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TIG-lasmachine met
technologie voor sneller lassen
VLH Welding Group demonstreert de nieuwe TIG-lasmachines van ESS. Het bedrijf presenteert ook zijn andere diensten, zoals aankoop en service van las- en
snijapparatuur, lastoevoegmaterialen, lasrookafzuiging, werkplaatsinrichtingen, gasdistributiesystemen
en lasadviezen.

ESS TIG-maschine
De nieuwe TIG-lasmachines van ESS zijn uitgevoerd
met RTT (Rapid TIG Technology). Hiermee wordt de
nauwkeurigheid van het TIG-proces gecombineerd met
de snelheid van het MIG-lassen. De machines zijn ook
uitgevoerd met een nieuwe hechtfunctie voor optimale
kwaliteit.

MIG/MAG-lasmachines
Op de stand van VLH wordt ook de nieuwe ESS Puls
MIG E4 gedemonstreerd. De E4-serie is standaard uitgevoerd met CMA (Cold Metal Arc) en RMT (Rapid MIG
Technology). Als optie kan een HC MAG Module (Heat

Controlled MAG) gekoppeld worden, waarmee het mogelijk is grote vooropeningen eenvoudig te lassen. De
extreem lage warmte-inbreng en hoge neersmelt op
dunne plaat zorgen voor unieke laseigenschappen.

Andere apparatuur
In metaalverwerkingsbedrijven zijn las- en opspantafels
onmisbaar. VLH laat zien dat de opspanmogelijkheden voor de tafels van
Siegmund zeer uitgebreid zijn. Als
hulpgereedschap is de nieuwe, hydraulische pers CCT (Compact Clamping Tool) van Gelber Bieger breed
inzetbaar. Tip-Tig is de naam van een
toevoersysteem voor koude of warme
draad. Het systeem kan aan ieder merk
TIG-machine worden gekoppeld. Daarnaast presenteert VLH de nieuwste rvsreiniger Brush IT, waarmee ook grote
oppervlaktes snel en eenvoudig kunnen worden gereinigd. Verder worden
bezoekers van de stand geïnformeerd
over de hoogwaardige reinigings- en beschermvloeistoffen van Metaflux.

Over VLH Welding Group
VLH Welding Group is een bekende toeleverancier in de
lastechniek, met als verkoopgebied heel Nederland en
België. Het hoofdkantoor, VLH Lastechniek, is gevestigd
in Hapert, de vestiging VLH Siduza in Driebergen. VLH
heeft ongeveer 30 medewerkers die allemaal hun eigen
specialisatie hebben op het gebied van lassen. VLH
Welding Group is importeur van ESS lasapparatuur.
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