
FIREFLY
GMAW/FCAW ORBITAAL LASSYSTEEM

DE SLIMME MANIER  
VAN LASSEN!



firefly – de inteligentere laskop

De firefly, die bekend staat als een ‘welding 
bug’ of ‘laskop’, is een halfautomatische, externe 
lasmachine, in het VK ontworpen en geproduceerd 
door IPWL. De firefly biedt een combinatie 
van unieke eigenschappen voor een slimmere 
lasmachine voor de moeilijkste situaties.

De firefly is speciaal ontworpen conform de meest strikte normen 
en is met name geschikt voor toepassingen met herhaalde 
lasbewerkingen. Het doel van het firefly systeem is om de 
productiviteit van de lasser te verhogen door een consistente las 
te produceren. Wij willen onze klanten daarmee een voordeel 
geven in een steeds moeilijkere economie.

De firefly zit vol innoverende functies om het u makkelijker te 
maken voor u:

■  Met de microprocessor-technologie van de firefly kunnen 
belangrijke lasparameters nauwkeurig worden bestuurd.

■   firefly biedt de mogelijkheid van herhaalde 
lasbewerkingen voor werkstukken in alle 
zwaartekrachtposities.

■  firefly biedt sectorbesturing. Met deze functie kunnen 
sectoren worden aangepast voor optimale flexibiliteit en 
herhaalbaarheid volgens parameters.

■  firefly heeft standaard een automatische hoogte-
instellingsfunctie (met geschikte omvormers).

■  De afstandsbediening van firefly is ontworpen voor 
gemakkelijke bediening. De schakelaars zijn van militaire 
kwaliteit voor lange levensduur en betrouwbaarheid. Het 
scherm is duidelijk zichtbaar zodat de parameters makkelijk 
kunnen worden ingesteld.

■  firefly gebruikt een verstevigde laptop als programmeer-
paneel zodat de instelling van de parameters in de bekende 
omgeving van de pc gebeurt - hij wordt standaard geleverd 
met 50 parametergeheugens.

■  Door het lichtgewicht ontwerp van firefly is hij makkelijk te 
hanteren. Mogelijke problemen met gezondheid en veiligheid 
zijn minder.

■  firefly is makkelijk en doeltreffend te monteren en 
verwijderen op de geleideband. Het snelkoppelingssysteem 
op de geleideband maakt het opstellen zo snel mogelijk.   

■  firefly kan zowel op een magnetische als 
vacuümgemonteerde platte baan worden gebruikt.

■  firefly systemen zijn gekalibreerd zodat alle lasprocedures 
precies gelijk zijn.

■  firefly kan worden omgedraaid zodat er geen aparte linker 
en rechter laskoppen nodig zijn.

■  firefly biedt de mogelijkheid van een root pass zonder dat 
koperen of keramische schoenen nodig zijn.

■  Met de lineaire capaciteit is firefly  betrouwbaar over een 
grote hoeveelheid lasbewerkingen zonder de noodzaak van 
aanpassingen.

■  Als gevolg van het compacte formaat is firefly uitstekend 
geschikt voor kleine ruimtes.

■  firefly biedt de mogelijkheid van lassen met zowel vaste als 
gevulde draad. Als gevolg van de krachtige geïnstalleerde 
motor kunnen alle soorten lasdraad effectief worden 
aangevoerd.

■  Door de automatisch verstellende poten van firefly is de 
aanpassing op verschillende pijpformaten minimaal en kan 
met één stel poten een groter aantal verschillende formaten 
worden gelast.

model met draad aan boord

model met draad niet aan boord



DIENSTEN

Huren of kopen

Het firefly lassysteem wordt zowel te huur als te 
koop aangeboden. Voor aanvragen en vragen over 
de geschiktheid van het firefly lassysteem voor uw 
toepassingen kunt u contact met ons opnemen.

