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BEDANKT!  Dat u gekozen heeft voor de KWALITEITSPRODUCTEN van Lincoln Electric. 
 Controleer de verpakking en apparatuur op beschadiging.  Claims over transportschade moeten direct aan de 

dealer of aan Lincoln Electric gemeld worden. 
 Voor referentie in de toekomst is het verstandig hieronder de machinegegevens over te nemen.  Model Naam, 

Code & Serienummer staan op het typeplaatje van de machine. 
 

Model Naam: 
 

………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Code en Serienummer: 

 
………………….……………………………………………….. …………………………………………………….……………..

Datum en Plaats eerste aankoop: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Veiligheid 
11/04 

 WAARSCHUWING 
Deze apparatuur moet gebruikt worden door gekwalificeerd personeel.  Zorg ervoor dat installatie, gebruik, onderhoud 
en reparatie alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel. Lees deze gebruiksaanwijzing goed alvorens te 
lassen.  Negeren van waarschuwingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzingen kunnen lijden tot verwondingen, 
letsel, dood of schade aan het apparaat.  Lees en begrijp de volgende verklaringen bij de waarschuwingssymbolen.  
Lincoln Electric is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verkeerde installatie, slecht onderhoud of 
abnormale toepassingen. 
 

 

WAARSCHUWING:  Dit symbool geeft aan dat alle navolgende instructies uitgevoerd moeten worden 
om letsel, dood of schade aan de apparatuur te voorkomen.  Bescherm jezelf en anderen tegen letsel. 

 

LEES DE INSTRUCTIES GOED:  Lees deze gebruiksaanwijzing alvorens het apparaat te gebruiken.  
Elektrisch lassen kan gevaarlijk zijn.  Het niet opvolgen van de instructies uit deze gebruiksaanwijzing 
kan letsel, dood of schade aan de apparatuur tot gevolg hebben. 

 

ELEKTRISCHE STROOM KAN DODELIJK ZIJN:  Lasapparatuur genereert hoge spanning.  Raak 
daarom de elektrode, werkstukklem en aangesloten werkstuk niet aan.  Isoleer jezelf van elektrode, 
werkstukklem en aangesloten werkstukken. 

 

ELEKTRISCHE APPARATUUR:  Schakel de voedingsspanning af m.b.v. de schakelaar aan de 
zekeringkast als u aan de machine gaat werken.  Aard de machine conform de nationaal (lokaal) 
geldende normen. 

 

ELEKTRISCHE APPARATUUR:  Controleer regelmatig de aansluit-, de las- en de werkstukkabel.  
Vervang kabels waarvan de isolatie beschadigd is.  Leg de elektrodehouder niet op het werkstuk of 
een ander oppervlak dat in verbinding met de werkstukklem staat om ongewenst ontsteken van de 
boog te voorkomen. 

 

ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN:  Elektrische stroom, 
vloeiend door een geleider, veroorzaakt een lokaal elektrisch- en magnetisch veld (EMF).  EMF-
velden kunnen de werking van pacemakers beïnvloeden.  Personen met een pacemaker dienen hun 
arts te raadplegen alvorens met lassen te beginnen. 

 CE OVEREENSTEMMING:  Deze machine voldoet aan de Europese richtlijnen. 

 

ROOK EN GASSEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN:  Lassen produceert rook en gassen die gevaarlijk 
voor de gezondheid kunnen zijn.  Voorkom inademing van rook of gassen.  Om deze gevaren te 
voorkomen moet er voldoende ventilatie of een afzuigsysteem zijn om rook en gassen bij de lasser 
vandaan te houden. 

 

BOOGSTRALING KAN VERBRANDING VEROORZAKEN:  Gebruik een lasscherm met de juiste 
lasglazen om de ogen te beschermen tegen straling en spatten.  Draag geschikte kleding van een 
vlamvertragend materiaal om de huid te beschermen.  Bescherm anderen in de omgeving door 
afscherming van de lasboog en zeg dat men niet in de lasboog moet kijken. 

 

LASSPATTEN KUNNEN BRAND OF EXPLOSIES VEROORZAKEN:  Verwijder brandbare stoffen uit 
de omgeving en houd een geschikte brandblusser paraat. 

 

AAN GELASTE MATERIALEN KUNT U ZICH BRANDEN:  Lassen genereert veel warmte.  Aan hete 
oppervlakken en materialen in de werkomgeving kunt u zich lelijk branden.  Gebruik handschoenen en 
tangen om werkstukken en materialen in de werkomgeving vast te pakken of te verplaatsen. 

 

VEILIGHEIDSMARKERING:  Deze machine is geschikt voor gebruik als voedingsbron voor lasstroom 
in omgevingen met een verhoogd risico en kans op elektrische aanraking. 
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GASFLESSEN KUNNEN EXPLODEREN BIJ BESCHADIGING:  Gebruik alleen gasflessen die het 
juiste beschermgas voor uw lasproces bevatten en gebruik bijbehorende reduceerventielen.  Houd 
gasflessen altijd verticaal en zet ze vast op een onderstel of andere daarvoor geschikte plaats.  
Verplaats of transporteer geen flessen zonder kraanbeschermdop.  Voorkom dat elektrode, 
elektrodehouder of andere elektrisch hete delen in aanraking komen met de fles.  Plaats flessen 
zodanig dat geen kans bestaat op omverrijden of blootstelling aan andere materiële beschadiging en 
een veilige afstand tot las- of snijwerkzaamheden en andere warmtebronnen, vonken of spatten 
gewaarborgd is. 

 

GELUID DAT ONSTAAT TIJDENS HET LASSEN KAN SCHADELIJK ZIJN:  Lassers die gebruik 
maken van een lasmachine waarvan de lasboog geluid produceert met een niveau van 85dB of meer 
zijn verplicht om de juiste gehoorbescherming te dragen.  Zie ook / aanhangsel nr. 2 voor het decreet 
van de minister van Arbeid en Sociaal Beleid van 17.06 1998 - Dz.U. No 79 pos. 513 /.  Volgens het 
decreet van de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken van 09.07.1996 / Dz.U. Nr. 68 pos. 
194 / , zijn werkgevers verplicht om voor de gezondheid schadelijke factoren te onderzoeken en 
metingen uit te voeren. 
BEWEGENDE DELEN ZIJN GEVAARLIJK:  Deze machine bevat bewegende delen die ernstige 
schade kunnen veroorzaken.  Houd uw handen, lichaam en kleding uit de buurt van de onderdelen 
wanneer de machine in bedrijf is. 

 

Installatie en Bediening 
 
Lees dit hoofdstuk geheel alvorens de machine te 
installeren of te gebruiken. 
 

Locatie en omgeving 
DE POWER WAVE ® C300CE is ontworpen voor 
gebruik onder zware omstandigheden.  Om u te 
verzekeren van een betrouwbare werking en een lange 
levensduur is het raadzaam een aantal eenvoudige 
preventieve maatregelen te treffen. 
 Plaats de machine daar waar er een vrije circulatie 

van schone lucht is, zodanig dat luchtbeweging naar 
de achterzijde de zijkanten en de bodem niet zal 
worden beperkt. 

 Beperk de hoeveelheid stof en vuil rondom de 
machine.  Het gebruik van filters op de luchtinlaat is 
niet aanbevolen, omdat de normale luchtstroom kan 
worden beperkt.  Het negeren van deze 
waarschuwingen kan leiden tot buitensporige 
temperaturen en uitval door oververhitting. 

 Houd de machine droog.  Beschut de machine 
tegen regen en sneeuw.  Plaats de machine niet op 
een natte ondergrond of in plassen. 

Plaats de POWER WAVE ® CE-C300 niet op brandbare 
oppervlakken.  Wanneer er zich een brandbaar 
oppervlak direct onder de machine of andere vaste 
elektrische apparatuur bevindt, bedek dat oppervlak 
dan met een stalen plaat van ten minste 1,5 mm dik, 
zodanig deze beschermplaat 150mm aan alle zijden 
van de zijkanten van de apparatuur uitsteekt. 

 

Optillen 
 

 WAARSCHUWING 
Vallende Machines kunnen verwondingen 
veroorzaken. 
Gebruik alleen hijsmiddelen met voldoende 
hijscapaciteit. 
 Verzeker u ervan dat de machine stabiel blijft tijdens 

het hijsen. 
 Gebruik de machine niet tijdens het hijsen. 

 
Tijdens het hijsen moeten beide hangrepen van de 
POWER WAVE® C300 CE gebruikt worden.  Gebruik 
een hijsband of strop door beide handgrepen wanneer er 
een kraan of takel  gebruikt wordt.  Probeer de POWER 
WAVE® C300 CE niet te hijsen wanneer er nog 
accessoires aangesloten zijn. 
 

Stapelen 
De POWER WAVE® C300 CE kan niet gestapeld 
worden. 
 

Plaatsing onder een hoek 
Plaats de machine direct op een vlakke ondergrond of 
op een aanbevolen onderwagen.  De machine kan 
omvallen wanneer dit niet opgevolgd wordt. 
 

Inschakelduur en Oververhitting 
De POWER WAVE® C300 CE heeft een inschakelduur 
van: 250A - 26.5V @ 100%.  Daarnaast heeft de 
machine voldoende capaciteit voor een inschakelduur 
van 300A – 29V @ 40%. 
 
Deze inschakelduur is gebaseerd op een 10 minuten 
cyclus.  Een inschakelduur van 40% bestaat uit 4 
minuten lassen en 6 minuten rust gedurende een 10 
minuten cyclus. 
 
