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Download 
 
U kunt deze handleiding downloaden: van http://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/Pages/operator-manuals-eu.aspx 
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Lincoln Electric Europe 
 

Verklaart dat de TIG-toortsen: 
 
 

LTP17/18/18SC/20/26 
 
 
 

voldoen aan de volgende richtlijnen: 
 

Laagspanningsuitrustingen (2006/95/EC) 
Elektromagnetische Compatibiliteit (2004/108/EC) 

 
 
 

en ontworpen werden overeenkomstig de volgende standaards: 
 

EN 60974-7 
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DANKUWEL! Om te hebben gekozen voor de KWALITEIT van de producten Lincoln 
Electric. 

• Controleer de verpakking en uitrusting op schade. Claims voor materiële 
transportschade moet onmiddellijk meegedeeld worden aan de dealer. 

• Voor latere raadplegingen moet u in de onderstaande tabel de informatie noteren 
die uw uitrusting identificeert. De modelnaam, dode & productielot zijn vermeld op 
de verpakking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelnaam: 
 

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

Code & Serienummer: 
 

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

Datum & Plaats van aankoop: 
 

………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 
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Veiligheid 
01/11 

 WAARSCHUWING 

Deze apparatuur moet gebruikt worden door gekwalificeerd personeel. Zorg ervoor dat installatie, 
gebruik, onderhoud en reparatie alleen uitgevoerd wordt door gekwalificeerd personeel. Lees en 
begrijp deze gebruiksaanwijzing alvorens te lassen. Het niet volgen van de instructies uit deze 
gebruiksaanwijzing kan letsel, dood of schade aan de apparatuur tot gevolg hebben. 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 EN BEGRIJP DE INSTRUCTIES: Lees en begrijp deze 
gebruiksaanwijzing alvorens te lassen. Elektrisch lassen kan gevaarlijk zijn. 
Het niet volgen 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. 
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KUNSTMATIGE OPTISCHE STRALING: Volgens de vereisten in de Richtlijn 
2006/25/EG en de norm EN 12198, behoort de uitrusting tot categorie 2. Het is 
verplicht gebruik te maken van persoonlijke beschermingen met filter met een 
beschermingsgraad van max. 15, zoals voorgeschreven door de norm EN169. 

 

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 de 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 vertel dat men niet in de lasboog moet kijken. 

 

LASSPATTEN KUNNEN BRAND OF EXPLOSIE VEROORZAKEN: Verwijder 
brandbare stoffen uit de omgeving en houdt een geschikte brandblusser 
paraat. Lasvonken en heet materiaal afkomstig van het lasproces kunnen 
makkelijk doorheen kleine scheurtjes en openingen in de omgeving 
terechtkomen. Las niet op reservoirs, trommels, recipiënten of materiaal tot de 
nodige stappen ondernomen zijn om er zeker van te zijn dat er gene 
ontvlambare of toxische dampen aanwezig zijn. Gebruik deze uitrusting nooit 
wanneer ontvlambare gassen, dampen of vloeibare brandstoffen aanwezig 
zijn. 

 

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. 

 

Instructies voor de Voorbereiding en de Bediening 
 

Algemeen 
Deze TIG-lastoortsen van hoge kwaliteit werden speciaal ontworpen voor meer delicaat laswerk en 
een vlottere hantering. Ze zijn beschikbaar in de versies met gaskoeling en waterkoeling. Indien ze 
correct gebruikt en onderhouden worden, zijn onze lastoortsen bijzonder duurzaam. Om borg te 
staan voor een lange levenscyclus, gelieve deze instructies zorgvuldig te lezen.  
 
Deze handleiding is alleen bedoeld voor ervaren gebruikers. Niet-opgeleid personeel mag onze LTP 
TIG-lastoortsen niet installeren, gebruiken of onderhouden. Lastoortsen moeten regelmatig 
gecontroleerd worden om borg te staan voor een optimale levensverwachting. 
 
De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor eventuele gebreken die het gevolg zijn van een 
verkeerd gebruik, een ontoereikende onderhoud, schade, slecht uitgevoerde reparaties of 
wijzigingen aangebracht door andere partijen dan de originele fabrikant of zijn geautoriseerde 
dealers. 
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De lastoorts is een onderdeel van een compleet lassysteem. De toorts genereert een elektrische 
boog wanneer hij aangesloten is op een lasmachine. De instructies van de lasmachine moeten 
doorgenomen worden vooraleer onze lastoortsen in gebruik te nemen. 
 