Training

Hoewel het firefly systeem bedoeld is voor gebruik door 
opgeleide lassers is er een trainings- en oriëntatiecursus 
beschikbaar voor klanten. Een ervaren lasser kan binnen 3 tot 
5 dagen worden opgeleid om firefly te gebruiken. Elke cursus 
is op maat gemaakt voor de vaardigheden en ervaring van de 
cursist en de beoogde toepassing. Het is een praktische cursus 
met de nadruk op oefening in het gebruik van firefly.

Hulpuitrusting

Het firefly lassysteem kan worden geleverd met hulpuitrusting 
– geïntegreerde omvormersets, inductieverwarmingsapparatuur 
en orbitale plasmasnijmachines.

Klantenservice

Het firefly lassysteem wordt ondersteund door Welding 
Company en de fabrikant in het VK.

■  Reserveonderdelen. Er is een uitgebreide voorraad 
reserveonderdelen beschikbaar voor snelle verzending naar 
klanten.

■  Technische hulp via internet. De monteur heeft via 
internet toegang tot diagnostische software voor assistentie 
op afstand. Daarmee kunnen onze technici technische 
problemen met firefly overal ter wereld oplossen.

■  Bijgewerkte software. Bijgewerkte software kan door 
de klant via aanmelding op de website van de fabrikant 
worden gedownload en geïnstalleerd.

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

✔ olie-, gas- en waterpijpleidingen

✔ constructie van wind- en waterturbineparken

✔ productie van vaten met een grote diameter

✔  constructie van chemische en petrochemische 
voorzieningen

✔ stoomleidingen

✔ buisstructuren

✔ drukvatconstructie

✔ interne lasbewerkingen

✔ constructie in scheepswerven

✔  bouw van elektriciteitscentrales, nucleair en 
conventioneel

✔ algemene vervaardiging

www.weldingcompany.be

■  Met firefly kan de gebruiker lasprogrammeringsgegevens 
op een USB-geheugen zetten voor nadere verwerking in een 
Excel spreadsheet.

■  Als gevolg van de ingebouwde controle van de 
gebruikstijden van firefly kunnen nauwkeurige 
onderhoudsschema’s worden bijgehouden.

■  firefly heeft connectors volgens militaire specificaties voor 
robuuste elektrische aansluitingen en gegevensverbindingen 
die het leven van de verbindingskabel en de afstandsbediening 
verlengen.

■  firefly biedt keus – modellen met draad aan boord of draad 
niet aan boord met een reeks verschillende watergekoelde 
lastoortsen.

■  firefly is combineerbaar met geschikte omvormers van  
alle merken.

Met al deze eigenschappen is dit een lasmachine die aan alle 
vereisten tegemoetkomt in de meest veeleisende situaties.

model met draad niet aan boord

laptop voor HMI-
programmering



SPECIFICATIES

Neem voor nadere informatie over de firefly a.u.b. contact op met:

Tel: +32(0)3 880 81 80

Fax: +32(0)3 880 81 99

info@weldingcompany.be

www.weldingcompany.be
Welding Company nv/sa | Brandekensweg 6 | 2627 Schelle (Antwerpen)

Het firefly lassysteem is ontworpen en wordt geproduceerd in het VK door IPWL Limited | 

Minimale lasdiameter 8 inch (203mm)

Maximale lasdiameter Onbeperkt

Maximale wanddikte Onbeperkt

Maximale oscillatiebreedte 3,6 inch (92 mm) Onafhankelijk verstelbaar in stappen van 0,001 inch (0,01mm)

Dwell-tijd 0–8. Onafhankelijk verstelbaar in stappen van 0,01s

De voortloopsnelheid 0–270 inch (0–6858mm) per minuut

Draadcapaciteit 0,8–1,6 mm

Gewicht van de machine 9kg – model met draad aan boord

14kg – model met draad niet aan boord (zonder 5 kg spoel)

Afmetingen Lengte  30cm

Breedte  17cm

Hoogte  27cm tot 33cm


