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Portaspot 230

I2CC I2p U20
IP

Cable

100%
CU

50/60hz
 m Ø mm²

1 x 230V 16A 6 300A 700A 2+2 mm 2.45V 20 2.5 3x2.5 OK 36x29x10
cm

10
kg

EX40
047884

EX60
047891

EX80
047907

PX2
047938

PX3
047921

PX4
047914

PUNTLASAPPARAAT

• Synergetische instelling : Dankzij de keuzemogelijkheid van de dikte 
van de te lassen onderdelen, geeft de PORTASPOT de optimale lasstroom 
en lastijd aan. 
(let op : het is tevens mogelijk om handmatig de pulsduur bij te stellen).

• Kan plaatwerk lassen van 0.6 + 0.6mm tot 2.0 + 2.0mm
(ideaal voor 1.2 + 1.2mm).

• Werkt met onderbroken of continue pulsen (voor harder staal of 
plaatwerk met speciaal beschermfolie).

• Afstelling van de klemkracht van de armen van 30daN tot 120daN 
(met armen L= 110 mm)

• Handgreep van isolerend thermisch materiaal

• Werkt met een 230V - 16A stopcontact 

• Behoeft geen onderhoud (levenslange smering)

• Beveiliging met thermostaat.

• Geleverd met de arm PX1

Makkelijk te bedienen paneel

Dit puntlassysteem met elektrische aandrijving, ontworpen voor de productie in een industriële omgeving (niet 
intensief gebruik) , is de ideale partner bij het assembleren van fijn plaatwerk van zacht metaal, zoals metalen 
meubels of het restaureren van oude auto’s. Dit puntlassysteem, met intuïtieve interface en microprocesseur-
bestuurd is eenvoudig in gebruik.    

EIGENSCHAPPEN

BEDIENINGSPANEEL

ACCESSOIRES

ARMEN

ELEKTRODEN EN ELEKTRODENKAPPEN

PX1 (inclusief)
047945

Kappen Type F (x6)
049970

Kappen slijper
048966

Mes
052857

Sleutel demontage 
kappen
050846

Puntlassen 
enkelvoudige 

impuls 
in AUTO 

instelling

Aantal punten 
voor de eerste

thermische 
inschakeling

Aantal punten 
tussen twee
thermische 

inschakelingen

0,6 mm + 0,6 mm 139 27

0,8 mm + 0,8 mm 93 23

1 mm + 1 mm 60 15

1,2 mm + 1,2 mm 42 10

1,5 mm + 1,5 mm 26 8

2 mm + 2 mm 16 4

Puntlassen 
meervoudige 

impuls 
in AUTO 
positie

Aantal punten 
voor de eerste

thermische 
inschakeling

Aantal punten 
tussen twee
thermische 

inschakelingen

0,6 mm + 0,6 mm 50 12

0,8 mm + 0,8 mm 37 9

1 mm + 1 mm 30 8

1,2 mm + 1,2 mm 24 7

1,5 mm + 1,5 mm 19 5

2 mm + 2 mm 11 3
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