De fabrikant behoudt zich het recht voor om, wanneer hij het nodig acht en zonder kennisgeving 
vooraf, wijzigingen aan te brengen aan deze instructies ten gevolge van typ- of drukfouten, onjuiste 
informatie of om verbeteringen aan te brengen. 
 
Behalve de wolfraamelektroden - die apart besteld moeten worden - worden onze lastoortsen 
geleverd reeds klaar om aangesloten te worden op onze lasmachines. 
 
 

Vooraleer te gaan lassen 
• Controleer of de toorts goed aangesloten is op de lasmachine. 

• Controleer of de toorts voorzien is van de correcte toebehoren voor de uit te voeren taak. 

• Controleer de parameters in de lasmachine. 

• Indien watergekoeld: werkt de koeleenheid correct en is er voldoende koelstroming? 

• Is het gas getest om contaminatie te voorkomen en/of is de gasdruk gecontroleerd? 

 
TIG-handelingen 
• Stel de TIG-toorts in op de gewenste startpositie. 

• Start de boog met de knop on/off (wanneer de toorts uitgerust is met een gasklep (V-toorts), 
open de gasklep en zorg voor een correcte gastoevoer. Start de ontsteking door contact te 
maken met het werkstuk). 

• Houd de toorts tegen het startpunt tot een lasbad tot stand gekomen is. 

• Begeleid de toorts voortdurend tijdens het hele lasproces, volgens de instructies. 

• Druk op de stopknop na het lassen (wanneer de toorts uitgerust is met een gasklep (V-toorts), 
til de toorts op tot de boog onderbroken wordt. Sluit de gasklep). 

• Houd de toorts nog enkele seconden aan de eindpositie zodat het lasbad kan verharden 
zonder atmosferische storingen (afgeschermd door gasstroom). 

 
 

 WAARSCHUWING 

• Vermijd contact met hete delen van de toorts en werkstukken. 

• De operator moet beschermende kledij dragen en een gepaste ventilatie moet beschikbaar 
zijn. 
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Specificaties 
 
 

Bedrijfstemperatuur -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) 

Opslagtemperatuur -25°C ~ 55°C (-4°F ~ 158°F) 

Relatieve 
vochtigheidsgraad 

Tot 90% bij een temperatuur van 20°C 

 

 
 

“Ergo” / “Flex Ergo”-types “V”-type (Klep) 

 

TECHNISCHE GEGEVENS(*) 

  17 Ergo/17V 
18 Ergo 

/18 Flex Ergo 
18SC Ergo 20 Ergo 

26 Ergo 
/26Flex Ergo/26V 

Vermogen          AC 100A 230A 280A 165A 130A 

                           DC 140A 320A 400A 220A 180A 

Duty Cycle (Inschakelduur) 35% 100% 100% 100% 35% 

Elektrode Φ (mm) 1.0÷2.4 1.0÷4.0 1.0÷4.0 1.0÷3.2 1.0÷4.0 

Toortslengte 4-8 mt 4-8 mt 4-8 mt 4-8 mt 4-8-12(**) mt 

Spanningsklasse L L L L L 

Lasgas 
Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Gasdebiet (lt/min) 7÷15 7÷20 7÷20 8÷22 7÷18 

Koeling Gas Water Water Water Gas 

Koelmiddel hoogste 
temperatuur bij 
ingangsslang pakket 

– 60°C 60°C 60°C – 

Minimale hoeveelheid 
koeling 

– 1.0 lt/min 1.0 lt/min 1.0 lt/min – 

Laagste ingangsdruk – 2.5 bar 2.5 bar 2.5 bar – 

Hoogste ingangsdruk – 5.0 bar 5.0 bar 5.0 bar – 

Nettogewicht (g) (4mt) 2025/1825 2515/2515 ---- 1715 2545/2545/2445 

Nettogewicht (g) (8mt) 3555/3395 4515/4515 4565 2915 4305/4305/4205 

Nettogewicht (g) (12mt) ----/---- ----/---- ---- ---- 6065/----/---- 

 
 
(*) LTP 17/18/20/26 zijn ook beschikbaar met cilindrische handgreep, slechts 8mt en std hals. Als 
optie 3 knoppen en potentiometermodules niet beschikbaar voor deze versies. 
(**) LTP26 12m is alleen beschikbaar met Ergo-greep en Vaste hals
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Installatie 
 

 WAARSCHUWING 
Volg tevens de instructies geleverd bij de lasmachine. 
WAARSCHUWING! De vermogensbron moet uitgeschakeld zijn! 
 