Voorbeeld: 40% Inschakelduur: 

 
4 minuten Lassen. 6 minuten rust. 

 

 
 Minuten  Of verlaag de 

inschakelduur
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Voorbereiding voor het Lassen 
 
Netaansluiting en Aarde 
 

 WAARSCHUWING 
Alleen een gekwalificeerde elektricien mag de 
voedingskabel van de POWER WAVE ® CE-C300 
aansluiten.  Aansluitingen moeten worden uitgevoerd in 
overeenstemming met alle lokale en nationale codes.  
Het elektrische aansluitschema bevindt zich aan de 
binnenzijde van het aansluitpaneel van de machine.  Het 
niet juist aansluiten kan leiden tot lichamelijk letsel of de 
dood. 
 
Machine Aarding 
Het metalen frame van de machine moet aan aarde 
worden aangesloten.  Een speciale aansluiting gemerkt 
met het Aarde symbool is naast de primaire aansluiting 
geplaatst.  Refereer aan de locale en nationale 
aansluiten.  Sluit de aarde aan in overeenstemming met 
alle lokale en nationale codes. 
 
Bescherming tegen Hoog-Frequent 
De EMC-indeling van de POWER WAVE ® CE-C300 is 
voor industriële, wetenschappelijke en medische (ISM) 
groep 2, klasse A.  De POWER WAVE ® CE-C300 is 
uitsluitend voor industrieel gebruik (zie ook de sectie 
elektromagnetische compatibiliteit, EMC Veiligheid). 
 
Plaats de POWER WAVE ® CE-C300 uit de buurt van 
radiografisch bestuurde machines.  De normale werking 
van de POWER WAVE ® CE-C300 kan van invloed zijn 
op de werking van de radiografisch bestuurde machines, 
hetgeen kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan 
de apparatuur. 
 
Primaire aansluiting  
 Standaard 4,6 m netsnoer aangesloten in de 

machine. 
 Één fase aansluiting - Niet ondersteund. 
 Drie fasen aansluiting - Sluit de groen / gele draad 

aan op de aardgeleider.  Sluit de grijze, bruine en 
zwarte draden aan op de drie fasen. 

 De POWER WAVE ® CE-C300 stelt zelf 
automatisch de juiste voedingsspanning in. 

 
 WAARSCHUWING 

De aan/uit schakelaar van de POWER WAVE® C300 CE 
ON/OFF is niet bedoeld om de machine spanningsloos 
te maken voor het plegen van onderhoud of reparatie. 
 
Vervangen Netkabel 
Wanneer de netkabel beschadigd of vervangen moet 
worden is het mogelijk deze aan te sluiten op de 
daarvoor bestemde connector.  Het aansluitpaneel 
bevindt zich achter het toegangspaneel achter de 
draadhaspel. 
 

 WAARSCHUWING 
SLUIT DE POWER WAVE ALTIJD AAN OP EEN 
VEILIGE AARDAANSLUITING. 
 
Aansluiten Beschermgas 
De klant moet een cilinder met beschermgas van een 
drukreduceerventiel met een passende flowmeter 
voorzien. 
 

Sluit een slang van de uitgang van de flowmeter 
/drukregelaar aan op de 5/8-18 female aansluiting op de 
achterzijde van de POWER WAVE® C300 CE. 
 
 LET OP: De maximale aansluitdruk is 6.9 BAR. 
 
Procedure voor het installeren van de 
draadaanvoerrollen en de draadgeleiders 
1. Schakel de spanning van de stroombron uit. 
2. Open de drukrolbrug. 
3. Verwijder de buitenste draadgeleider door de 

gekartelde schroeven tegen de klok in los te draaien 
en de geleide plaat weg te nemen. 

4. Verdraai het driehoekige grendelmechanisme en 
verwijder de draadaanvoerrollen (Zie figuur 1). 

 
Geopende positie Geblokkeerde positie 

Figuur 1 
 
5. Verwijder de binnenste draadgeleider. 
6. Plaats de nieuwe binnenste draadgeleider met de 

groef naar de buitenkant gericht. 
7. Plaats een draadaanvoerrol op elk tandwiel en 

verdraai / blokkeer de vergrendeling. 
8. Monteer de buitenste draadgeleider en draai de 

gekartelde schroeven vast. 
9. Sluit de druk arm en stel de juiste druk in. 
 
Instellen kracht drukarm 
De drukarm bepaalt de kracht die uitgevoerd wordt op 
de draad.  Een correct ingestelde druk geeft het beste 
resusltaat. 
 
Stel de drukarm als volgt in ( Zie figuur 2): 
 Aluminium draden:   tussen 1 en 3 
 Gevulde draden (cored): tussen 3 en 4 
 Staal en RVS draden:  tussen 4 en 6 
 

Figuur 2 
 

Bediening – Algemeen 
 
Inschakelen 
Wanneer de POWER WAVE® C300 CE ingeschakeld 
wordt kan het circa 30 seconden duren voordat de 
machine lasklaar is.  Gedurende deze tijd is de user 
interface niet bruikbaar. 
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Product Omschrijving 
De POWER WAVE® C300 CE is een high performance 
multi-proces machine met GMAW, FCAW, SMAW, DC 
TIG, en pulse mogelijkheden.  De machine biedt de 
beste laseigenschappen voor specifieke gebieden zoals 
het lassen van aluminium, roestvast staal, nikkel en 
andere legeringen. 
 
De POWER WAVE® C300 CE biedt het 
volgende: 
 Lasstroom - 300A @ 40%, 250A @ 100%. 
 Automatisch Multi Voltage - 208-575V, 50-60 Hz 

ingang, 3fasen. 
 Cosinus Phi < 95% – maakt optimaal gebruik van 

de elektrische aansluiting. 
 Geschikt voor een industriële omgeving – voorzien 

van IP23 beschermingsgraad. 
 Ethernet aansluiting – Biedt de mogelijkheid gebruik 

te maken van software tools zoals de Powerwave 
utilities. 

 Lijnspanning Compensatie. 
 ArcLink® besturingssoftware. 
 Elektronische overstroom beveiliging. 
 Primaire overspanningsbeveiliging. 
 F.A.N. (fan as needed) ventilator wanneer nodig.  

De ventilator start 15 seconden nadat de machine 
begint te lassen en stopt na 5 minuten nadat met 
lassen gestopt is. 

 
Geschikt voor de volgende Opties: 
 Push-pull (12-pen) aansluiting - voor Panther™ en 

Cougar™ laspistolen. 
 Geschikt voor voetpedaal of handafstandbediening. 
 Standaard MIG Euroconnector. 
 Waterkoeler  CoolArc 50. 
 

 WAARSCHUWING 
De POWER WAVE® C300 CE is geschikt voor het 
ontdooien van bevroren leidingen. 
 
Beperkingen 
 Maximum spoelgrootte is 305mm diameter. 
 Maximum spoelgewicht is 20kg. 
 Alle lasprocedures werken alleen aan de + pool. 
 Werkt niet op een één fase aansluiting. 
 

Bediening voorpaneel 
 
Alle bedienelelementen zijn op de voorzijde van de 
PowerWave geplaatst. 

 
Figuur 3 

 
1. Linker Display – Toont draadsnelheid en 

lasstroom. 
 
2. Linker knop – Verstelt waarde in het linker display. 
 
3. Centraal Display – Toont gedetailleerde las- en 

diagnostische informatie. 
 
4. Linker drukknop – Door hierop te drukken toont 

het centrale display de lasmodus, inductie arc 
control of geheugenfuncties. 

 
5. Aan/Uit Schakelaar – Schakelt de primaire 

spanning naar de Power Wave C300CE. 
 
6. “+” Connector - Plus lasaansluitng, elektrode 

positief  
 
7. “-” Connector - MIN lasaansluiting elektrode 

negatief. 
 
8. Rechter display – Toont lasspanning of Trim. 
 
9. Rechter knop – verstelt waarde in het rechter 

display. 
 
10. Thermische beveiliging - Indicator voor 

thermische overbelasting. 
 
11. Set-Up – Brandt wanneer de machine in set-up 

mode staat. 
 
12. Rechter drukknop - Door hierop te drukken toont 

het centrale display de start-, krater en 2/4 takt 
opties. 

 
13. Centrale knop - Wijzigt de worden in het centrale 

display. 
 
14. 12-pin Connector – Aansluiting voor laspistool, 

afstandsbediening of Push-Pull laspistool. 
 

Aansluitingen achterzijde 

 
Figuur 4 
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1. Ethernet aansluiting 
 
2. Primaire aansluiting 
 
3. Gas aansluiting  
 
4. Zekering automaat 
 
5. Aansluiting waterkoeler 
 

Interne Bedienelementen 

 
Figuur 5 

 
1. Rem van de haspelas 
 
2. Drukarm draadaanvoersysteem 
 
3. Koude draadaanvoer / Gas spoelen 
 

Definitie van de Lasmode 
 
Niet Synergische lasmode 
 Bij een niet synergische lasmode moeten alle 

lasparameters door de lasser/operator ingestelg 
worden. 

 
Synergische lasmode 
 Een synergische lasmode biedt de eenvoud en 

gemak van een éénknops bediening.  De machine 
selecteert de juiste lasstroom en spanning aan de 
hand van de door de lasser/operator ingestelde 
draadaanvoersnelheid. 

