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GYSPOT 32D.C
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Puntlasapparaat
 
 

Het puntlasapparaat GYSPOT 32D.C is uw onmisbare hulp bij het uitvoeren van carrosserie-werkzaamheden. Met 
dit wisselstroom lasapparaat kunt u eenvoudig en snel laspunten van zeer hoge kwaliteit op basic staalsoorten 
realiseren. Dankzij z’n moderne elektronische bedieningssysteem is het programmeren van dit lasapparaat zeer 
eenvoudig. In de automatische module hoeft de lasser alleen de dikte van het te lassen plaatwerk in te geven. Voor 
de meer complexe werkzaamheden kan de lasser handmatig de tijdsduur en de lasstroom ingeven. De aluminium 
klem is licht en compact. De klem heeft een klemkracht tot 300 daN, en is dus perfect geschikt voor het lassen van 
HR plaatwerk. Dit traditionele lasapparaat heeft een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

• C-klem, ideaal voor alle soorten reparaties 
• Compacte en lichte klem : 5 kg
• Gyroscopische aluminium arm.
• Intrekbare mobiele elektroden.
• Multifunctioneel pistool (lengte 2,5m) : enkelpunts, krimpen
 het aanbrengen van nagels, bouten, moeren, ringen
• Steun-arm
• Doos met accessoires
• Zekering 32A D-curve

• Stroom.: 
- lasstroom : 7 500 A 
- apparaat en kabels luchtgekoeld
- laskabels met een sectie van 200 mm 
- Modules één en vier pulsen.

• Klemkracht :
- klemkracht 300 daN met een kracht van 7 bar
- Een manometer voor het reguleren van de kracht.

Gebruikersvriendelijk bedieningspaneel, eenvoudig te gebruiken.
Automatische module, waarin u slechts één instelling hoeft in te geven : 
- De dikte van het plaatwerk
Handmatige module met 2 in te geven instellingen :
- De tijdsduur en de las-intensiteit.
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