Gasgekoelde aansluiting 
 
 
 
 
 
Aansluiten stroomkabel en gasslang 
Sluit de stroomkabel en de gasslang aan op de relatieve connectors van de lasmachine en zorg 
ervoor dat ze goed vastzitten door de koppelingen correct aan te brengen. 
 
Uitzondering 
Wanneer de toorts uitgerust is met een gasklep (V-toorts), moet een aparte gasslang aangesloten 
worden op een externe gascilinder. Vooraleer de aansluiting op de gascilinder tot stand te brengen, 
open de drukregelaar van de gasfles enkele keren kort om eventueel vuil te elimineren. Breng de 
aansluiting tot stand en zet vast met een moersleutel. 
Stel de gewenste druk in m.b.v. de drukregelaar. 
De druk is afhankelijk van het item dat gelast moet worden en de grootte van de gaspot. 
 
Aansluiting kabel 
Sluit de stekker van de lastoorts aan op de ingang van de lasmachine en ga na of de verbinding 
stevig is. 
 

Watergekoelde aansluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluiten stroomkabel en gasslang 
Sluit de stroomkabel en de gasslang aan op de relatieve connectors van de lasmachine en zorg 
ervoor dat ze goed vastzitten door de koppelingen correct aan te brengen. 
 
Aansluiting (blauwe) waterinlaatslang en (rode) wateruitlaatslang 
Sluit de blauwe waterinlaatslang en de rode wateruitlaatslang aan door de gasnippels aan te 
brengen in de relatieve zittingen in de lasmachine, in functie van de kleurreferenties. Zorg ervoor 
dat de aansluitingen goed vastzitten. 
 
Aansluiting kabel 
Sluit de stekker van de lastoorts aan op de ingang van de lasmachine en ga na of de verbinding 
stevig is. 

Lees de instructies van uw lasmachine vooraleer in 
gebruik te nemen, om zeker te weten hoe u de lastoorts 
moet bevestigen. 

Lees de instructies van uw lasmachine vooraleer in 
gebruik te nemen, om zeker te weten hoe u de lastoorts 
moet bevestigen. 
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Kleurreferenties kabel 
De LTP-toortsen zijn afgestemd op een grote reeks van lasmachines volgens het onderstaande 
schema en de schakelmogelijkheden van de toorts. 
 

SCHAKELMODULE FUNCTIE DRAAD/KLEURREFERENTIE 

1 drukschakelaar start/stop oranje + bruin 

3 drukschakelaar 

start/stop oranje + bruin 

neer rood + zwart 

op geel + zwart 

1 drukschakelaar 
met potentiometer 

start/stop oranje + bruin 

potmeter rood + zwart + geel 

 
start: start lasproces stop: stop lasproces 
op/neer: toename/afname lasstroom/overlopen programma machine (afhankelijk van machine) 
potmeter: stepless-functie op/neer 
 
LTP TIG-lastoortsen worden normaal gezien geleverd met één drukschakelaar. 
Om te kunnen werken op de lasmachines van de laatste generatie, kunnen de LTP TIG-lastoortsen 
uitgerust worden met een optionele 3-drukschakelaar en/of een ingebouwde potentiometer. 
De volgende schakelmodules zijn beschikbaar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(De)assemblage van de LTP-greep en schakelmodule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele knop 
(werkt met 
standaardstekker met 
5 pinnen) 

Enkele knop met 
potentiometer 
(werkt met stekker  

met 6 pinnen) 

3-knoppen 
(werkt met 
standaardste
kker met 5 
pinnen) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Assemblage voorzijde lastoorts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderhoud 
 

WAARSCHUWING 
Vooraleer onderhoud te plegen: schakel de stroom- en gastoevoer uit. 
 
Controleer regelmatig de werking van de toorts. Onderhoud en reinig regelmatig. 
Het onderhoud en de reiniging moeten toevertrouwd worden aan geautoriseerde personen. Vervang beschadigde, 
vervormde of versleten onderdelen onmiddellijk. Als reparatie nodig is, contacteer uw lokale Lincoln-dealer. 
 