 
Basis keuze las mode / lasprogramma 
Het selecteren van een lasmode/programma bepaalt de 
uitgangskarakteristiek van de Powerwave stroombron.  
Lasmodes zijn specifiek ontwikkeld voor een bepaald 
lastoevoegmateriaal, met een bepaalde diameter en een 
bijbehorend beschermgas.  Refereer aan de weld set 
referentie die met de machine meegeleverd is of kijk op 
www.powerwavesoftware.com Voor een meer complete 
beschrijving van alle lasmodes/programma’s. 
 
Draadaanvoersnelheid (WFS) 
Draadsnelheid is de primaire parameter in synergische 
lasmode (synergisch CV, GMAW-P).  De lasser, 
operator stelt de draadaanvoersnelheid in aan de hand 
van de draaddiameter, lasnaadvorm, inbranding enz.  
De Powerwave gebruikt vervolgens deze draadsnelheid 
voor het instellen van de optimale lasstroom en 
lasspanning.  In niet synergische mode werkt de 
draadaanvoersnelheid als bij een conventionele machine 

waarbij draadsnelheid en lasspanning onafhankelijk van 
elkaar in te stellen zijn.  Bij het niet synergisch lassen 
moet de lasser/operator de lasspanning corrigeren bij 
elke wijziging van de draadaanvoersnelheid. 
 
Lasstroom / Ampère 
In electrode stand (CC mode), hier regelt men de 
instelling van de lasstroom 
 
Lasspanning / Volt 
In CV mode regelt men de instelling van de lasspanning. 
 
Trim 
Hiermee regelt men de booglengte in synergische mode.  
Regelbaar van 0.50 tot 1.50.  Waarbij 1.00 de standaard 
instelling is en een goed startpunt voor de meeste 
lasprocedures. 
 
Smoorspoel / Inductie en UltimArcTM Control 
UltimArcTM Control biedt de lasser de mogelijkheid de 
eigenschappen van de lasboog te variëren van een 
“zachte” (soft) naar “harde” (crisp) lasboog.  UltimArc™ 
Control is instelbaar tussen  –10.0 tot +10.0 met een 
standaard instelling van 0.0. 
 

Elektrode lassen (SMAW) 
Elektrode lassen wordt het meest gebruikt voor 
reparatielassen, pijplassen en constructiewerk buiten.  
De POWER WAVE® C300 CE regelt de uitgang, 
lasstroom en Arc Force tijdens het elektrode lassen. 
 
Tijdens het elektrode lassen werkt de 
draadaanvoermotor niet. 
 
Basisbediening Elektrodelassen 

 
 

CC Elektrode MODE 
Proces Mode
Elektrode Soft (7018) 1 
Elektrode Crisp (6010) 2 
Elektrode Pijp 4 

 

Niet-Synergisch GMAW en FCAW 
Lassen 
In de niet synergische modes wordt de draadsnelheid 
ingesteld, gelijk aan een conventionele CV 
lasstroombron waarbij stroom en spanning onafhankelijk 
van elkaar ingesteld worden.  De lasser zal bij elke 
wijziging van de draadsnelheid, ook zijn lasspanning 
moeten corrigeren. 
 
UltimArc™ Control, regelt de aanwezige 
smoorspoelwerking van het lasproces.  The UltimArc™ 
Control regeling werkt in op de kortsluitcyclus en is 
omgekeerd evenredig aan de inductie.  Door de 
UltimArc™ Control groter dan 0.0 in te stellen resulteert 
in een hardere lasboog met meer spatten (crisp).  Stelt 
men de UltimArc™ Control in lager dan 0.0 resulteert dit 
in een zachte lasboog met minder spatten (soft). 
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Basiswerking 

 
 

LAS MODE 
Proces Mode 
GMAW, STANDAARD CV 5 
GMAW, POWER MODE 40 
FCAW, (SS) STANDAARD CV 6 
FCAW, (GS) STANDAARD CV 7 

 

GMAW (MIG) Synergisch lassen 
Draadsnelheid is de primaire parameter in synergische 
lasmode (synergisch CV, GMAW-P).  Voor elke 
draadsnelheid is de bijbehorende draadsnelheid 
voorgeprogrammeerd in de machine.  De lasser, 
operator stelt de draadaanvoersnelheid in aan de hand 
van de draaddiameter, lasnaadvorm, inbranding enz.  
De Powerwave gebruikt vervolgens deze draadsnelheid 
voor het instellen van de optimale lasstroom en 
lasspanning.  De weergegeven spanning is de optimale 
lasspanning.  De gebruiker kan deze spanning naar 
wens hoger of lager bijregelen. 
 
UltimArc™ Control, regelt de aanwezige 
smoorspoelwerking van het lasproces.  The UltimArc™ 
Control regeling werkt in op de kortsluitcyclus en is 
omgekeerd evenredig aan de inductie.  Door de 
UltimArc™ Control groter  dan 0.0 in te stellen resulteert 
in een hardere lasboog met meer spatten (crisp).  Stelt 
men de UltimArc™ Control in lager dan 0.0 resuslteert in 
een zachte lasboog met minder spatten (soft). 
 
Synergische CV programma’s zijn 
voorgeprogrammeerd met de optimale lasspanningen en 
geschikt voor de meeste procedures.  Gebruik deze 
geprogrammeerde lasspanning als een startpunt en pas 
deze zo nodig aan naar uw persoonlijke voorkeur. 
 
Wanneer men aan de voltageknop draait , toont het 
display een balkje boven of onder in het display, al naar 
gelang de ingestelt spanning boven of onder de 
voorgeprogrammeerde spanning ligt. 
 
 Preset voltage boven het 

ideale voltage (bovenste 
balkje zichtbaar). 

 
 Preset voltage op het ideale 

voltage (geen balkje). 
 
 Preset voltage onder het 

ideale voltage (onderste 
balkje zichtbaar). 

 
Basiswerking 

 
 

LAS MODE 

Elektrode Gas 
Draadiameter 

0,8 0,9 1,0 1,2
Staal CO2 93 14 10 20 

Staal ArMIX 94 15 11 21 

RVS / Stainless ArCO2 61 29 31 41 

RVS / Stainless Ar/He/CO2 63 - 33 43 

Aluminium AlSi Ar - - - 71 

Aluminium AlMg Ar - - 151 75 
Metaal gevuld / 
MetalCore 

ArMIX - - - 81 

Gevulde draad 
/CordWire 

CO2 - - - 90 

Gevulde draad/ 
CordWire 

ArMIX - - - 91 

 

Staal and RVS GMAW-P (Puls MIG) 
Puls lasprogramma’s zijn synergisch en gebruiken 
draadsnelheid als de primaire regelparameter.  Wanneer 
men de draadsnelheid verstelt, corrigeert de machine 
automatisch alle pulsvorm parameters om goede 
laseigenschappen te garanderen.  De booglengte tijdens 
het Puls MIG lassen kan men naar wens instellen met 
behulp van de Trim functie (Figuur 6). 

 
Trim .50 

Korte 
booglengte  

Trim 1.00 
Gemiddelde 
booglengte 

Trim 1.50 
Lange 

booglengte 
Figuur 6 

 

UltimArc™ Control 
UltimArc™ Control regelt In Puls mode de focus en vorm 
van de lasboog.  UltimArc™ Control is instelbaar tussen 
-10.0 tot +10.0 met een gemiddelde instellingvan 0.0.  
Verhogen van de arc control verhoogt de pulsfrequentie 
em background terwijl de peak current afneemt. 
 
Dit resulteert in een gebundelde , strakke lasboog die 
gebruikt wordt voor het lassen van dunne materialen met 
een hoge lassnelheid.  Verlagen van de Arc control 
verlaagt de pulsfrequentie en background current terwijl 
de peak current toeneemt.  Dit resulteert in een zachte 
brede boog, geschikt voor het in positie lassen. 

 
Ultimate™ 

Control –10.0 
Lage frequentie 
brede lasboog 

Ultimate™ 
Control OFF 
Gemiddelde 

frequentie en boog 

Ultimate™ 
Control +10.0 

Hoge frequentie 
gefocusseerde 

boog 
Figuur 7 

 
De Power Wave gebruikt een adaptive control regeling 
om variaties in de elektrische stick-out (afstand tussen 
contact tip en werkstuk) te corrigeren.  De 
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lasprogramma’s van de Power Wave zijn 
geoptimaliseerd voor een stick out tussen de 1.6 en 
1,9mm, afhankelijk van de draadsoort en diameter. 
 
De adaptive control regeling ondersteunt een stick out 
bereik van circa 1,27 tot 3,1mm.  Dit kan door 
beperkingen in het lasproces, afwijken bij hoge of lage 
draadaanvoersnelheden. 
 

Staal en Roestvaststaal GMAW-P (Puls 
MIG) Lassen 
 
Basiswerking 

 
 

LAS MODE   

Elektrode Gas 
Draaddiameter 

0,8 0,9 1,0 1,2 1,4
Staal (Crisp) ArMIX 95 16 12 22 - 

Staal (Rapid Arc) ArMIX - 17 13 18 - 

Staal (Vertical Up) ArMIX - - - 32 - 

RVS /Stainless ArCO2 66 - 36 46 - 

RVS/Stainless Ar/He/CO2 64 - 34 44 - 
RVS/Stainless 
(Vertical Up) 

ArCO2 - - - 48 - 

Metaal gevuld, Metal 
Core 

ArMIX - -   82 84 

Nikkel legeringen  70Ar/30He - - 170 175 - 

Silicium Brons Ar - - 192 - - 

Koper (legeringen)  ArHe - - 195 196 - 

 

Synergisch Aluminium GMAW-P (Puls 
MIG) en GMAW-P (Pulse on Pulse) 
Lassen 
 
Pulse-on-Pulse Lassen 
De Power Wave biedt naast het traditionele pulslassen 
de mogelijkheid tot Pulse-on-Pulse™ lassen.  Pulse-on-
Pulse (GMAW-PP) is een speciale pulsvorm, alleen voor 
het lassen van aluminium, Gebruik deze functie voor het 
maken van lassen met een lasuiterlijk met een 
schubbenpatroon, vergelijkbaar met het TIG lassen, (zie 
ook figuur 8). 

