
INVERTER MMA LASAPPARATUUR

Inverter lasapparatuur

WELDKAR WK MMA 1630

Artikelnummer: 111640160

De Weldkar WK MMA 1630 lasinverter is de ideale partner voor alle
voorkomende onderhouds- en reparatie laswerkzaamheden. Mede dankzij
het lichte gewicht (4,9 kg), de robuuste bouw en de verstelbare draagriem is
de Weldkar WK MMA 1630 de perfecte lashulp voor op locatie.
Met een netspanning van 230 Volt en een lasstroombereik van 10 tot 160
Ampère last deze machine moeiteloos beklede elektroden van 3,25 mm.
Naast het MMA (elektrode) lassen biedt deze machine ook de mogelijkheid
om te lassen volgens het TIG aanstrijkprincipe. Deze lasinverter is uitgerust
met een digitale ampèremeter voor het instellen en uitlezen van de lasstroom
en diverse andere functies om volledig aan de vele behoeften van de moderne
lasser te kunnen voldoen. De WK MMA 1630 wordt compleet geleverd in een
robuuste koffer met toebehoren, zoals een 4 meter massakabel met aardklem
en laskabel 4 meter met elektrodenhouder. Het apparaat is volledig gebouwd
in overeenstemming met de Europese standaard IEC 60974-1. De machine is
voorzien van beschermingsklasse IP 23 S (spatwaterdicht) en EMC. Met 2 jaar
volledige fabrieksgarantie!

Technische specificaties

Netspanning 1-fase : 230V - 50/60 Hz
Afzekering : 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max : 10 - 160 A
Inschakelduur 40°C : 160 A -   30%

120 A -   60%
  95 A - 100%

Elektroden diameter : Ø 2 t/m 4 mm
Beschermingsklasse : IP 23 S
Isolatie klasse : H
Europese norm : IEC 60974-1
Gewicht : 4,9 kg
Afmetingen (bxdxh) : 115 x 350 x 210 mm

Uitvoeringen

Artikelnr. Omschrijving
•111640160 Weldkar WK MMA 1630, compleet geleverd met een 

opbergkoffer, laskabel 25 mm² + elektrodehouder 200A en 
massakabel 25 mm² + aardklem 300A.

Toebehoren

Artikelnr. Omschrijving
•200606136 Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastang knijp - 3 meter, 

3 meter aardkabel 25 mm², Din-stekkers, laskap, bikhamer en 
staalborstel.

•200606139 Weldkar toebehorenset, bestaande uit: lastang knijp - 6 meter, 
4 meter aardkabel 25 mm², Din-stekkers, laskap, bikhamer en 
staalborstel.

•111123841 Tig-lastoorts T-150, lengte 4 meter.
•200617294 Aardkabel 25 mm² - 3 meter, voorzien van aardklem.
•183529617 Lashelm Furia GP 913 ST met lasfilter kleur 9 - 13 Din.
•183502037 Buitenruit Lashelm Furia GP 913 ST, 91,5x110,5 mm, 

(verpakt per 10).
•183512785 Binnenruit Lashelm Furia GP 913 ST, 47x97 mm, (verpakt per 10).
•250133238 Bikhamer staal, Type LS 54, gewicht 460 gram (blister).
•250133240 Staalborstel 3- rijen (blister).
•189505785 Lashandschoen Rund-Splitleer, roodbruin 35 cm, gevoerd.