Controleer de TIG-lastoorts: 

• Alle onderdelen moeten intact en correct geplaatst zijn. 

• De elektrode en bevestigingen moeten intact zijn en correct vastzitten. 

• Als het oppervlak van de elektrode in wolfraam niet glad is, moet de elektrode gepolijst worden. 

• De gasstroom moet vrij en gelijkmatige zijn. 

• De gasnippel moet in goede staat verkeren. 
 
Controleer de kabel: 

• De isolatie van de greep en de kabel van de toorts moeten intact zijn. 

• Alle stroom- koel- en gasaansluitingen moeten schoon zijn en goed vastzitten. 

• Het leder en het omhulsel mogen geen externe schade vertonen zoals scheuren of gaatjes. 

• De kabel (of slang) van de toorts mag niet geplooid zijn. 
 
Tips om de elektrode te polijsten 
Een goed gepolijste elektrode bepaalt de consistentie van de densiteit en richting van de boog. De elektrodes 
moeten altijd in de lengte geaard zijn. Het type van elektrode en de hoek waarin die gebruikt wordt is afhankelijk 
van het materiaal dat gelast moet worden. Voor een professioneel polijsten, raadpleeg uw lokale dealer. 
 
Aankoop van wisselonderdelen 
De belangrijkste en meest voorkomende slijtageonderdelen zijn vermeld in de tabel op de volgende pagina's. 
Voor het bestellen of lokaliseren van ontbrekende onderdelen, contacteer uw lokale Lincoln-dealer.

A) Plaats de kraag (1) in het kraaghuis (2) en schroef met de hand 
vast op de toorts (3) 

B) Schroef de keramische pot (4) op het kraaghuis (2) 
C) Breng de elektrode in wolfraam (5) in langs achter; zorg ervoor dat 

de elektrode voldoende lang is. 
D) Schroef de achterkap (6) op de toorts (3) langs achter. 
      De maximale lengte van de elektrode is afhankelijk van het type 

van achterkap. 
 
Belangrijk: 

• Standaard worden de LTP TIG-toortsen niet geleverd met 
elektroden in wolfraam. Contacteer uw dealer voor meer info. 

• De elektrode kan scherp zijn! 

• De kraag, het kraaghuis en de elektrode in wolfraam moeten 
dezelfde diameter hebben. 
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WEEE 
07/06 
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Dank de elektrische uitrustingen niet af samen met het gewoon afval! 
Krachtens de Europese Richtlijn 2012/19/EG betreffende Elektrisch en Elektronisch 
afval (WEEE) en de invoering ervan in overeenstemming met de nationale 
wetgeving, moeten de elektrische uitrustingen op het einde van hun levensduur 
afzonderlijk verzameld worden en teruggestuurd worden naar een milieuvriendelijk 
recyclagecentrum. Als eigenaar van de uitrusting moet u bij uw lokale 
vertegenwoordiger informatie inwinnen over de erkende ophaalsystemen. 
Door deze Europese Richtlijn toe te passen beschermt u zowel het milieu als uw 
gezondheid! 

 

Wisselonderdelen 
08/12 

Instructies voor het lezen van de lijst onderdelen 
• Gebruik de illustratie op de assemblagepagina en het einde van de catalogus om te bepalen waar het 

onderdeel voor uw welbepaalde code gesitueerd is.  

• Gebruik deze lijst niet voor een item als het codenummer niet vermeld wordt. Contacteer de Servicedienst 
van Lincoln Electric voor codenummers die niet vermeld worden. 

 
Lees eerst de instructies voor de Lijst met Onderdelen hierboven en verwijs dan naar de 
handleiding "Wisselonderdelen" geleverd met de machine, want die bevat een geïllustreerde 
beschrijving van elk onderdeel met kruisreferentie. 
 

Garantievoorwaarden 
 
Lincoln staat in voor de kosten van de onderdelen en werkuren in geval van onderdelen die tijdens 
de garantieperiode defect blijken. De garantieperiode start vanaf de aankoopdatum bij Lincoln of 
een geautoriseerd Lincoln-verdeler aan de origineel Eindgebruiker.  
De garantieperiode is 90 dagen. 
 
 