 
Figuur 8 

 
De pulsfrequentie is instelbaar.  Door het aanpassen van 
de arc control kan men de pulse on pulse frequentie 
aanpassen en hiermee het lasuiterlijk beïnvloeden.  
Hogere lassnelheden kunnen bereikt worden door een 
hogere Pulse on Pulse frequentie te gebruiken. 
 

Aluminium GMAW-P (Puls MIG) en 
GMAW-PP (Pulse on Pulse) Lassen 
 

Basiswerking 

 
 

LAS MODE 

Elektrode Gas 
Draaddiameter 

1,0 1,2 1,6 
Aluminium AlSi Puls Ar - 72 74 

Aluminium AlSi P-P Ar 98 99 - 

Aluminium AlMg Puls Ar 152 76 78 

Aluminium AlMg P-P Ar 101 102 103 
 

GTAW (TIG) Lassen 
De POWER WAVE® C300 CE is uitstekend geschikt 
voor het TIG lassen (Lift TIG start) in combinatie met 
een geschikte TIG -toorts. 
 

Basiswerking 

 
 

TIG MODE 
Proces Mode 
TIG Lift 3 
TIG Lift Puls 8 

 

Opslaan in het geheugen 
Om de actuele instelling in een geheugen op te slaan: 
Druk en houd de centrale knop 2 seconden 
ingedrukt.  Na 2 seconden toont het display:“Memory # 
Save Memory” Daarna kan de de knop losgelaten 
worden.  Na het opslaan verschijnt er een korte melding 
dat de instellingen opgeslagen zijn. 
 

Er zijn 8 geheugenplaatsen beschikbaar. 
 

1. Druk op de linkerknop totdat de Memory 'M' LED 
oplicht. 
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2. Draai de centrale knop om een geheugenlocatie te 
selecteren. 

3. Druk en houdt de centrale knop 2 seconden 
ingedrukt.  De actieve lasinstellingen worden 
opgeslagen in de gekozen geheugenplaats. 

 

Opvragen uit Geheugen 
On een geselecteerde geheugenplaats op te vragen: 
Druk en houd de centrale knop 1 seconde ingedrukt.  
Na het opvragen verschijnt er een korte melding dat de 
instellingen opgevraagd zijn.  De Memory LED verlicht 
zodat de gebruiker indien noodzakelijk snel een andere 
geheugenplaats kan opvragen. 
 

1. Druk op de linker knop totdat de Memory 'M' LED 
oplicht. 

 
 

2. Draai de centrale knop om een geheugenlocatie te 
selecteren. 

3. Druk en houd de centrale knop 1 seconden 
ingedrukt.  De lasinstelling wordt opgevraagd uit de 
gekozen geheugenplaats. 

 

Begrenzing / Limits 
Bij het gebruik van Limits kan de lasser de lasprocedure 
alleen binnen bepaalde grenzen regelen. 
 

Elk geheugen kan voorzien worden van verschillende of 
limits.  Bijvoorbeeld: geheugen 1 kan ingesteld worden 
met een draadaanvoersnelheid tussen de 5 en 6 meter 
per minuut terwijl de limits op geheugen 2 ingesteld 
kunnen worden van 7 tot 7.9 meter per minuut en 
geheugen 3 vrij is van Limits. 
 

Parameters worden niet beperkt door de 
geprogrammeerde grenzen van de machine.  Wanneer 
de geheugen limits ingeschakeld zijn, zal de betreffende 
parameter knipperen wanneer men probeert de 
parameters buiten de ingestelde limits in te stellen.  De 
waarde knippert niet wanneer de grens van het 
lasprogramma of de machine bereikt wordt. 
 

De system / machine limits zijn: 
Parameter Bereik  Eenheid 

Draadaanvoersnelheid 
Afhankelijk van 
programma en 

draad 
m/min 

Voltage 
Afhankelijk van 

programma 
Volts 

Trim 0.50 tot 1.50 --- 

UltimArc™ Control -10.0 tot 10.0 
Afhankelijk van 

programma 

 
De volgende Limits kunnen ingesteld worden: 
 Draadaanvoersnelheid / Amperage 
 Voltage/Trim 
 UltimArcTM Control 
 
Weld modes kunnen niet door het limits setup menu 
geselecteerd worden, alleen door ze op te slaan in het 
geheugen en vervolgens via het limits menu in te stellen. 
 

Activeren van het Limits SetUp Menu: 
1. Druk op de linker knop totdat de Memory 'M' LED 

oplicht. 

 
 
2. Draai de centrale knop om een geheugenlocatie te 

selecteren. 
3. Druk en houdt de centrale knop 5 seconden 

ingedrukt.  Het Limits menu wordt geactiveerd. 
 
Instellen Limits: 
1. Draai de centrale knop om de in te stellen 

parameter te selecteren (WFS, Voltage, Trim). 

 
 
2. Druk op de linker drukknop en selecteer welke limit 

ingesteld moet worden (High, Nominal, Low).  De 
gekozen waarde knippert. 

3. Nadat alle limits ingesteld zijn, kunnen de waarden 
opgeslagen worden door de centrale drukknop 1 
seconde ingedrukt te houden. 
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4. Druk op de linker drukknop om de wijzigingen te 

bevestigen (of druk de rechter drukknop om te 
annuleren). 

 

Zoeken Las Mode/ lasprogramma 
De zoeken Las Mode / programma function biedt de 
mogelijkheid te zoeken naar een lasmode / 
lasprogramma op basis van het lasproces, de 
draadsoort en de draaddiameter. 
 
1. Druk op de linker knop totdat de ' Weld Mode LED 

oplicht. 

 
 
2. Druk en houdt de centrale knop 1 seconden 

ingedrukt.  Het zoekmenu wordt nu geactiveerd. 
3. Draai de centrale knop en kies het gewenste 

proces. 
4. Druk op de rechter drukknop om dit te selecteren. 

Herhaal stap 3 en 4 om de draadsoort 
draaddiameter en gassoort te selecteren. 

 

Functie 2-Takt / 4-takt Toortsschakelaar 
De 2-Takt - 4-takt  schakelaar verandert de functie van 
de toortsschakelaar. In 2-takt stand schakelt de 
lasstroom Aan en Uit gelijk met de toortsschakelaar.  In 
4-takt  stand biedt een “houd” functie en biedt de 
mogelijkheid start- en kratertijd te regelen met de 
toortsschakelaar. 
 
Druk op de rechter drukknop om te schakelen tussen de 
2-takt en 4-takt functie 
 
De 2-takt , 4-takt functie heeft geen invloed tijdens het 
electrode lassen. 

 
 
2-Takt Toortsschakelaar 
2-takt toortsschakelaar wordt het meest gebruikt.  
Wanneer men de toortsschakelaar indrukt start het 
lassysteem (stroombron en draadaanvoerkoffer) en 
doorloopt de startcyclus en last met de ingestelde 
parameters.  De machine blijft lassen zolang men de 
toortsschakelaar ingedrukt houdt.  Nadat men de 
toortsschakelaar losgelaten heeft doorloopt de machine 
de stopcyclus en stopt vervolgens. 
 
4-Step Toortsschakelaar 
4-takt toortsschakelaar biedt de lasser de mogelijkheid 
extra functies in de lascyclus te gebruiken.  4-Takt 
toortsschakelaar voegt functies toe als boog Start, Las 
en Kratertijd.  Daarnaast wordt de 4 takt functie gebruikt 
als er lange stukken gelast moeten worden. 
 

Koude draadaanvoer /Gas Spoelen 
Koude draadaanvoer en gas spoelen 
zijn gecombineerd in een terugverende 
wipschakelaar. 
 
Om de koude draadaanvoer te activeren 
drukt men de wipschakelaar naar 
boven.  De machine zal draad 
aanvoeren zonder dat er gas stroomt of 
lasspanning op de draad staat.  De draadsnelheid kan 
veranderd worden door aan de knop 
draadaanvoersnelheid te draaien.  Koude draadaanvoer 
wordt gebruikt om de lasdraad veilig in het laspistool te 
brengen. 
 
Houdt de wipschakelaar naar beneden gedrukt om de 
gasklep te activeren en het gas door te spoelen. 
 

Functies Set-Up Menu 
Het Setup-menu geeft toegang tot de set-up 
configuratie.  In de set-up configuratie zijn parameters 
opgeslagen die in het algemeen alleen moeten worden 
ingesteld bij de installatie.  De parameters zijn als volgt 
gegroepeerd:  
 P.1 tot en met P.79 onbeveiligde instellingen (altijd 

wijzigen). 
 P.79 tot en met P.199 Diagnostische Parameters 

(alleen lezen, niet instelbaar). 
 P.501 tot en met P.599 Beveiligde Parameters 

(alleen te wijzigen met behulp van Power Wave 
Manager software). 

 
Voor toegang tot het set-up menu, drukt men tegelijk op 
de linker- en rechterknoppen van het MSP4 paneel.  Het 
set-up menu is niet toegankelijk als het systeem in 
werking is (lassen) of als er een fout is opgetreden (De 
status-LED is niet groen).  Verander de waarde van het 
knipperende parameter door het draaien van de SET-
knop. 
 
