
Invision 450 MPa 
November 2016 ● Index  Nr.  DC/23.62

Stroombron is gegarandeerd voor 3 jaar op onderdelen en arbeid.

Voorzien van beveiligingen
tegen oververhitting en storingen.
Deze worden doormiddel van 
codes getoond op het display 
tegen overbelasting.

Aluminiumbehuizing 
Laag gewicht en goede bescher-
ming tegen beschadigingen.

Toepassingsgebied
Constructie
Scheepsbouw
Trailerbouw
Railbouw
Staalbouw
Pijpleiding

Netaansluiting: 400 VAC, 3 fasen 

Lasstroombereik: 15-600 A,
10 - 38 V

Gewicht:  55,3 kg 

Proces
MIG/Mag
MIG puls 
Gevulde draad 
Gutsen 

Quick
Specs

The Power of Blue.®

® 
Multiproces   

      Stroombron

Grote digitale meters
Zijn gemakkelijk af te lezen en ge-
ven de mogelijkheid de lasspanning 
vooraf in te stellen.

De nieuwe Invision 450 MPa is zeer 
eenvoudig in gebruik: de operator 
selecteert de draaddiameter, soort 
draad, het gebruikte gas en draad-
aanvoersnelheid en men is klaar 
om te lassen. 

De machine is standaard voorzien 
van lasprogramma’s voor staal, 
gevulde lasdraad, aluminium, 
roestvaststaal, nikkel, silicium 
brons en koper nikkel draden. 
Geavanceerde software zorgt voor 
een stabiele Pulse MIG boog met 
een korte  booglengte. Daardoor 
vermindert de warmte-inbreng 
en is de machine geschikt voor 
het lassen op een breed scala aan 
materialen en materiaaldiktes. 

Het systeem werkt met diverse 
Miller draadaanvoer systemen  
maar is geoptimaliseerd wanneer 
dit aangesloten wordt  op een 
74 MPa Plus draadaanvoerkoffer.
Voordelen van de 74MPa draad-
aanvoerkoffer:
• Een zeer eenvoudige synergische

Pulse MIG regeling “een knops”
bediening waarbij de lasser met
slechts een knop, zijn draadsnel

-

heid, energie en pulsfuncties
regelt.

• Het systeem is tevens voorzien
van Profile Pulse ™, een functie
dat een met TIG-lassen vergelijk

-

baar lasuiterlijk geeft.
• De 74 MPa Plus draadaanvoer-    

koffers zijn voorzien van
Alumination™-technologie voor
het betrouwbaar lassen van 
aluminium. De 74 MPa Plus
draadvoerkoffers zijn tevens
geschikt voor het gebruik met
lange push-pull laspistolen.



Technische Gegevens

Bestel Informatie

Nominaal
uitgangsvermogen

Lasstroombereik in
CC Modus

Spanningsbereik in CV 
Modus

Max. openspanning Afmetingen Gewicht

450 A bij 100 % ID 15 – 600 A 10 – 38 V 90 VDC H: 438 mm
B: 368 mm
L: 689 mm

55,3 kg

Stroombron Bestelnummer Omschrijving

Invision 450 MPa 907 524 Met hulpstroomaansluiting 115 VAC

Toebehoren

MT onderwagen universeel MT300244 Onderwagen voor Invision serie en Hydracool 2

MT201301 Middenplaat bij MIG nodig bij MT300244  

MT201302 Plaat voor draadaanvoerkast  nodig bij MT300244 

MT201303 U beugel voor borging draadaanvoerkast nodig bij MT300244

S-74 MPa PLUS 300577 Draadaanvoerunit, 4 rols

Hydracool 2 028042105 Waterkoeler 115 VAC

Trekontlasting 010467 Voor voedingskabel, apart bestellen

Dinse Adapter Verloop van oog naar Dinse koppeling 70 mm²

Voedingskabel Apart bestellen

Blue-Liquid Koelvloeistof Koelvloeistof 10 l
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