
INGEBOUWD  
VEILIGHEIDSSYSTEEM
CE GOEDGEKEURD
...

...

KLEIN   
EN INTELLIGENT

EEN SAMENWERKENDE LASROBOT

CALL ME 
 COWELDER



CoWelder is een complete lasrobotoplossing, alle 
onderdelen worden meegeleverd, klaar om in een  
bestaande productie te installeren.  
Het maakt de productie van werkstukken efficiënter,  
ongeacht het aantal en de frequentie. Dit is een  
betaalbare stap naar lasautomatisering.

WAAROM COWELDER?

• Minder boogtijd per las

• Hogere productiecapaciteit

• Optimale laskwaliteit

• Gasbesparing

• Gebruikers hebben geen  
 lasvaardigheden nodig

• Veilige, flexibele en compacte  
 oplossing

• Eenvoudige programmering  
 en verificatie

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT
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LAST ALLE
POSITIES

EEN NIEUWE LASASSISTENT

De CoWelder is mogelijk de slimste en 
kleinste geautomatiseerde lasoplossing op 
de markt. Het apparaat sluit zijn aan bij de 
familie van robots: robots die samenwerken 
met mensen in een gedeelde werkruimte. 

Met deze flexibele en eenvoudig te pro-
grammeren cobot kunt u de werkefficiëntie 
verhogen, waardoor u geschoolde lassers 
vrij kunt maken voor andere taken en zo  
tijd en kosten bespaart.

De CoWelder kan uw onderdelenproductie 
in kleine en grote partijen verbeteren door 
voor uniforme lassen van een consistent 
hoge kwaliteit te zorgen.

 

FLEXIBILITEIT IS DE SLEUTEL 

Een krachtig Migatronic-lasapparaat en de 
CoWelder passen perfect bij elkaar. Met de 
CoWelder kunt u uw productie van laswerk-
stukken optimaliseren, ongeacht het aantal 
en de frequentie. Deze geautomatiseerde 
lasoplossing is zo flexibel dat deze zich 
uitbetaalt, ongeacht of u één werkstuk last 
of duizend tegelijk. 

De zesassige robotarm verplaatst zich snel 
tussen verschillende lasposities. Op deze 
manier kunnen werkstukken sneller worden 
gelast dan met de hand. De snelheid van de 
roterende gewrichten is tot 180° per sec-
onde met een repetitieve nauwkeurigheid 
van +/- 0,1 mm.

 CoWelder™
39 minuten boogtijd per uur

KLEIN   
EN INTELLIGENT

Handmatige productie
15 minuten boogtijd per uur
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LEREN DOOR TE DOEN

EENVOUDIGE INSTALLATIE EN  
PROGRAMMERING

Het kost weinig tijd om de CoWelder 
in uw bestaande productie te installeren 
en u kunt al op de eerste dag beginnen 
met lassen. Monteer de CoWelder op 
uw lastafel, schakel uw lasassistent in 
en begin met programmeren.

Het programmeren van de CoWelder 
is eenvoudig en intuïtief. Medewerkers 
zonder programmeerervaring kunnen 
gemakkelijk leren hoe ze de cobot 
moeten bedienen. Creëer een biblio-
theek met werkstukken met elk een 
bijbehorend programma en schakel zo 
vaak als nodig is per dag over op een 
ander werkstuk. 

GEBRUIK VAN MIGATRONIC- 
SJABLONEN

Programmeer de cobot, deze onthoudt 
uw bewegingen en herhaalt ze. Druk 
op de Free Drive knop en beweeg de 
robotarm om het laspad te demon-
streren van begin tot eind. Gebruik de 
programmeereenheid met een 12" 
touchscreen en de unieke, gebruiks- 
vriendelijke Migatronic-sjablonen voor 
verdere programmering en aanpassing. 
Afhankelijk van de complexiteit duurt 
het ongeveer een half uur om een 
nieuw werkstuk te programmeren.

 

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT

De CoWelder is eenvoudig te programmeren door middel van de robotarm en programmeereen-
heid met 12" touchscreen.
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Dit duurde voorheen ten minste twee keer 
zolang voor hetzelfde productievolume. Voor 
sommige onderdelen kunnen we de levertijd 
van twee weken naar één week terugbrengen.