Na het wijzigen van een parameter is het noodzakelijk 
om de rechter knop in te drukken om de nieuwe 
instelling op te slaan.  Door op de linker knop te drukken 
wordt de wijziging geannuleerd.  Als u het set-up menu 
wilt verlaten, drukt u op elk gewenst moment tegelijk, op 
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de linker en rechter knop van het MSP4 paneel.  Na 1 
minuut van inactiviteit sluit het setup-menu automatisch. 
 
Lijst van onbeveiligde instellingen 

P.0 Uit Setup Menu 
P.1 Eenheid draadaanvoersnelheid 
P.2 Weergave lasboog mode 
P.3 Weergave energie in display  
P.4 Geheugen opvragen met toortsschakelaar 
P.5 Methode procedure wisselen 
P.6 Motorkoppel PP pistool instellen 
P.7 Verschil PP laspistool instellen 
P.8 TIG Gas regeling 
P.9 Krater Vertraging 

P.14 Reset gewicht lastoevoegmaterialen 
P.16 Werking knoppen Push-Pull Pistool 
P.17 Afstandsbediening Control 
P.20 Weergave Trim als Volts Optie 
P.22 Boog Start/stop Error Tijd 
P.25 Joystick Configuratie 
P.26 Toon Memory Led en functies 

 
Lijst van Diagnostische Parameters 

P.80 Meten van de stroomaansluitingen 
P.82 Weergave voltage meting 
P.99 Toon Test Modes? 
P.100 Toon Diagnostics 
P.101 Toon gebeurtenissen (Event Logs) 
P.102 Toon fouten (Fatal Logs) 
P.103 Toon Software Versie Info 
P.104 Toon Hardware Versie Info 
P.105 Toon Lassoftware Info 
P.106 Toon Ethernet IP Adres 
P.107 Toon Protocol Stroombron 

 
Lijst van beveiligde parameters alleen te 
wijzigen met behulp van Powerwave Solftware 

P.500 Toon uitsluiten Parameters 
P.501 Uitsluiten Encoder 
P.502 Uitsluiten geheugen wisselen 
P.503 Uitsluiten Geheugenknop 
P.504 Bedienpaneel vergrendelen 
P.505 Setup Menu vergrendelen 
P.506 Instellen wachtwoord User Interface 
P.509 Uitsluiten User interface 

 

Gedetaïleerde beschrijving van de 
Setup instellingen 
 
Open Parameters 
 
P.0  Druk op de linker knop om het set-up menu 

te verlaten. 
 
P.1   Eenheid draadaanvoersnelheid 
 Metrisch = m / min 
 Engels = in / feed min (standaard) 
 
P.2   Arc Display Mode 
 Amps = Het linker display toont amperage tijdens 

het lassen. (standaard) 
 WFS = Het linker display toont 

Draadaanvoersnelheid  tijdens het lassen. 

 
P.3   Weergave energie 
P.3 selecteer hiermee of de energie tijdens het lassen 
wordt weergegeven.  De machine toont de totale energie 
in Joules sinds de laatste las in het display.  Deze 
waarde blijft op het display staan totdat een nieuwe las 
gestart wordt of er een waarde op het display gewijzigd 
wordt.  P.3 zal alleen weergegeven worden in de lijst als 
de stroombron deze functie ondersteunt en in staat is de 
energie uit te rekenen. ( een eventuele software update 
kan noodzakelijk zijn).  Wanneer P.3 = No, energie 
wordt niet weergegeven in het display (standaard).  
Wanneer P.3 = Yes, energie wordt weergegeven in het 
display. 
 
P.4   Geheugen opvragen via pistoolschakelaar 
 Enable = selecteren opvragen met 2 tot 6 maal snel 

drukken op de pistoolschakelaar.  Is standaard 
ingeschakeld wanneer het optionele dubbele 
procedure / geheugenpaneel is geïnstalleerd.  De 
geheugens zijn op te roepen met de 
pistoolschakelaar.  Druk de pistoolschakelaar snel 
het aantal keren dat overeen komt met het 
geheugennummer.  Bijvoorbeeld, het geheugen 3 
opvragen:  Trek 3 maal snel de pistoolschakelaar.  
Geheugen opvragen kan alleen als er niet met de 
machine gelast wordt. 

 Switch = Geheugenselectie wordt alleen uitgevoerd 
door de knoppen op het optionele dubbele 
procedure / geheugenpaneel (standaard). 

 
P.5   Wisselen procedure met pistoolschakelaar 
 Snelle schakelaar = Hiermee kan schakelen tussen 

procedure A en B tijdens de procedure lassen.  Het 
optionele dubbele procedure / geheugenpaneel is 
vereist.  Werking: 
 Selecteer procedure "GUN" op het geheugen 

paneel. 
 Start met lassen door de pistoolschakelaar in te 

drukken.  Het systeem zal lassen met 
procedure A-instellingen. 

 Tijdens het lassen, laat de pistoolschakelaar 
snel los en druk deze meteen weer in.  Het 
systeem schakelt de instellingen naar 
procedure B. 

 Laat de schakelaar los om te stoppen met 
lassen.  Wanneer de volgende las gemaakt 
wordt, zal het systeem opnieuw beginnen met 
procedure A. 

 Geïntegreerde TrigProc = Gebruik pistoolschakelaar 
en procedure schakelaar bij gebruik van een Lincoln 
Dual Schedule pistool.  Het systeem werkt identiek 
aan de voorgaande uitleg.  Uitleg werking in 4-takt: 
 Selecteer procedure "GUN" op het 

geheugenpaneel. 
 Start met lassen door de pistoolschakelaar in te 

drukken.  Het systeem zal lassen met 
procedure A-instellingen. 

 Tijdens het lassen, laat de pistoolschakelaar 
snel los en druk deze meteen weer in.  Het 
systeem schakelt de instellingen naar 
procedure B. 

 Laat de schakelaar los om te stoppen met 
lassen.  Wanneer de volgende las gemaakt 
wordt, zal het systeem opnieuw beginnen met 
procedure A. 

 Externe Schakelaar = dubbele procedureselectie 
kan uitgevoerd worden met behulp van de 
geheugen toets of een dubbel procedure laspistool. 
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P.6   Push Pull pistool, instelling motorkoppel 
Deze instelling regelt het motorkoppel van de motor bij 
gebruik van een push-pull pistool.  De 
draadaanvoerkoffer wordt in de fabriek ingesteld zonder 
voorinstelling (maximaal).  Bij gebruik van een Push Pull 
laspistool kan het koppel worden teruggebracht om de 
kracht van de draadaanvoermotor te beperken en het 
teveel aanvoeren van lasdraad te voorkomen.  Een te 
laag koppel kan draadaanvoerproblemen tijdens het 
lassen opleveren waardoor de lasdraad in de tip vast 
kan branden.  Standaardwaarde voor deze instelling is 
75, Bereik van 5 - 100. 
 Gebruik de VOLTS / TRIM knop om het koppel in te 

stellen.  Verhogen van de factor verhoogt het motor 
koppel en het verminderen van de factor verlaagt 
het motorkoppel.  Verhoog het koppel niet onnodig.  
Een te hoog of te laag koppel kan 
draadaanvoerproblemen geven kan de draad terug 
branden in de contacttip. 

 Druk op de rechterknop om de instelling op te slaan. 
 
P.7   Push Pull pistool aanpassing Offset 

draadmotor 
De PushPull offset kalibratie past de draad 
doorvoersnelheid aan op de  pull-motor.  De procedure 
mag alleen worden uitgevoerd wanneer alle andere 
mogelijke correcties niet het gewenste effect op de 
push-pull geeft.  Een rpm meter is nodig voor het 
uitvoeren van de motorkalibratie.  Uitvoeren van de 
kalibratieprocedure: 
 Plaats de aandrukrollen op de beide 

draadaanvoereenheden. 
 Stel de draaddoorvoersnelheid in op 200 

omwentelingen per minuut. 
 Verwijder de draad uit het systeem. 
 Houd het toerentalmeter op de draadmotor van het 

laspistool. 
 Druk de pistoolschakelaar in. 
 Het toerental moet tussen de 115 en 125 Rpm 

liggen.  Verander indien nodig de kalibratie-instelling 
om de pull motor te vertragen, of verhoog de 
kalibratie-instelling om de motor te versnellen.  Het 
kalibratiebereik is -30 tot 30, met 0 als de standaard 
waarde. 

 Druk op de rechterknop om de nieuwe instelling op 
te slaan. 

 
P.8   TIG Gas regeling  
Beïnvloedt de werking van de gasklep tijdens het TIG 
lassen. 
 Valve (manueel) = Geen werking van de gasklep 

tijdens het TIG lassen.  De gasstroom wordt 
manueel geregeld middels een externe klep. 

 Feeder Solenoid = Maakt gebruik van de interne 
gasklep van de draadaanvoerkoffer (feeder).  De 
klep gaat automatisch aan en uit met het TIG 
lassen.  

 Power source Solenoid = Elke gaskklep die aan de 
stroombron aangesloten zit gaat automatisch aan 
en uit met het TIG lassen. 

 
Let op: 
 Gasvoorstroom is niet beschikbaar tijdens het TIG 

lassen. 
 Gasnastroom is beschikbaar – Bij zowel MIG als 

TIG wordt dezelfde tijd gehanteerd. 
 Wanneer de uitgang van de machine wordt 

gecontroleerd door de knop rechtsboven, zal het 
gas niet gaan stromen totdat de elektrode het 

werkstuk aanraakt.  Na het verbreken van de 
lasboog blijft het gas doorstromen totdat de 
gasnastroomtijd verstreken is. 

