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Miller levert nieuwe compacte inverter met pulsfunctie
Met de nieuwe MPi 220P brengt Miller een compacte alleskunner op de markt. Dankzij innovatieve digitale invertertechniek en uitgekiende software is dit lasapparaat
in staat diverse lasprocessen uit te voeren. Of het nu gaat
om elektrodelassen, TIG-lassen met lift-arc-functie, MIGlassen (met of zonder puls) of MIG brazing, met één druk
op de knop kan men kiezen voor alle gangbare lasprocessen. Zo heeft men voor elke applicatie een passend proces
bij de hand. De MPi 220P is geschikt voor het lassen van
staal, roestvast staal en aluminium.

het MIG-lassen en lasprogramma’s voor het puls-MIGlassen. Verder is de machine uitgerust met een professioneel draadaanvoersysteem inclusief een dual-groove
snelwisselsysteem.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de producent van
de Miller apparatuur. ITW Welding Products B.V. uit
Oud-Beijerland is leverancier van Miller producten.
www.itw-welding.com

Flexibel
Het lage gewicht van slechts 16 kg en de 230V lichtnetaansluiting maken de machine flexibel en zeer geschikt
voor gebruik in de servicewerkplaats, voor lichte constructies en voor autoreparatie. De MPi 220 P is uitstekend inzetbaar voor MIG brazing. De lasboog blijft
stabiel en spatvrij in de MIG-pulsstand.
Standaard is de machine voorzien van een grafische display met duidelijk afleesbare instellingen voor stroom,
draadsnelheid en spanning, een synergische regeling voor

Nieuwe OP-lasinstallatie bij Boessenkool
Machinefabriek Boessenkool (Almelo) heeft een groeiende
orderportefeuille met metaalbewerkingprojecten waaraan
hoge eisen worden gesteld. Ook de vraag naar gecertificeerd laswerk neemt steeds meer toe. Boessenkool heeft
daarbij te maken met extreme nauwkeurigheidseisen,
veelal grote formaten en duidelijke leveringstermijnen.
Om de hoogste kwaliteit te kunnen leveren heeft Boessenkool haar machinepark uitgebreid met een nieuwe installatie voor OP-lassen (onder poederdek lassen).

Hoogwaardige lassen
De nieuwe OP-installatie staat inmiddels vol gepland tot
in april 2012, samen met de tegelijkertijd aangekochte automatische laskolom. Het zijn vooral internationale onderzoeksinstituten, klanten vanuit de offshore en de tanken apparatenbouw die zorgen voor de grote vraag naar de
mooi afgewerkte hoogwaardige lassen in de grote werkstukken die zij laten maken.

Hoge productiviteit
De laskop stort bij OP-lassen eerst een laagje laspoeder in
de voorbewerkte lasnaad en last dan onder het poederdek
de verbinding. Het poeder zorgt voor bescherming tegen
lucht, en straling en spatten . Er treedt weinig of geen verkleuring op. Onder de achtergebleven slak blijft een mooi
afgewerkte, zeer hoogwaardige las achter. Het automatisch gestuurde lasproces staat garant voor een grote precisie, hoge snelheden en inschakelduur, dus een hoge
productiviteit. Boessenkool maakt deel uit van de OEMGroup en is gecertificeerd volgens verschillende Europese
en Amerikaanse normen.
www.boessenkool.com | www.oem-group.com
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