Torsten Lezius, CEO, L&S Technischer Handel GmbH, Duitsland

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT
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KIES UW FAVORIETE COWELDER

De CoWelder-productpakketten voldoen 
aan de eisen van klanten voor optimale 
lasprestaties; van eenvoudig lassen tot 
zeer geavanceerd puls-MIG- of TIG-las-
sen (met of zonder koude draadaanvoer). 
Kies uit de UR5- en Ur10-robot - af-
hankelijk van het gewenste maximale 
werkbereik. 

01 Toortshouder

02  Beschermkap achterzijde

03  Stroombron

04  Start/stop veiligheidskast  
 met 5 m snoer

05  Programmeereenheid

06  Mobiele tafelstandaard,  
 zelfbalancerend systeem

07  Free Drive-knop

08  Robotarm van Universal Robots

 

COWELDER™ UR5 STROOMBRONNEN OPTIES PAKKETTEN

Omega 300  

luchtgekoeld*)
Analoog Geen optie 79115001 CoWelder UR5 Omega² CoWelder 300 Geavanceerd 

Sigma Select 400 

luchtgekoeld**)

Digitaal Synergic 79115002 CoWelder UR5 Select 400 Synergic

Digitaal Pulse 79115004 CoWelder UR5 Select 400 Pulse

Digitaal IAC Sync 79115006 CoWelder UR5 Select IAC 400 Synergic

Sigma Select 400 

watergekoeld**)

Digitaal Synergic 79115003 CoWelder UR5 Select 400 W Synergic

Digitaal Pulse 79115005 CoWelder UR5 Select 400 W Pulse

Digitaal IAC Sync 79115007 CoWelder UR5 Select IAC 400 W  Synergic

Pi 350 AC/DC  

watergekoeld***)

Digitaal Geen optie 79115050 CoWelder UR5 PI 350 AC/DC W

Digitaal Koude draadaanvoer 79115051 CoWelder UR5 PI 350 AC/DC W + CWF

*)  MIG/MAG-stroombron. Beschikt over Dc-lassen en diverse Migatronic-technologieën zoals IGC® (Intelligent Gas Control) voor gasbesparing, DUO Plus  
 voor TIG-achtige lassen en synergetische programma’s.

**)  MIG/MAG-stroombron. Beschikt over pulslassen en diverse Migatronic-technologieën zoals IGC® (Intelligent Gas Control) voor gasbesparing, Miga Job  
 Control voor het aanmaken van individuele taken, DUO Plus voor TIG-achtige lassen en MigaLog voor het loggen van lasgegevens.

***)  TIG-stroombron. Beschikt over pulslassen en Migatronic-technologieën zoals IGC® (Intelligent Gas Control) voor gasbesparing, TIG-A-Tack voor fixatie  
 zonder backinggas en D.O.C.® (Dynamic Oxide Control) voor een gecontroleerde reinigingszone.
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BIJ DE LEVERING VAN DE PRODUCTPAKKETTEN IS HET 
VOLGENDE INBEGREPEN:

• UR-robot

• Free Drive-knop op het 6e 
gewricht van de robotarm voor 
eenvoudige programmering van 
de robot

• Robotregeleenheid incl. program-
meereenheid met noodstop en 5 
meter kabel

• Boogveiligheidcontrole. Zorgt dat 
de robot alleen werkt/last wanneer 
een lasboog aanwezig is.

• Robotveiligheidscontrole. Zorgt 
dat het lasproces en de boogont-
steking niet worden gestart totdat 
de robot zich in de juiste uitvoer-
ingsmodus bevindt.

• Start/stop-eenheid met 5 meter 
kabel

• Robotlastoorts, 4 meter lang

• Standaard robotlastoortshouder

• Mobiele tafelstandaard, automa-
tisch balancerend systeem

• Migatronic-programmeersjablonen

• IGC® Intelligent Gas Control

• Kalibratiecertificaat

• CE-markering

• Instructiehandleiding

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT

COWELDER™ UR10 STROOMBRONNEN OPTIES PAKKETTEN

Omega 300  

luchtgekoeld*)
Analoog Geen optie

79115011 CoWelder UR10 Omega² CoWelder 300 Geav-

anceerd 

Sigma Select 400 

luchtgekoeld**)

Digitaal Synergic 79115012 CoWelder UR10 Select 400 Synergic

Digitaal Pulse 79115014 CoWelder UR10 Select 400 Pulse

Digitaal IAC Sync 79115016 CoWelder UR10 Select IAC 400  Synergic

Sigma Select 400 

watergekoeld**)