 Wanneer de uitgang van de machine in- en 
uitgeschakeld wordt met behulp van een 
toortsschakelaar of voetpedaal, zal het gas gaan 
stromen op het moment dat de machine 
ingeschakelt wordt en stopt op het moment dat de 
machine uitgeschakeld is en de 
gasnastroomtijdverstreken is. 

 
P.9   Kratervertraging 
Bij gebruik van de kratervertraging slaat de machine de 
kraterfunctie over bij het maken van korte hechtlassen.  
Wanneer de pistoolschakelaar losgelaten wordt voordat 
de kratervertragingstimer eindigt, dan wordt de krater- 
functie overgeslagen.  Als de pistoolschakelaar  daarna 
wordt losgelaten functioneert de kraterfunctie normaal. 
 Waarden = Uit tot 10,0 seconden (Uit is standaard). 
 
P.14   Reset gewicht lastoevoegmaterialen 
Deze parameter verschijnt alleen in systemen met 
Production Monitoring.  Gebruik deze parameter om 
opnieuw het oorspronkelijke gewicht van de 
lastoevoegmaterialen in te stellen. 
 
P.16   Push-Pull Gun Knop 
 Gun Pot Enabled = De draaddoorvoersnelheid 

wordt altijd gecontroleerd door de potentiometer op 
het push-pull gun (standaard). 

 Gun Pot handicap = De draaddoorvoersnelheid 
wordt altijd gecontroleerd door de linker display 
knop op de draadaanvoerkoffer. 

 Gun Pot Proc A = In procedure A, wordt de draad 
doorvoersnelheid ingesteld door de potentiometer 
op het push-pull pistool.  In procedure B, wordt de 
draaddoorvoersnelheid bepaald door de linker 
display knop op de draadaanvoerkoffer. 

 
P.17   Afstandsbediening 
Selecteert het analoge type afstandsbediening dat 
gebruikt wordt.  Digitale afstandbedieningen (met een 
digitaal display) worden automatisch herkend.  Op 
machines zonder de 12-pin connector zal de “joystick” 
instelling niet weergegeven worden. 
 “All Mode Remote” – Bij deze instelling werkt de 

afstandsbediening in alle lasmodes/lasprogramma’s 
en functioneert gelijk aan de meeste machines met 
een 6-pin of  7-pin aansluiting voor 
afstandsbediening.  Deze stand is speciaal 
opgenomen voor klanten die meerdere verschilende 
Lincoln lasapparaten hebben en biedt een 
soortgelijke bediening als de andere Lincoln 
apparaten. 

 “PushPull Gun” – Gebruik deze instelling als er 
tijdens het MIG-MAG lassen gebruik gemaakt wordt 
van een Push-Pull laspistool dat voorzien is van een 
potmeter voor de draadaanvoersnelheid.  
Lasstroom instellingen voor Elektrode , TIG en 
Gutsen moeten op de User interface ingesteld 
worden. Deze instelling is backward compatible met 
de “PushPull” instellingen van P.17 “Selectie 
Laspistool”. 

 “TIG Afstandsbediening” – Gebruik deze instelling 
tijdens het TIG lassen en wanneer er een 
voetpedaal of handafstandsbediening gebruikt 
wordt.  Stel tijdens het TIG lassen, de maximale 
stroomsterkte in met de linkerknop op de User 
Interface.  De MIG draadsnelheid en de de 



Nederlandse  Nederlandse 12

lasstroom tijdens het Elektrode lassen of Gutsen 
kunnen op de User Interface ingesteld worden. 

 “Stick/Gouge Afstandsbediening” – Gebruik deze 
stand voor het Elektrodelassen of Gutsen, terwijl er 
een afstandsbediening gebruikt wordt.  Stel tijdens 
het Elektrode lassen, de maximale stroomsterkte in 
met de linkerknop op de User Interface.  Tijdens het 
gutsen werkt de linkernop niet en is de stroom 
alleen te regelen via de afstandsbediening.  MIG 
draadsnelheid en TIG kunnen op de User Interface 
ingesteld worden. 

 “Joystick MIG Pistool” (Standaard af fabriek) – 
gebruik deze instelling bij gebruik van een MIG 
laspistool met joystick afstandsbediening.  
Lasparameters voor Elektrode, TIG en Gutsen 
kunnen op de user interface ingesteld worden. 

 
P.20  Display Trim als Volts Optie 
Bepaalt hoe de trim wordt weergegeven. 
 False = De trim word weergegeven zoals in de 

weldset omschreven staat -0.5 tot +0.5 (standaard). 
 True = Alle trim waardes worden weergegeven als 

een voltage. 
 
P.22   Boog Start / onderbreking Error Tijd 
Deze optie kan gebruikt worden voor het monitoren van 
de lasboog en kan de uitgang van de machine 
uitschakelen wanneer de lasboog van de machine niet 
ontsteekt of onderbroken is gedurende een vooraf 
ingestelde tijd.  Error 269 wordt op het display 
aangegeven indien de ingestelde tijdsduur overschreden 
wordt.  Wanneer de waarde van P22 op OFF ingesteld 
wordt zal de machine niet uitschakelen wanneer de boog 
niet ontstoken wordt, nog zal de machine uitschakelen 
bij een boogonderbreking.  In deze stand kan de 
toortsschakelaar ook gebruikt worden voor het invoeren 
van de lasdraad (“Heet” dus met spanning op de draad) 
in het laspistool (standaard af fabriek).  Indien een 
waarde ingesteld wordt schakelt de machine de uitgang 
van de stroombron uit wanneer de toortsschakelaar 
ingedrukt wordt en er binnen de gestelde tijd geen 
lasboog ontstoken wordt.  Hetzelfde geldt als tijdens het 
lassen de lasboog dooft/onderbreekt en de 
toortsschakelaar ingedrukt blijft, de machine schakelt na 
overschrijding van de ingestelde tijd de uitgang uit.  
Deze functie is uitgeschakeld tijdens het elektrode 
lassen, TIG lassen of tijdens het gutsen.  Om problemen 
door impulsen of elektromagnetische ruis te voorkomen 
wordt het aanbevolen deze waarde zorgvuldig te kiezen 
rekeninghoudend met alle lasparameters zoals Run-in 
draadsnelheid, draadsnelheid tijdens het lassen etc.  Om 
het herhaaldelijk wijzigen van de Boog Start / 
onderbreking Error Tijd te voorkomen kan het 
noodzakelijk zijn het Setup Menu te vergrendelen met 
behulp van de Power Wave Manager software >> 
Setting Preference lock = Yes. 
 
P.25   Joystick Configuratie 
De nieuwe analoge en digitale laspistolen zijn voorzien 
van een joystick.  De gebruiker kan zijn lasparameters 
op het laspistool of aanpassen, in plaats van naar de 
draadaanvoerkoffer te lopen.  P.25 kan worden gebruikt 
om de functies van de joystick te configureren.  De 
draadsnelheid is altijd gekoppeld aan het vooruit en 
achteruit bewegen van de joystick. 
 Wanneer P.25 is ingesteld op "Trim / Volt / etc." zal 

het naar links en rechts bewegen van de joystick de 
waarde van de booglengte Trim, Arc Voltage, Power 
of STT Achtergrond aanpassen. 

 Wanneer P.25 is ingesteld op "Geheugen + Trim / 

etc." kan de lasser met het naar links en naar rechts 
bewegen van de joystick een keuze maken uit 
voorgeprogrameerde geheugens. 

 Wanneer P.25 is ingesteld op "Procedure A / B", 
zullen de linker en rechter joystick positie worden 
gebruikt om de procedure A en B te selecteren, 
zowel tijdens het lassen of in rust.  De linker joystick 
positie kiest procedure A, het rechter joystick positie 
kiest procedure B. 

 
P.26   Toon geheugen LED? 
Deze functie is beschikbaar op bedienpanelen die 
geheugenfunctie ondersteunen maar geen specifieke 
geheugenknoppen hebben.  Deze functie wordt gebruikt 
om de LED die gebruikt wordt voor het opvragen of 
opslaan van de geheugenfuncties te tonen of te 
verbergen.  Wanneer P.26 ingesteld is op Yes, dan licht 
de geheugen (memory) LED op en kan de gebruiker 
lasprocedures opslaan en opvragen van de geheugen 
plaatsen. 
 
Diagnostische parameters 
 
P.80  Meetdraad op stroomuitgang 
Gebruik deze parameter voor diagnostische doeleinden.  
Wanneer de stroom wordt geretourneerd, wordt p.80 
automatisch teruggezet op False. 
 False = meten van de  elektrode (67) en werkstuk 

(21) wordt bepaald door de DIP-schakelaars van het 
systeem. 

 Ware = meten van de elektrode (67) en werkstuk 
(21) wordt gemeten aan de uitgangen van de 
stroombron en de DIP-switch instellingen worden 
overschreven. 

 
P.82.  Tonen meetvoltage op display 
Biedt bij het storingzoeken de mogelijkheid voor het 
tonen van de meetspanning.  De instelling wordt 
weergegeven als een tekstregel op het MSP display 
wanneer de lasstroom ingeschakeld wordt.  Deze 
instelling wordt niet opgeslagen maar wordt automatisch 
gereset wanneer de machine uitgeschakeld wordt. 
 
