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SPOT 14500 TRAFO

• Vloeistof-gekoelde medium frequency transformator, geïntegreerd in de klem.
• Energiezuinig (-40% in vergelijking tot bekabelde apparatuur).
• Mogelijkheid tot het voeden van apparaten met 16A vertraagde zekering.
• Zeer hoge inschakelduur

INNOVATIEF 

Het SPOT 14500 TRAFO puntlasapparaat, met een klemkracht van 550 daN en een lasstroom van 14 500 A, is de oplossing 
bij veeleisende lasklussen op hoog elastische staalsoorten (VHSS, borium staal). De C-klem heeft een geïntegreerde 
high tech transformator en functioneert ook op een 400V - 20A voeding. Het apparaat is, dankzij de automatische las-
instellingen (AUTO module), zeer eenvoudig te bedienen.

Standaard geleverd 
met : 
- arm C1

• Stroom.:
 - hoge lasstroom : 14 500A
 - automatisch geluidssignaal bij te zwakke stroom
 - regulatie van de stroom
 - zeer laag energieverbruik
 - module LIJM : voor het lassen van gelijmde 
onderdelen, of van moeilijk te lassen oppervlaktes.
• Klemkracht :
 - automatische regulatie van
 - de klemkracht : 550 daN onder 8 bar
 - vloeistof gekoelde elektroden
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• 7 modules beschikbaar
• Eenvoudig te gebruiken : de lasinstellingen worden automatisch geregeld in de AUTO 
module.

• Het opslaan op SD-kaart van de kenmerken van de gerealiseerde laspunten.
• Weer oproepen op een PC van geregistreerde verslagen op SD-kaart.

Traceability

Interface Human Machine

High Performance

ACCESSOIRES (GEÏSOLEERDE ARMEN)

Het « HEALTH PROTECT » concept beschermt de lasser 
tegen elektromagnetische velden (conform de Europese 

regelgeving 2004/40/EC).

• C-klem, ideaal voor alle soorten reparaties
• Klem met geïntegreerde transformator, compact en licht in gewicht : 12 Kg
• Beschikbaar met een kabel van 4M of 6M, ideaal voor werkzaamheden in de hoogte.
• Telescoop steunarm
• Klem op afstand bestuurbaar

OMSCHRIJVING 

ENERGY  
DYNAMIC  
CONTROL

GYRO 360°
051720

Kit pistool single point
067318

PUNTLASAPPARAAT
4M - Art. code 021327 - 400V - 3φ
6M - Art. code 021310 - 400V - 3φ



SPOT 14500 TRAFO
SPOT 7 TECHNOLOGY
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1
MODULE NORMAAL
Het apparaat stelt zichzelf in, op basis van de dikte van
het plaatwerk en het type staal.

2

HANDMATIGE MODULE
Direct programmeren van de lasinstellingen :
- lasstroom
- Tijdsduur lassen
- klemkracht

3
MULTI MODULE
De dikte van het plaatwerk en het type staal worden ingegeven voor elk te
lassen onderdeel (2 of 3 onderdelen). Het apparaat bepaalt de
lasinstellingen.

4

GYSTEEL MODULE
De gemeten hardheid, verkregen met de GYSTEEL Vision, kan direct worden 
ingegeven
in dit menu. Het apparaat
bepaalt de lasinstellingen.

5

MODULE AUTO **Nieuw **
Automatische detectie :
- van het soort staal,
- van de dikte van het plaatwerk,
- van de aanwezigheid van lijm,
- van de aanwezigheid van isolerend materiaal tussen twee te lassen onderdelen.

6

MODULE CONSTRUCTEUR ** Nieuw **
Met deze module kunt u, nominatief, een reeds geregistreerd punt weer 
oproepen,
volgens de reparatie-specificaties van de auto constructeur. De instellingen zijn
automatisch van kracht.

7

MODULE ENERGY ** Nieuw **
Met behulp van deze module kunt u de tijdens het aanbrengen van een laspunt 
overgebrachte energie regelen. De lasser specificeert alleen de lasstroom (A) 
en de energie (kWs) voordat het laspunt wordt aangebracht. Deze module is 
speciaal bestemd voor auto-constructeurs en test-instituten.
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DYNAMIC  
CONTROL
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