasproces met een verhoogde vlamboogstabiliteit en een geoptimaliseerde materiaaloverdracht. Voor
optimaal elektrode lassen (MMA), ook voor het lassen van CEL- en speciale elektroden, adviseren wij u de apparaten uit de
MicorStick- en X-serie.
Bedienbaar laspistool
De werksituatie staat het vaak niet toe om het lasapparaat pal naast de lasser te plaatsen. Om toch in het lasproces te
kunnen ingrijpen en de lasstroom te kunnen aanpassen is de afstandsbediening een nuttige optie. Daarom zijn er bij de
Lorch T-serie verschillende hand- en voetafstandsbedieningen beschikbaar en dankzij de Plug&Play-functie direct
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inzetbaar.
Verrijdbaar met geïntegreerde waterkoeling
De Lorch TF-Pro 300 heeft de waterkoeling geïntegreerd in de verrijdbare compacte behuizing en is zodoende ook optimaal
geschikt voor mobiel gebruik in de werkplaats.
Omschakeling DC naar AC
De Lorch T-serie is in alle vermogensuitvoeringen als DC en AC/DC-versie verkrijgbaar en biedt u zodoende maximale
flexibiliteit.

Voordelen
Intelligent Torch Control
Door Intelligent Torch Control (ITC), de intelligente laspistoolbesturing van Lorch, herkent de T-serie of een
standaardlaspistool ingestoken is of of er met Lorch laspistolen van de nieuwste generatie gewerkt moet worden. Deze
brengt omvangrijke beschermingsfuncties en meer comfort voor de lasser met zich mee.
Interval-puntlas-functie
De interval-puntlas-functie van Lorch vermindert de vervorming bij het bewerken van dunne platen.
Laag energieverbruik
De stand-by functie zorgt ervoor dat de componenten bij uw Lorch TF-Pro 300 automatisch in- en uitgeschakeld worden. De
thermocontrolsensors bewaken de temperatuur van het apparaat en regelen de ventilator afhankelijk van behoefte. Dat
vermindert het ventilatorgeluid, de stofbelasting binnen de machine en bespaart energie.
Aanrakingsvrije HF-ontsteking
De TIG-ontsteking gebeurt contactloos met hoogspanningsimpulsen. De ontsteking verloopt via een druk op de knop, zodat
de wolframelektrode het werkstuk niet raakt. Zo ontstaan geen wolframinsluitsels in de naad en wordt de elektrode
ontzien. Voor gebruik in voor HF-gevoelige omgevingen of bij gereedschappen kan de ontsteking bovendien worden
omgeschakeld naar ContacTIG (ontsteken met contact).
Geïntegreerde draadaanvoer voor TIG-koudedraad
De geïntegreerde draadaanvoer van de TF-Pro 300 voert het toevoegmateriaal op betrouwbare wijze het smeltbad in. Een
4-rols aanvoermotor met speciaal afgestemde transmissiecombinatie neemt hierbij het transport van de draad over. Voor
nauwkeurige gelijkloop, die onontbeerlijk is voor de perfecte naad, zorgt de digitale toerentalbewaking. Indien de
stroomsterkte verandert, wordt d.m.v. een instelautomaat de aanvoersnelheid aangepast. De schuin naar beneden
gerichte draaduitgang, gecombineerd met het Fast Connect System (FCS) van het TIG-koudedraad-lastoorts staat garant
voor een gemakkelijke invoer en een betrouwbaar draadverloop, ook bij aluminium draden. Voor de regeling van de
TIG-koudedraadaanvoer dient een apart, afneembaar bedieningspaneel.
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Bedieningsconcept
ControlPro + koudedraadregeling in de
handbedienunit
• "3 stappen voordat u perfect last" - bedieningsconcept
• Digitaal Volt-Ampère-display
• Aansluiting voor afstandsbediening
• TipTronic
• Apart handbedieningspaneel voor besturing
koudedraadaanvoer
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Technische specificaties: T-Pro-serie
T-Pro 250

T-Pro 300

TF-Pro 300

Lasbereik (in A)

5-250

5-300

5-300

Stroominstelling

Traploos

Traploos

Traploos

1,5-5,0

1,5-5,0

1,5-5,0

ID 100% (in A) – DC

180

230

230

ID 60% (in A) – DC

250

270

270

ID bij max. stroom (in %) - DC

60%

45%

45%

200

200

200

TIG

Elektrode
Lasbare elektroden (mm)
Inschakelduur TIG DC

Inschakelduur TIG AC (alleen AC-installaties)
ID 100% (in A) – AC
ID 60% (in A) – AC

230

230

230

ID bij max. stroom (in %) - AC

45%

30%

30%

Netspanning (in V)

400

400

400

Fasen (50/60Hz)

3~

3~

3~

Positieve nettolerantie (in %)

15%

15%

15%

Negatieve nettolerantie (in %)

15%

15%

15%

16

16

16

CEE 16

CEE 16

CEE 16

880x400x755

880x400x755

880x400x755

60

60

67

EN 60974-01

EN 60974-01

EN 60974-01

IP23S

IP23S

IP23S

F

F

F

CE, S

CE, S

CE, S

Net

Netafzekering (in A)
Netstekker
Maten en gewichten
Maten (lxbxh) (in mm)
Gewicht (in kg)
Normen en goedkeuringen
Norm
Beschermingsklasse (EN 60529)
Isolatieklasse
Markering
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