P.99   Toon Test Modes 
Veel lastabellen omvatten speciale modi voor het testen 
en onderhoud van het lassysteem.  Stel deze parameter 
op YES om alle testmodi uit te lezen.  Als de 
stroomtoevoer wordt uitgeschakeld, schakelt de Toon 
Test Modi automatisch terug tot "NO". 
 
P.100  Bekijk Diagnostics 
Diagnostiek wordt alleen gebruikt voor het onderhoud 
van het Power Wave systeem. 
 YES = Toont P.101 t/m P.500 in het SETUP menu. 
 NO = Toont alleen P.0 t/m P.100 in het SETUP-

menu. 
 
P.101  Event Logs 
Druk op de rechter MSP4 knop om de Event Logs uit te 
lezen.  Draai de encoder om het object te lezen en druk 
vervolgens op de juiste MSP4 knop.  Diverse software-
informatie zal verschijnen over de belangrijkste 
gebeurtenissen in het systeem.  Druk op de linker MSP4 
om af te sluiten. 
 
P.102  Fatal Logs 
Druk op de rechter MSP4 knop om de Fatale Logs uit te 
lezen. Draai de encoder om de module te lezen en druk 
vervolgens op de juiste MSP4 knop.  Diverse software-



Nederlandse  Nederlandse 13

informatie zal verschijnen over kritische module acties.  
Druk op de linker MSP4 om af te sluiten. 
 
P.103  Software Version 
Druk op de rechter MSP4 knop om de software versie in 
elke module (PC Board) uit te lezen.  Draai de encoder 
om de module te lezen en druk vervolgens op de juiste 
MSP4 knop.  Het panel geeft de belangrijkste software 
versie geladen in de modules.  Druk op de linker MSP4 
om af te sluiten. 
 
P.104  Toon Hardware Versie Informatie 
Wordt gebruikt voor het uitlezen van de Hardware versie 
van elke print in het systeem.  Druk op de rechter 
drukknop om deze functie te activeren.  Met behulp van 
de centrale knop kan de gewenste print geselecteerd 
worden.  Druk op de rechter drukknop om de Hardware 
versie uit te lezen.  Druk op de linkerdrukknop om terug 
te gaan en een nieuwe print te selecteren.  Druk een 
tweede keer op de linker drukknop om het menu te 
verlaten. 
 
P.105  Toon  Las Software Informatie 
Wordt gebruikt voor het bekijken van de software versie 
in de stroombron.  Druk op de rechter drukknop om de 
informatie op te vragen, druk op de linker drukknop om 
het menu te verlaten. 
 
P.106  Toon Ethernet IP Adres 
Indien er een Ethernet netwerkkaart aanwezig is in de 
machine, wordt deze funtie gebruikt voor het bekijken 
van Ethernet netwerk IP adres.  Druk op de rechter 
drukknop om het IP adres te kunnen lezen en druk op de 
linker drukknop om het menu te verlaten.  Het IP-adres 
kan met deze menu optie niet veranderd worden. 
 
P.107  Toon protocol Stroombron 
Wordt gebruikt om aan te geven welk type stroombron is 
aangesloten op de draadaanvoerkoffer.  Door op de 
rechter drukknop te drukken geeft de machine aan of the 
een LincNet of ArcLink protocol type stroombron is.  
Druk op de linker drukknop om het menu te verlaten. 
 
Beveiligde parameters: Alleen te wijzigen met 
behulp van Powerwave Manager software 
 
P.500  Toon beveiligde Parameters 
Oorspronkelijk bedoeld om veranderingen in bepaalde 
setup parameters te voorkomen. P.500 werd voorheen 
gebruikt als toegang tot deze parameters.  Nu komt deze 
optie niet meer voor in het setup menu. 
 
P.501  Encoder uitschakelen  
Schakelt een of beide bovenste knoppen (encoders) uit.  
Hierdoor wordt het voor de operator onmogelijk 
veranderingen aan te brengen in draadsnelheid, stroom, 
spanning of trim.  De functie van elke knop is afhankelijk 
van de geselecteerde lasmode.  Wanneer een CC-mode 
geselecteerd is (bv  Elektrode, TIG, Gutsen) zal de 
rechter knop altijd functioneren als een aan/uit 
schakelaar.  Deze functie kan alleen geactiveerd worden 
met behulp van de Powerwave Manager software. 
 
P.502  Uitschakelen geheugens overschrijven 
Bepaalt of de geheugens overschreven kunnen worden 
met nieuwe gegevens. 
 No = Geheugens kunnen overschreven worden en 

limits kunnen ingegeven worden (standaard). 

 Yes = Geheugens kunnen niet veranderd worden. 
Opslaan is onmogelijk en Limits kunnen niet  
veranderd worden. 

 
Deze functie kan alleen geactiveerd worden met behulp 
van de Powerwave Manager software. 
 
P.503  Uitschakelen Geheugen drukknop 
Schakelt een bepaalde geheugenknop uit.  Wanneer dit 
geheugenis uitgeschakeld is kunnen er in het 
betreffende geheugen geen lasprocedures opgevraagd 
of opgeslagen worden.  Wanneer men toch probeert een 
procedure op te slaan of op te vragen zal op het display 
aangegeven worden dat het betreffende geheugen 
uitgeschakeld is.  In draadaanvoerkoffers met meerdere 
draadaanvoermotoren schakelt de geheugenfunctie voor 
beide draadaanvoermotoren uit.  Deze functie kan alleen 
geactiveerd worden met behulp van de Powerwave 
Manager software. 
 
P.504  Blokkeren selecteren Mode Bedienpaneel 
Biedt een keuze uit verschillende mogelijkheden om het 
bedienpaneel te blokkeren.  Wanneer een bepaald 
gedeelte van het bedienpaneel geblokkeerd is en men 
probeert een wijziging aan te brengen, in dit paneel zal 
er een boodschap op het display weergegeven worden 
dat deze functie geblokkeerd is. 
 Alle MSP Optie  geopend = Alle instelbare 

parameters op het bedienpaneel zijn toegankelijk. 
 Alle MSP Optie zijn geblokkeerd = Alle knoppen en 

drukknoppen op het bedienpaneel zijn geblokkeerd. 
 Start & Eind Optie geblokkeerd =  De Start en Eind 

parameters op het bedienpaneel zijn geblokkeerd 
alle andere zijn vrij toegankelijk. 

 Las Mode Optie geblokkeerd = De las mode kan 
niet veranderd worden op het bedienpaneel. Alle 
andere parameters zijn vrij toegankelijk. 

 Wave Control Opties geblokkeerd = De Wave 
Control parameters op het bedienpaneel zijn 
geblokkeerd, alle andere zijn vrij toegankelijk. 

 Start, Eind, Wave Optie geblokkeerd = De Start, 
Eind en Wave Control parameters op het 
bedienpaneel zijn geblokkeerd alle andere functies 
zijn vrij toegankelijk. 

 Start, Eind en Las Mode Optie geblokkeerd = De 
Start, Eind en selectie Las mode zijn geblokkeerd.  
Alle andere functies zijn vrij toegankelijk. 

 
Deze functie kan alleen geactiveerd worden met behulp 
van de Powerwave Manager software. 
 
P.505  Blokkeren Setup Menu  
Bepaalt of er parameters in het setup menu door de 
gebruiker gewijzigd mogen worden zonder het invoerren 
van een pincode 
 No = De operator kan elk setup menu wijzigen 

zonder dat er een pincode nodig is, zelfs als de 
pincode niet 0 is (standaard). 

 Yes = De operator moet een pincode invoeren 
(indien de pincode niet 0 is) voordat er 
veranderingen in het Setup menu doorgevoerd 
kunnen worden. 

 
Deze functie kan alleen geactiveerd worden met behulp 
van de Powerwave Manager software. 
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P.506  Instellen Pincode bedienpaneel 
Voorkomt ongewenste veranderingen aan de 
apparatuur.  De standaard pincode is 0 welke volledige 
toegang geeft.  Een pincode (niet 0) voorkomt 
ongewenste: 
 Wijzigingen in geheugens en limits. 
 Opslaan in geheugens (indien P.502 = Yes) 
 Wijzigingen in setup parameters (indien P.505 = 

Yes). 
 
Deze functie kan alleen geactiveerd worden met behulp 
van de Powerwave Manager software. 
 
P.509  Geheel Blokkeren bedienpaneel  
Blokkeert alle bedienfuncties op het bedienpaneel.  
Wijzigingen door de operator zijn hierdoor onmogelijk. 
 
Deze functie kan alleen geactiveerd worden met behulp 
van de Powerwave Manager software. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 
01/11 

Deze machine is ontworpen in overeenstemming met alle van toepassing zijnde bepalingen en normen.  Desondanks 
kan de machine elektromagnetische ruis genereren die invloed kan hebben op andere systemen zoals 
telecommunicatiesystemen (radio, televisie en telefoon) of beveiligingssystemen.  Deze storing of interferentie kan leiden 
tot veiligheidsproblemen in het betreffende systeem.  Lees en begrijp deze paragraaf om elektromagnetische 
interferentie (storing), opgewekt door deze machine, te elimineren of te beperken. 
 

Deze installatie is ontworpen om in een industriële omgeving gebruikt te worden.  De gebruiker dient deze 
machine te installeren en te gebruiken zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.  Indien 
elektromagnetische interferentie voorkomt, dient de gebruiker maatregelen te nemen om deze interferentie 
te elimineren.  Indien nodig kan hij hiervoor assistentie vragen aan de dichtstbijzijnde Lincoln Electric 
vestiging.  Deze apparatuur voldoen niet aan IEC 61000-3-12.  Als deze aangesloten zijn op een openbaar 

laagspannings-systeem is het de verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur dit te 
waarborgen, door overleg met het distributienet exploitant. 
 
