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MULTIWELD 160M

MADE in PRCwww.ims-welding.com- EN 60974-1

Lasspanning Boogdynamiek

MIG/MAG : Draadsnelheid (3 > 10 m/min)
MMA : Lasintensiteit

 MIG/MAG lassen : 
- staaldraad en roestvrij staal : Ø 0.6 en 0.8 mm
- aluminium draad en gevuld draad (polariteitsinversie) : Ø 0.8 tot 1.0 mm
 MMA lassen : basische en rutiele elektroden (tot Ø 3.2 mm).

Geleverd met :
- MIG/MAG toorts, Europese aansluiting (150 A - 2.5 m)
- Massa klem (2 m / 16 mm²)
- Elektrode-houder (2 m / 16 mm²)

ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

MULTI-PROCES LASSEN

ROBUUST 
 Versterkte carrosserie.
 XL wielen zorgen voor stabiliteit en wendbaarheid.
 Steun voor gasfles tot 4 m³.

De MULTIWELD 160M is een half-automatisch enkelfase lasapparaat. Met de MULTIWELD 160M kan MIG/
MAG, MMA en met gevuld draad gelast worden. Dankzij de intuïtieve bediening en digitale displays is het 
apparaat eenvoudig te bedienen en nauwkeurig in te stellen. De MULTIWELD 160M is geschikt voor het 
lassen van staal, inox en aluminium, en is het ideale gereedschap voor hang- en sluitwerk en het uitvoeren 
van onderhoudswerkzaamheden.

INTUÏTIEF

 De display is goed leesbaar, zelfs bij fel licht.
 Eenvoudige bediening : (draai)knoppen die ook met

handschoenen eenvoudig bediend kunnen worden.

 Handmatig bijstellen van de boogdynamiek.
 Een handige hulp bij het lassen : een tabel voorop het apparaat 

helpt de gebruiker bij het instellen van de spanning en de diameter van 
het lasdraad, afhankelijk van de dikte van het te lassen materiaal.

GEOPTIMALISEERDE MIG/MAG INSTELLINGEN

GEÏNTEGREERDE HASPEL

 Geschikte draadspoelen : Ø 200 / 300 mm
 Draadaanvoersysteem met 2 rollers.
 Europese toorts-aansluiting, om snel te kunnen 

monteren en demonteren.

VOORVERWARMEN GAS CO2 PUUR

 Voor-geïnstalleerde aansluiting (36 V AC - 4.2 A) voor een 
gas-verwarmer bij het lassen met puur CO2 (verwarmer niet 
meegeleverd).
 Geschikt voor US elektrische aansluiting (type A) en Europese 

elektrische aansluiting (types C/E/F).

Staal
/ RVS

Ø 0.6 / 0.8

x1

042339
Ø 0.8 / 1.0 041189

Alu Ø 0.8 / 1.0 041196
Gevuld
draad Ø 0.8 / 0.9 046856

Roller type A

30 l/min
 041622
 041219

  041646

Manometer

Set voor lassen met
gevuld draad

041240

Koffer toorts
MB15 (150 A)

041226

MMA / MIG-MAG INVERTER LASGENERATOR (20  160A)
Ref. 063464


