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Handmatig TIG-lassen betekent over het algemeen
dat de lasser met één hand het toevoegmateriaal
aanvoert, en met de andere hand de toorts vasthoudt. Voor langdurige werkzaamheden heeft Abicor
Binzel met de AbiDrive een oplossing waarbij de lasser de draadaanvoer regelt met de hand die ook de
toorts bedient.

TIG-lassen
met
automatische
draadaanvoer

Voor grote laslengtes
De draadaanvoereenheid Abidrive V2 van Abicor Binzel biedt een constante en nauwkeurige draadaanvoer
voor handmatig en geautomatiseerd TIG-lassen. Met
de intuïtieve bediening kan de lasser de automatische
draadaanvoer zelf regelen via de lastoorts. In combinatie met een TIG-toorts uit de ABITIG-serie kunnen
lange lasnaden sneller, constanter en comfortabeler
gelast worden. De Abidrive is eenvoudig te combineren met verschillende TIG-stroombronnen.

Pluspunten
De draadaanvoersnelheid is met de Abidrive in te stellen van 0,2 tot 8,0 m/min. Het fijnregelen van de snelheid is mogelijk in stapjes van 0,02 m/min. De
constante draadaanvoer wordt geregeld door twee
aangedreven draadaanvoerrollen. Het systeem is ook
toepasbaar voor geautomatiseerd TIG-lassen.

Alprocon last met
TIG wisselstroombron
Het in Slagharen gevestigde Alprocon maakt
hoogwaardige constructies van aluminium.
Het gaat onder andere om vliegtuigtrappen,
dekconstructies voor plezierjachten, trussen
en festivalpodiums. Enkele jaren geleden
koos dit bedrijf voor de Aspect 300 van Lincoln Electric, een TIG-machine voor lassen
op wisselstroom.
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Warmte-inbreng beperken
Bij het lassen van aluminium is het van belang om de
warmte-inbreng te beperken. Er moet echter voldoende energie worden toegevoerd om de oxidehuid
te verwijderen. “De Aspect 300, met regelbare balans,
blijkt het lasproces te kunnen verbeteren door een nog
betere controle over de warmte-inbreng, een verhoging van de lassnelheid en een betere laskwaliteit”,
aldus een woordvoerder van Lincoln Electric.

Trussen lassen
In samenwerking met Lincoln koos Alprocon voor de
aanschaf van de machine voor het lassen van trussen.
Dit zorgde voor een verhoging van de efficiëntie door
een hogere lassnelheid en minder nabewerkingstijd.
“Met de Aspect 300 wordt standaard een automatische
balans gevonden tussen de maximale reiniging van
het basismateriaal en de maximale inbranding. Deze
instelling maakt het in 95% van de gevallen mogelijk
voor de lassers om de lasmachine automatisch de
juiste balans te laten zoeken. En doordat de balans
handmatig kan worden bijgeregeld kan de lasser een
nog hogere lassnelheid bereiken.”
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