Digitaal Synergic 79115013 CoWelder UR10 Select 400 W Synergic

Digitaal Pulse 79115015 CoWelder UR10 Select 400 W Pulse

Digitaal IAC Sync 79115017 CoWelder UR10 Select IAC 400 W  Synergic

Pi 350 AC/DC  

watergekoeld***)

Digitaal Geen optie 79115060 CoWelder UR10 PI 350 AC/DC W

Digitaal Koude draadaanvoer 79115061 CoWelder UR10 PI 350 AC/DC W + CWF

*)  MIG/MAG-stroombron. Beschikt over Dc-lassen en diverse Migatronic-technologieën zoals IGC® (Intelligent Gas Control) voor gasbesparing, DUO Plus  
 voor TIG-achtige lassen en synergetische programma’s.

**)  MIG/MAG-stroombron. Beschikt over pulslassen en diverse Migatronic-technologieën zoals IGC® (Intelligent Gas Control) voor gasbesparing, Miga Job  
 Control voor het aanmaken van individuele taken, DUO Plus voor TIG-achtige lassen en MigaLog voor het loggen van lasgegevens.

***)  TIG-stroombron. Beschikt over pulslassen en Migatronic-technologieën zoals IGC® (Intelligent Gas Control) voor gasbesparing, TIG-A-Tack voor fixatie  
 zonder backinggas en D.O.C.® (Dynamic Oxide Control) voor een gecontroleerde reinigingszone.



Wij besparen ca. 50% tijd per werkstuk. We 
produceren tussen de 10 en 1000 werkstukken 
per keer. Onze efficiëntie neemt met 30% - 40% 
toe, omdat er gemakkelijk tussen programma’s en 
gelaste werkstukken kan worden gewisseld.

Jens Christian Lægsgaard, algemeen directeur, MVI Maskinfabrik,
Denemarken

8

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT
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EENVOUDIGE EN GOEDKOPE VERIFICATIE  
VAN PROGRAMMA'S

In tegenstelling tot traditionele robots, 
is programmaverificatie eenvoudig en 
goedkoop op de CoWelder.

Boogcontrole is een unieke functie die 
programmaverificatie zonder lassen 
mogelijk maakt, zodat u geen geld 
hoeft uit te geven aan dure proefstukken.

De ingebouwde tellerfunctie maakt het 
eenvoudig om de lascyclustijd te meten 
en na te gaan of nieuwe optimaliser-
ingsideeën kunnen worden gereali-
seerd, bijvoorbeeld door de positie van 
de robotarm voor de start te wijzigen. 

MOBIEL OP ELK MOMENT

De CoWelder-oplossing is eenvoud-
ig naar behoefte te verplaatsen met 
behulp van een vorkheftruck. U kunt 
de CoWelder in een bestaande cabine 
voor handmatig lassen plaatsen of een 
speciale CoWelder-werkplek maken.

VEILIGHEID IS VAN HET ALLERHOOG-
STE BELANG

De CoWelder is ontworpen met het 
oog op veiligheid. Er is geen fysiek  
veiligheidshek nodig, omdat de  
CoWelder een ingebouwd virtueel 
veiligheidshek heeft dat het driedimen-
sionale werkbereik beperkt.

De ingebouwde BOOGveiligheidscon-
trole zorgt dat de robot alleen werkt/
last wanneer een lasboog aanwezig is. 

De ROBOTveiligheidscontrole zorgt 
dat het lasproces en de boogontsteking 
niet worden gestart totdat de robot 
zich in de juiste uitvoeringsmodus 
bevindt.

Een weerstandsensor stopt de cobot 
automatisch bij een weerstand van 8 
kg m/s. Als extra veiligheidsmaatregel 
bevindt de noodstopknop zich naast de 
aan/uit-knop, zodat de gebruiker het 
proces op elk moment kan stoppen.

CE-ERKEND PAKKET

Alle robotinstallaties vereisen een 
CE-markering volgens de Europese 
wetgeving (Machinerichtlijn 2006/42/
EG) om de veiligheid van de gebruiker 
te waarborgen. Het CoWelder-pakket 
heeft een CE-markering, dus er is geen 
gecompliceerd goedkeuringsproces 
nodig. Volg gewoon de instructies en 
gebruik de CoWelder vanaf dag één.

