
GEGARANDEERD MEER SUCCES
Lassen heeft nieuwe maatstaven nodig
Voor meer duurzame productiviteit en kwaliteit

De maatstaf voor modern lassen
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De nieuwe MEGA.PULS digital De nieuwe maatstaf in de MIG/MAG technologie

Nieuwe maatstaf door geregel-
de boog eigenschappen

Nieuwe maatstaf bij 
het lasvermogen

Nieuwe maatstaf bij de kwaliteit

 POWER.ARC NIEUW!

 FOCUS.ARC NIEUW!

 FOCUS.ROOT NIEUW!

 FOCUS.PULS Dynamik NIEUW!

 FOCUS.PULS Performance NIEUW!

 30% meer afsmeltvermogen, direct inzetbaar

  50% Minder nabewerking - verdubbeling van de productie

 Geregeld startproces. Verbinding al bij het opstarten

 Maximale besparing op energie- en gaskosten

 Potentiële besparing € 2,- per kg verlaste draad

 Hogere naadkwaliteit - doeltreffender lassen

 Verbeterde doorlassing

 Minder vervorming - optimale controle op warmte-inbreng

 Verbeterde vloei-eigenschappen - perfecte lasnaad

 In positie lassen - eenvoudig beter
Nieuwe maatstaf bij 
de apparaattechniek

 Ultra moderne inverter

 100% zuiver digitale technologie 

 Cos Phi ~ 1

 Lagere belasting van het elektriciteitsnet

 Multivoltage 

 Moderne netwerkmogelijkheden – interfaces met alle netwerken

 Interface voor in- en uitvoer van alle lasgegevens

 Energiebeheer voor alle koelsystemen

Nieuwe maatstaf voor 
de lasser

 Betere bescherming van de gezondheid van de lasser

 70% vermindering van de schadelijke lasrook

 Rustige boog zorgt voor minder vermoeidheid

 Geïntegreerd hulpprogramma met tips voor optimalisatie

 Omvangrijk expertiseprogramma

  Zeer eenvoudige en snelle toegang tot alle geavanceerde 

instellingen
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De nieuwe MEGA.PULS digitalMaximale prestaties, het resultaat telt

Één display voor alle toepassingen - 
Ken je er één, dan ken je ze allemaal

Nieuwe maatstaf bij de bediening 
  Visualisatie via een grafische display met hoge  

resolutie

 Bediening via de REHM R-Pilot bedieningsknop 

 Overzichtelijk 7” display

 Extern bedieningpaneel

  Assistentie bij de keuze van materiaal, gas en draad

 Ken je er één, dan ken je ze allemaal

  Alles in één oogopslag in beeld door de uitstekende 

grafische weergave

  Transparante weergave en keuze van de optimale 

instellingen

  Bediening in de eigen taal

REHM Classic beeldscherm

REHM Assist System

REHM Program Explorer

Alles in één oogopslag in beeld dankzij heldere grafische weergave. Het display wordt beschermd door een slagvast kunststof scherm 
en is daardoor aanzienlijk robuuster dan conventionele displays.

Bediening in de eigen taal
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Nieuwe maatstaf in vermogen en verscheidenheid

Modellen [A] Gasgekoeld Watergekoeld
MEGA.PULS digital 250 X X
MEGA.PULS digital 300 X X
MEGA.PULS digital 350 X X
MEGA.PULS digital 400 X X
MEGA.PULS digital 450 X
MEGA.PULS digital 550 X
Inschakelduur 60% bij 40 °C
Alle apparaten als optie leverbaar met aparte draadaanvoerkoffer

Technische gegevens

  POWER.ARC  NIEUW! 
geregeld standaard lasproces

  FOCUS.ARC  NIEUW! 
geregeld gefocusseerd lasproces

  FOCUS.ROOT  NIEUW! 
Geregeld gefocusseerd lasproces met gecontro-
leerde kortsluitbehandeling

  FOCUS.PULS DYNAMIK  NIEUW! 
Geregeld, gefocusseerd pulslasproces, flexibel 
inzetbaar bij alle materialen

  FOCUS.PULS PERFORMANCE  NIEUW! 
Geregeld gefocusseerd lasproces, speciaal toege-
past bij het lassen van staal voor het optimaliseren 
van de productiviteit
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Nieuwe maatstaf voor elektroden lasapparatuur

Hogere prestaties, lager gewicht

 Vermogensklassen 130 A / 140 A / 150 A

 Automatische Hotstart

 Automatische ArcForce

 Geïntegreerde Anti-stick functie

 Intelligent ontstekingsmanagement

 Ultra-moderne inverter

 Geschikt voor gebruik aan generator

 Volledig geïsoleerd

 Ultra-compacte en lichte bouw

 Made in Germany by REHM

Gewicht:    2,3 kg
Afmetingen:  280 mm x 125 mm x 140 mm (L x B x H)

                                        Instelbereik  Inschakelduur   
BOOSTER2 130:  5 A tot 130 A        25%
BOOSTER2 140:  5 A tot 140 A        25%
BOOSTER2 150:  5 A tot 150 A        20%

Technische gegevens



De TIGER® lade zorgt ervoor dat alle verbruiks-
onderdelen in het apparaat bij de hand zijn. 
Er hoeven geen omwegen te worden gemaakt 
wanneer er eens iets vergeten is. Hiermee wordt 
tijd en geld bespaard.

