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‘We lassen nu
tot 40% sneller’
Tijdens de Verbindingsweek in Gorinchem demonstreerde VLH Welding Group de ESS Squarearc als
nieuwe stroombron voor het TIG-lassen met hoge lassnelheid. De betreffende stroombron, die in twee varianten op de markt verkrijgbaar is, beschikt over Rapid
TIG Technology (RTT). We vroegen een gebruiker naar
zijn ervaringen met het lassen van aluminium.

Hoge stroomdichtheid
ESS Dinse heeft de Squarearc in 2017 op de markt gebracht. Dit type stroombron is geschikt voor het lassen
van staal, rvs en aluminium. Volgens een woordvoerder
van VLH zorgt de hoge stroomdichtheid van de nieuwe
ESS-stroombron voor een snelle start bij dunne plaatdikten, sneller lassen en minder vervorming. De boog is
dankzij de hoge pulsfrequentie zeer stabiel, met een
lage warmte-inbreng, waardoor blanke lassen worden
verkregen met weinig verontreiniging. De stroombron
kan worden ingesteld op verschillende boogtypen, om
zo de gewenste laseigenschappen te behalen.

Gebruiksgemak voor de lasser
Bij INNO metaal | assembly in Eindhoven is de Squarearc sinds 2017 in gebruik. Na een succesvolle test van
een demo-uitvoering werden twee machines aangeschaft. INNO is daarmee een van de eerste gebruikers.
Het metaalverwerkende bedrijf is gespecialiseerd in fijn
samengesteld plaat- en laswerk, als modulebouwer
voor de medische sector. Dat varieert van ziekhuisbedden tot leidingen en omkastingen. Bob Jansen, lascoördinator bij INNO, vertelt dat de lassers positieve
ervaringen hebben met de nieuwe ESS-machines. “Ten
opzichte van de conventionele stroombronnen lassen
we nu 30 tot 40% sneller. De boog is dankzij de hoge
pulsfrequentie veel stabieler, waardoor het gebruiksgemak voor de lassers is toegenomen. De geconcentreerde, ingesnoerde boog gaat sneller door de
oxidelaag heen en de voortloopsnelheid neemt daardoor toe, dat doet niets af aan de kwaliteit.”

Stabiel proces
De lasfunctie WiseFusion produceert een zeer smalle en
geconcentreerde lasboog, waardoor het lassen sneller
verloopt en de warmte-inbreng lager is. Het gerichte inbrandingsgebied maakt het lassen van smalle en diepe
naden mogelijk. WiseFusion resulteert in een uitstekende inbranding zonder het risico op inkarteling. De
smallere boog draagt ook bij aan de smeltbadbeheersing bij positielassen. Het zorgt voor de optimale booglengte en voorkomt daarmee de noodzaak van het
constant instellen van parameters. Met WisePenetra-

tion+, een lasfunctie voor synergisch en pulserend
MIG/MAG-lassen, wordt de inbrandingsdiepte gewaarborgd ongeacht variaties in de afstand tussen het draadmondstuk en het werkoppervlak. WisePenetration+
houdt de lasstroom stabiel onder alle omstandigheden.

Groot werkbereik
De Kemppi X8 SuperSnake combineert een groot werkbereik met de technologie van de X8 MIG Welder. De
lucht- of watergekoelde Supersnake is er in 10, 15, 20
en 25 meter lengte.
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