 

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT

Aan elke kant van het onderdeel
worden asbussen met twee

ronde hoeklassen gelast. Betere
productiesnelheid en laskwaliteit.

Partijen van honderd.
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De Omega 300 CoWelder, een com-
pacte luchtgekoelde MIG/MAG-inverter, 
is perfect voor het lassen van koolstof-
staal. Het apparaat beschikt over meer 
dan 70 synergische lasprogramma’s.

Het Omega 300 CoWelder-pakket is  
ideaal voor eenvoudige MIG/MAG- 
lastaken.

De Omega 300 CoWelder beschikt over 
IGC® (Intelligent Gas Control). IGC be-
spaart gas, optimaliseert gasbescherm-
ing en verbetert de laskwaliteit.

Geavanceerd-paneel voorzien van bijv. DUO 
Plus™. DUO Plus biedt een TIG-achtig 
lasuiterlijk en betere beheersing van het 
smeltbad. Het paneel omvat programma’s 
voor MIG-solderen en -lassen met gevulde of 
massieve draden in koolstofstaal, roestvast 
staal en aluminium.

DUO PLUS

Voor een perfecte  
afwerking

Prachtige lassen op TIG-niveau met een 
MIG/MAG-lasapparaat. De DUO Plus 
techniek zorgt automatisch voor een 
perfecte afwerking. Het werkt met alle 
materialen, voor alle lasposities en alle 
lassers kunnen het. Het is heel simpel.

MIG/MAG-STROOMBRONNEN

GEAVANCEERD-PANEEL 

Geavanceerd, maar toch eenvoudig. 
Voeg alle functies toe die u wilt om 
de Omega exact aan uw behoeften te 
laten voldoen. Met MIG-hardsolderen 
en automatische functies voor een-
voudiger lassen.

OMEGA 300 COWELDER
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De Sigma Select 400, een compact 
MIG/MAG-lasapparaat, is ideaal voor 
complexe lastaken. Hij is robuust, 
veelzijdig en gemaakt voor de toe-
komst.

Er is een ruime selectie van CoWeld-
er-pakketten om uit te kiezen. Het 
apparaat wordt geleverd met een uit-
gebreid standaardpakket aan program-
ma’s dat op elk moment kan worden 
uitgebreid met diverse geavanceerde 
programma’s.

Sigma Select 400 beschikt over IGC®  
(Intelligent Gas Control). IGC bespaart 
gas, optimaliseert gasbescherming en 
verbetert de laskwaliteit.

WATERKOELING (OPTIONEEL)

De Sigma Select kan worden uitgerust 
met waterkoeling voor het koelen 
van de robottoorts. De ingebouwde 
waterstroomregeling met temperatuur-
sensor stopt het proces automatisch bij 
onvoldoende koeling, bijvoorbeeld als 
het koelvloeistofpeil te laag is.  

Sigma Selecteer 400 grafisch bedieningspaneel

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT

*) De stroombron moet bij aanschaf zijn voorbereid voor IAC.

GRAFISCH BEDIENINGSPANEEL 

Gemaakt voor de toekomst 
Kies Synergic of Pulse met of zonder 
IAC*) en upgrade als uw behoeften 
veranderen. Het digitale bedienings- 
paneel met softtoetsen is voorbereid 
voor meerdere uitbreidingen, waar-
onder automatische functies voor 
eenvoudiger lassen. Pak hem op en 
neem hem mee.

Synergic  
Op het Synergic-niveau zijn alle primaire 
lasparameters gekoppeld en werken ze 
samen. Synergic omvat een standaard-
pakket van meer dan 50 lasprogram-
ma’s.

Pulse (optioneel) Het Puls-niveau is 
perfect voor roestvast staal en alu-
minium omdat het zorgt voor spatvrij 
lassen. Pulse omvat Synergic en meer 
dan 50 lasprogramma’s.

SIGMA SELECT 400
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SEQUENCE

Een knop voor de perfecte  
instellingen

De Sequentie-functie biedt u de  
mogelijkheid om maximaal 9 persoon-
lijke sequenties op te slaan en daar-
tussen te schakelen. Heel gemakkelijk 
via een knop op de lastoorts. Gebruik 
Sequence voor montage en assem-
blage, bijvoorbeeld, als lassers veel 
verschillend laswerk uitvoeren tijdens 
hun werkdag.

