
MIG/MAG LASAPPARATUUR

MIG/MAG lasapparatuur

WELDKAR WK MIG 2125
De Weldkar WK MIG 2125 is een krachtige MIG inverter op 230 Volt. Deze
kleinste telg uit het Weldkar MIG programma blinkt uit in laskwaliteit,
compactheid en eenvoud.
Met een gewicht van slechts 12,5 kg is deze draagbare, robuuste machine de
ideale lashulp voor zowel in de werkplaats als op locatie. Met een
netspanning van 230 Volt en een maximaal lasvermogen van 200 Ampère, is er
een groot toepassingsgebied op staal en CuSi3.
De machine is traploos regelbaar, voorzien van burn-back schakelaar, "wave
control" (zorgt voor een rustige, afgevlakte lasboog in het kortsluitboog
gebied) en centraal aansluiting.
De sterke, uit aluminium gegoten 2-rols draadaanvoerunit transporteert het
lasdraad probleemloos over een lengte van maximaal 4 meter. De machine is
voorzien van CE en EMC en is geschikt voor gebruik op aggregaten met een
minimaal vermogen van 8 kVA.

Technische specificaties

Netspanning 1-fase : 230V - 50/60 Hz +10%
Afzekering : 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max : 50 - 200 A
Inschakelduur : 200 A -   25%

120 A - 100%
Nullastspanning : 42 Volt
Te verlassen draad : FE: 0,6/0,8/1,0

INOX: 0,8/1,0
CuSi3: 0,8
Gevuld: 0,9

Max. draadspoeldiameter : Ø 200 mm / 5 kg
Aandrijving : 2-rols
Beschermingsklasse : IP 23
Europese norm : EN 60974-1
Gewicht : 12,5 kg
Afmetingen (bxdxh) : 214 x 465 x 395 mm

Uitvoeringen

Machine is voorzien van een handige draagbeugel, draamriem en een 
beschermklep voor het display en wordt compleet geleverd met een 4 meter 
massakabel 25 mm² + aardklem 300A en gasslang 2 meter.
Artikelnr. Omschrijving
•101643905 WK MIG 2125, zonder toebehoren.
•101644359 WK MIG 2125 inclusief MIG-lastoorts WK 250.
•101643916 WK MIG 2125 inclusief MIG-lastoorts en toebehorenset.

Toebehoren

Artikelnr. Omschrijving
•210503202 MIG-lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
•210503203 MIG-lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
•200602619 Aardkabel 35 mm² WKP 35 - 3 meter, voorzien van aardklem.
•166044963 Onderstel verrijdbaar.
•163036423 Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer, geschikt 

voor 200 bar flessen. Manometer 0-32 ltr./min., nippel 
aansluiting voor Argon en Menggas.