Voordat de machine geïnstalleerd wordt dient de gebruiker de werkplek te controleren op apparatuur die t.g.v. 
interferentie slecht functioneert.  Let hierbij op: 
 Primaire- en secundaire kabels, stuurstroomkabels en telefoonkabels in de directe en nabije omgeving van de 

werkplek en de machine. 
 Radio en/of televisie zenders en ontvangers.  Computers of computergestuurde apparatuur. 
 Beveiligen en besturingen van industriële processen.  Meet en ijkgereedschap. 
 Persoonlijke medische apparatuur zoals pacemakers en gehoorapparaten. 
 Controleer de elektromagnetische immuniteit van apparatuur op of nabij de werkplek.  De gebruiker dient er zeker 

van te zijn dat alle apparatuur in de omgeving immuun is.  Dit kan betekenen dat er aanvullende maatregelen 
genomen moeten worden. 

 De dimensies van het gebied waarvoor dit geldt hangen af van de constructie en andere activiteiten die 
plaatsvinden. 

 
Neem de volgende richtlijnen in acht om elektromagnetische emissie van de machine te beperken. 
 Sluit de machine op het net aan zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.  Indien storing optreedt, kan het 

nodig zijn aanvullende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld het filteren van de primaire spanning. 
 Las- en werkstukkabels dienen zo dicht mogelijk naast elkaar te liggen.  Leg, indien mogelijk, het werkstuk aan 

aarde om elektromagnetische emissie te beperken.  De gebruiker moet controleren of het aan aarde leggen van het 
werkstuk gevolgen heeft voor het functioneren van apparatuur en de veiligheid van personen. 

 Het afschermen van kabels in het werkgebied kan elektromagnetische emissie beperken.  Dit kan bij speciale 
toepassingen nodig zijn. 

 WAARSCHUWING 
De klasse A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in bewoonde plaatsen waar de elektrische stroom wordt geleverd 
door het openbare laagspanningsnetsysteem.  Er kan sprake zijn van potentiële moeilijkheden bij het waarborgen van de 
elektromagnetische compatibiliteit op die locaties, te wijten aan geleide en radiofrequente storingen.  
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Technische Specificaties 
 
POWER WAVE®  C300CE 

Stroombron – Ingangsspanning en stroom 

Model 
Inschakel- 

duur 
Ingangsspanning ± 10% Ingangsstroom  

Opgenomen 
vermogen in rust  

Cosinus Phi @ 
nominale 

uitgangsstroom 

K2865-1 
40% ID 208/230/400*/460/575 

3 fase 50/60 Hz 
(* inclusief  380V tot 415V) 

30/28/16/14/11 300 W Max. 
(ventilator aan) 

0,95 
60% ID 23/21/12/11/9 

NOMINAAL SECUNDAIR VERMOGEN

Proces Inschakelduur ID (%) 
Volts (RMS) @ Nominale 

stroom (V) 
Ampère (RMS) (A) 

GMAW 
GMAW-Pulse 

FCAW 

40 29 300  

100 26,5 250  

SMAW 
40 31,2 280  
100 29 225  

GTAW-DC 
40 22 300  
100 20 250  

AANBEVOLEN AANSLUITKABEL EN ZEKERINGSWAARDE 

Ingangsspanning / 
Fase/Frequentie 

Nominale 
ingangsstroom op 

typeplaat 

Doorsnede primaire 
kabel (mm2) 

Doorsnede 
Aardgeleider  (mm2) 

Zekeringswaarde 2 
(A) 

208/3/50/60 
230/3/50/60 
400/3/50/60 
460/3/50/60 
575/3/50/60 

30 
28 
16 
14 
11 

10 
10 
4 

 2.5 
 2.5 

6 
6 
6 
6 
6 

40 
40 
25 
20 
15 

1 Draaddoorsnede en zekeringswaarde is afhankelijk van de locale voorschriften. 
2 Zekeringswaarde  voor zowel conventionele zekeringen als ook installatieautomaten  met een correcte karakteristiek. 

 
Bereik Draadaanvoersnelheid en draaddoorsnede 

Draadaanvoer 
snelheid 
(m/min) 

GMAW 
Staal 

GMAW 
Aluminium 

GMAW 
Roest vast staal 

FCAW 

Draaddiameter 
(mm) 

Draaddiameter (mm) Draaddiameter (mm Draaddiameter (mm 

1,3 – 17,8 0,6 – 1,2 0,8 – 1,6 0,8 – 1,2 0,9 – 1,2 
Lasprocessen

Proces Bereik Lasstroom (A) OCV (U0) (V) 
GMAW 

GMAW-Pulse 
FCAW 

GTAW-DC 
SMAW 

5 - 300 

70 
70 
70 
70 
70 

Afmetingen 
Model Hoogte(mm) Breedte (mm) Diepte (mm) gewicht (kg)* 

K2865-1 477,5 356 610 50,4 
Temperatuurbereik

Werktemperatuur (ºC) Opslagtemperatuur (ºC) 
-20 tot +40 -40 tot +85 

IP23 155º(F) Isolatieklasse 
* Gewicht exclusief primaire kabel. 
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WEEE 
07/06 
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Gooi elektrische apparatuur nooit bij gewoon afval! 
Met inachtneming van de Europese Richtlijn 2012/19/EC met betrekking tot Afval van Elektrische en 
Elektronische Apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) en de uitvoering daarvan in 
overeenstemming met nationaal recht, moet elektrische apparatuur, waarvan de levensduur ten einde 
loopt, apart worden verzameld en worden ingeleverd bij een recycling bedrijf, dat overeenkomstig de 
milieuwetgeving opereert.  Als eigenaar van de apparatuur moet u informatie inwinnen over goedgekeurde 
verzamelsystemen van onze vertegenwoordiger ter plaatse. 
Door het toepassen van deze Europese Richtlijn beschermt u het milieu en ieders gezondheid! 

 

Reserve Onderdelen 
07/09 

Leessinstructie Onderdelenlijst 
 Gebruik deze onderdelenlijst niet voor machines waarvan de code niet in deze lijst voorkomt.  Neem contact op 

met de dichtstbijzijnde Lincoln dealer wanneer het code nummer niet vermeld is. 
 Gebruik de afbeelding van de assembly page en de tabel daaronder om de juiste onderdelen te selecteren in 

combinatie met de gebruikte code. 
 Gebruik alleen de onderdelen die met een "X" gemerkt zijn in de kolom onder het model type op de assembly 

page (# betekent een wijziging in het drukwerk). 
Lees eerst de instructie hierboven, refereer vervolgens aan de onderdelenlijst zoals geleverd bij de machine.  Deze lijst 
is voorzien van een explosietekening met onderdeel referentie. 
 

Elektrisch Schema 
Zie ook de onderdelenlijst zoals geleverd bij de machine. 
 

Accessores 
 
Artikelnummer Omschrijving 
K14087-1 Onderwagene POWER WAVE C300 
K14050-1 Coolarc-50 Waterkoeler  
K10420-1 Koelvloeistof ACOROX (2X5L)  
K10413-360GC-4M LG360GC 4meter met Joystick / cross switch 
K10413-505WC-4M LG505WC 4meter met Joystick / cross switch 
K10514-P-8 Push Pull laspistool model Panther CE 8 meter 
K10514-C-8 Push Pull laspistool model Cougar CE 8 meter 
K10095-1-15M Afstandsbediening 6-pins, 15m 
K870 Afstandsbediening voetmodel  
K2909-1 6-Pin(F) naar 12-Pin(M) CE Adapter voor afstandbedieningen - 0,5m 
Zie Linc Torch brochure Standaard TIG opties 
Zie Linc Gun brochure Standaard MIG opties 

Draadaanvoerrollensets bevatten: 2 rollen en een binnenste draageleider 

KP1696-030S  Draadaanvoerrollen voor staal V0.6-0.8mm 
KP1696-2 Draadaanvoerrollen voor staal V1.0mm 
KP1696-1 Draadaanvoerrollen voor staal V0,9-1.2mm 
KP1697-035C Draadaanvoerrollen voor gevulde draad (gekarteld) 0.8-0.9mm 
KP1697-045C Draadaanvoerrollen voor gevulde draad (gekarteld)1.0-1.2mm 

 
Draadaanvoerrollensets bevatten: 2 rollen en een binnenste draageleider 
KP1695-035A Draadaanvoerrollen voor Aluminium U0.9mm 
KP1695-040A Draadaanvoerrollen voor Aluminium U1,0mm 
KP1695-3/64A Draadaanvoerrollen voor Aluminium U1,2mm 
KP1695-1/16A Draadaanvoerrollen voor Aluminium U1,6mm 

 
Optionele artikelen indien separaat besteld: 
KP2178-1 Binnenste draadgeleider voor staal en gevulde draad 0.6-0.8-0,9mm 
KP2178-2 Binnenste draadgeleider voor gevulde draad 1.0-1.2mm 
KP2178-6 Binnenste draadgeleider voor staal 0.9-1,0-1.2mm 
KP2071-3 Buitenste draadgeleider voor staal en gevulde draad 0.6-0.8-0,9-1,0-1,2mm 
KP2071-4 Buitenste draadgeleider voor Aluminium 0,9-1,2mm 
KP2173-1 Binnenste draadgeleider voor Aluminium 0,9mm 
KP2173-2 Binnenste draadgeleider voor Aluminium 1,2mm 

 