SEQUENCE REPEAT

Bedenk uw eigen boog

De Sequence Repeat technologie biedt  
u een maximale vrijheid om de ideale 
boog te maken voor uw specifieke  
laswerk.

Koppel afzonderlijke sequenties aan 
elkaar en pas lascycli aan uw eigen  
behoeften aan.

DUO PLUS

Voor een perfecte  
afwerking

Prachtige lassen op TIG-niveau met een 
MIG/MAG-lasapparaat.  
De DUO Plus techniek zorgt automa-
tisch voor een perfecte afwerking. Het 
werkt met alle materialen, voor alle 
lasposities en alle lassers kunnen het. 
Het is heel simpel.

MIGALOG

Registreer elke las

Houd al uw lasgegevens bij met de  
MigaLog software. Analyseer en  
documenteer uw werk. Met MigaLog 
beschikt u over hard bewijsmateriaal 
voor controles volgens de EN- en 
ISO-lasnormen.

MIGA JOB CONTROL

Een slim digitaal geheugen

Maak gebruik van een digitaal ge-
heugen in uw lasapparaat - bewaar 
uw favoriete lasinstellingen en roep 
deze op ieder gewenst moment terug. 
Kopieer de instellingen naar andere 
lasapparaten. Met Miga Job Control 
vindt u makkelijk uw veelgebruikte 
instellingen terug en kunt u meteen 
met lassen beginnen.

SIGMA SELECT-FUNCTIES

IGC® - Intelligent Gas Control 

Minder gas per las

Bespaar tot wel 50% via automatische 
gasregeling. IGC-techniek voorkomt 
te hoog verbruik van gas en levert een 
blijvende besparing op. Met een altijd 
perfecte bescherming van het smeltbad 
voert u de kwaliteit van iedere las op. 
Zorg dat al uw lasapparaten zijn voor-
zien van IGC en bespaar op die manier 
elke dag geld. Uw investering hebt u al 
snel terugverdiend.
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DE INTELLIGENTE BOOGBESTURING IAC™ 
STELT DE BOOG AUTOMATISCH
50.000 KEER PER SECONDE AF…

MAAK COMPLEXE LASTAKEN  
EENVOUDIGER

De Intelligent Arc Control maakt lastig 
neergaand lassen van grondlagen 
eenvoudig, ook voor minder ervaren 
lassers. Met de 100% stabiele, gerichte 
korte boog realiseert u een volledige 
omsmelting in grondlagen. Dit verbetert 
de kwaliteit van al uw lassen en van uw 
product.

ZORG BIJ HET LASSEN VOOR EEN  
STEVIG FUNDAMENT 

Gebruik Intelligent Arc Control voor de 
eerste las, de grondlaag. Intelligent Arc 
Control zorgt ervoor dat de omsmelt-
ing van de grondlaag  perfect wordt. 
Het creëert een stevig fundament met 
een glad lasuiterlijk en u kunt doorgaan 
met de rest van uw las.

VOORDELEN

• Niet gevoelig voor een verander-
ende uitsteeklengte in een las = 
makkelijker uitvoerbare grondlagen

• Eenvoudig proces: zorgt ervoor dat 
goede lassers nóg beter worden 
en maakt het voor minder ervaren 
lassers makkelijker om complexe 
lastaken uit te voeren

• Zorgt bij neergaand lassen van 
grondlagen voor een aanzienlijk 
hogere lassnelheid dan bij tradi-
tioneel opgaand lassen

• Sneller lassen = meer produceren

• Minder warmte-inbreng = minder 
vervorming van het gelaste ma-
teriaal, maar wel nog steeds met 
voldoende inbranding

• Geen lasspatten = minder tijd 
nodig voor nabehandeling

21 3

IAC - Verticaal neergaand lassen van een 
grondlaag in een verwarmingsbuis. De 
lassnelheid wordt aanzienlijk verhoogd ten 
opzichte van het conventionele stapelen.

Realtime laboratoriumrapporten laten een volledige controle van het IAC-proces 
zien, ook tijdens de druppelafsplitsing.

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT

IAC IS IDEAAL VOOR

• Grondlagen

• Leidingen, buizen en tanks

• I-naad lassen

• Koolstofstaal en roestvast staal

• Alle plaatdiktes

• Handmatig en geautomatiseerd 
lassen

• Standaard lasprocedures volgens  
EN 1090/15612

4



Toen we hoorden van de CoWelder met TIG 
van Migatronic gingen we nadenken over hoe 
ons bedrijf van het lasconcept zou kunnen 
profiteren en uiteindelijk besloten we te 
investeren. Tot dusver hebben we een aantal 
producten gevonden waarbij de lasrobot onze 
productiviteit kan verhogen.

Lars Ryefalk, 
marktdirecteur bij AB Furhoffs Rostfria, Zweden

14

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT
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PI 350 AC/DC 

De watergekoelde Pi 350 AC/DC is een 
krachtig TIG-inverterapparaat voor pre-
cisielassen van koolstofstaal, roestvast 
staal, aluminium en andere hooggele-
geerde materialen. 

De Pi 350 beschikt over IGC® (Intel-
ligent Gas Control). IGC bespaart 
gas, optimaliseert gasbescherming en 
verbetert de laskwaliteit.

SYNERGY PLUS

Synergy Plus is een speciale pulsfunctie 
voor TIG DC-lassen die alle primaire 
pulsparameters dynamisch instelt.

TIG-A TACK 

De ultieme fixatie

Maak uiterst kleine, nauwkeurige  
TIG-A-Tack hechtjes zonder backinggas 
in roestvast staal. De hechtjes zijn niet 
meer terug te zien in de uiteindelijke 
lasnaad. Gebruik TIG-A-Tack voor snelle 
hechtlassen van buizen, leidingen of 
plaatwerk van  roestvast staal.

TIG-STROOMBRONNEN

–

Ontstekingspuls Open spanning Boogspanning

D.O.C® voegt de
positieve half- 
periode toe aan  
de negatieve  
halfperiode

Meer energie in
de negatieve  
halfperiode

+

0

Max. 0,1 ms

TIG-A-Tack is ontworpen voor gebruik 
in austenitisch roestvrij staal.

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT

PULSREGELPANEEL

Submenu’s van het gebruikersvriendelijke 
bedieningspaneel maken individuele 
instellingen van het lasproces mogelijk.

D.O.C.®  (DYNAMIC OXIDE CONTROL)

Sneller AC-lassen  

De Pi 350 AC/DC is voorzien van de 
D.O.C.®-functie die de lassnelheid  
met 30% verhoogt en het verbruik van 
zowel energie als wolfraamelektroden 
vermindert. D.O.C.® zorgt voor een 
gecontroleerde, smalle reinigingszone  
bij het lassen van aluminium. 
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NON-STOP TIG-LASSEN 

CWF MULTI (OPTIONEEL) 
CWF Multi (koude draadaanvoer) met 
een draadaanvoersysteem met vier 
rollen is een afzonderlijke draad- 
aanvoereenheid speciaal ontworpen 
voor installaties met automatische 
apparaten. 

Met het CWF Multi-bedieningspaneel 
stelt kunt u schakelen tussen program-
ma’s en het beschikt over automatische 
draadaanvoer, synchroon met de puls-
functie van de machine. 

Met behulp van twintig individuele  
draadprogramma’s kunt u het 
draadaanvoerproces van begin tot 
einde regelen.
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BESPAAR TOT WEL 50% VIA  
AUTOMATISCHE GASREGELING

IGC® Intelligent Gas Control-techniek 
voorkomt te hoog verbruik van gas en 
levert een blijvende besparing op.

Met een altijd perfecte bescherming van 
het smeltbad voert u de kwaliteit van 
iedere las op.

Zorg dat al uw lasapparaten zijn voor-
zien van IGC Intelligent Gas Control en 
bespaar op die manier elke dag geld.

Uw investering hebt u al snel terugver-
diend.

INTELLIGENT GAS CONTROL IGC®  
- MINDER GAS PER LAS

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT

VOORDELEN

• Altijd optimale gasbescherming = 
geen gaatjes, porositeit en geen 
onzuiverheden in het laswerk. 
Minder fouten door onvoldoende 
gasstroom of gasturbulentie

• Geen onnodig gasverlies, zoge-
naamde gasstoot bij ontsteking = 
geen te hoog gasverbruik

• Geen verandering in werkprocedures 
= makkelijk voor lassers

• Minder vaak vervangen van gasci-
linders = geld- en tijdbesparing

• Synergielijnen voor gas zijn vooraf 
ingesteld voor MIG- en TIG-lassen - 
voor het gas en het type draad

IGC IS IDEAAL VOOR

• Alle lasprocessen

• Alle materialen

• Alle soorten laswerk

• Handmatig en geautomatiseerd lassen
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COWELDER™ ROBOTARM MET 6 SCHARNIERPUNTEN UR5 UR10

Stroomverbruik, Watt Ca. 200  (bij gebruik van
 een gemiddeld programma)

Ca. 300  (bij gebruik van  
een gemiddeld programma)

Voeding 100-240 VAC, 50-60 Hz

Omgevingstemperatuur
De robot werkt in het  
bereik 0-40°

Geïntegreerde bediening
15 geavanceerde veiligheidsfuncties getest conform EN ISO 
13849:2008 PL d EN ISO 10218-1:2011, 5.4.3

Programmering Grafische interface  
voor gebruiker op 12” touchscreen

Repeterende nauwkeurigheid, mm +/- 0,1

Draaisnelheid assen Tot 180° per seconde

Draaibereik assen +/- 360°

Mate van vrij bewegen 6 draaiende assen

Minimale grootte van de lastafel (LxB) 2000x1200 3000x1700

Werkbereik, mm 850 1300

Hefvermogen, kg 5 10

Gewicht, kg 18,4*) 28,9**)

*) Totale gewicht van CoWelder UR5-oplossing excl. lasapparaat: 105 kg

**) Totale gewicht van CoWelder UR10-oplossing excl. lasapparaat: 115,5 kg

TECHNISCHE GEGEVENS UR5 // UR10

VOORBEELDEN VAN ACCESSOIRES::

•  Veiligheidskap voor programmeer-
eenheid incl. beschermglas

•  Houder voor programmeereenheid

•  Startpakket voor slijtageonderdelen

•  TCP-kalibratiepennen

•  Alukithouder voor CWF

•  Beschermhoes voor robot

•  Transportset voor vorkheftruck
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TECHNISCHE GEGEVENS LASAPPARATEN

COWELDER-PAKKETOPLOSSINGEN
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Stroombereik, A 15-300 15-400 15-400 15-400 15-400 5-350

Aansluitspanning +/- 15%, V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400

Zekering, A 10 20 20 20 20 25

Inschakelduur 100%/40°C, A/V 175/22.8 300/100/32.0 280/100/28.0 300/100/29.0 280/100/28.0 290/21.6

Inschakelduur 60%/40°C, A/V 195/23.8 370/60/32.5 350/60/31.5 370/60/32.5 350/60/31.5 350/24.0

Inschakelduur max./40°C, A/V 300/24/29.0 400/50/34.0 400/40/34.0 400/50/34.0 400/40/34.0 350/60/24.0

Inschakelduur 100%/20°C, A/V 230/25.5 345/100/31.5 310/100/29.5 345/100/31.5 310/10029.5 340

Inschakelduur 60%/20°C, A/V 245/26.3 350

Open spanning, V 52 65-70 65-70 65-70 65-70 95

Beschermingsklasse IP23S IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Norm EN/IEC60974-1. 
EN/IEC60974-5. 
EN/IEC60974-10

IEC60974-1. IEC60974-5. 
IEC60974-10 Cl. A

IEC60974-1. IEC60974-5. 
IEC60974-10 Cl. A

EN/IEC60974-1. 
EN/IEC60974-5. 
EN/IEC60974-10

Afmetingen (H x B x L), mm 550x250x640 700x260x735 700x260x735 980x545x1090

Gewicht, kg 26 52 52 72

KOELUNIT MCU 1300 MCU*)

Koelcapaciteit (1 l/min.), W - - 1300 1200

Tankinhoud, ltr - - 5 3.5

Max. druk, bar - - 5 3

Max. temperatuur, °C - - 70 -

Afmetingen (H x B x L), mm - - 207x260x680 -

Gewicht, kg - - 20 -

*) Geïntegreerde koelunit

...
MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT



Migatronic Nederland BV
Hallenweg 34, 5683 CT Best
Postbus 417, 5680 AK Best

Telefoon: (+31) 0499-375000
E-mail info@migatronic.nl

migatronic.NL

We houden ons het recht voor in het geval van een misdruk  
wijzigingen aan te brengen.
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LAST ALLE
POSITIES

KLEIN   
EN INTELLIGENT