En dat vanaf een hoogte tot 90 cm. De TIGER® 
behuizing is zodanig ontworpen, dat stoten en 
schokken die vanaf deze valhoogte ontstaan, 
geen invloed hebben op de vermogenselektro-
nica.

De TIGER® greep zorgt voor optimaal draag-
comfort. Daarnaast is de greep een perfecte
oplossing voor storingsvrije opslag van het 
slangen-pakket etc. zodat de lasser de tweede 
hand vrij heeft.
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Alles stevig in de hand

Alles bij de hand

Vallen toegestaan...
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De nieuwe TIGER digital - DIGITAL TO GO

TIGER met waterkoeling 15 kg TIGER Set met kunststofkoffer



Het elektronicadeel is ingekapseld en 
blijft daarom altijd schoon en beschermd. 
Verontreinigde omgevingslucht en slijpstof 
worden via een apart luchtkanaal geleid.

Alles in één oogopslag in beeld door de uitstekende weergave. 
Door de bescherming in een slagvaste kunststofbehuizing, is 
het display aanzienlijk robuuster dan conventionele displays.

Het opslaan en oproepen van jouw 4 favoriete 
instellingen kan niet sneller en eenvoudiger.

De speciaal voor zware toepassingen ontwikkelde R-pilot 
draairegelaar vangt mechanische invloeden op. 
De behuizing absorbeert de krachten voordat de 
elektronica beschadigd kan worden.

Jouw favoriete instelling

Een knop voor alles

Vuil en stof hebben 
geen invloed

Digitaal zicht op alles
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De nieuwe maatstaf bij TIG-lassen

Nieuwe maatstaf door geregelde vlamboogtechniek
 Rehm FOCUS.ARC technologie
 HYPER.PULS DC + AC (17,5 kHz) 
 HYPER.SPOT DC + AC
 DUAL.WAVE
 ICS start-management

Nieuwe maatstaf bij het lasvermogen
 Toename van de lassnelheid 30% door 
HYPERPULS.

  Snel, veilig en zonder vervorming hechten 
door HYPERSPOT Snelle opbouw van het 
smeltbad en betere vloei-eigenschappen 
door de hooggeconcentreerde focus vlam-
boog met HYPERPULS technologie.

Nieuwe maatstaf bij de kwaliteit
 Nagenoeg vergelijkbaar met laserlassen
 Verbeterde reinigende werking en poriën  
ontgassing bij aluminium door de DUALWAVE/
HYPERPULS

 Minder vervorming 
 Hechten zonder verkleuringen, 
100% reproduceerbaar 

Nieuwe maatstaf bij de bediening
 Nieuwe maatstaf bij de bediening
 Volledig digitaal bedieningpaneel
 Alles in één oogopslag, alles onder controle
 Comfortabele toetsen voor snelle opslag 
 Alle functies vanaf het laspistool op afstand  
regelbaar

 

vanaf

Het lichtste TIG 
lasapparaat uit het
REHM programma



REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik

Ottostraße 2 · D-73066 Uhingen
Telefoon: +49 (0) 71 61-30 07-0
Fax: +49 (0) 71 61-30 07-20
E-Mail: rehm@rehm-online.de
Internet: www.rehm-online.de

The home of Rehm

Op Facebook: 
facebook.com/REHMWeldingTechnology

REHM - De maatstaf voor modern lassen

HET REHM PROGRAMMA

 REHM MIG/MAG beschermgas-lasapparatuur
 SYNERGIC.PRO2® gas-en watergekoeld tot 450 A
 SYNERGIC.PRO2® watergekoeld 500 A tot 600 A
 MEGA.ARC2® traploos regelbaar tot 450 A
 PANTHER 202 PULS Pulsboog lasapparaat van 200 A
 MEGA.PULS FOCUS® Pulsboog lasapparatuur tot 530 A
 SYNERGIC.PULS Pulsboog lasapparatuur tot 230 A tot 430 A

 REHM TIG beschermgas-lasapparatuur
 TIGER® digital 180 en 230 A, enkele fase
 INVERTIG.PRO® en INVERTIG.PRO® digital 240 A tot  
 450 A, driefasen
 INVERTIG.PRO COMPACT en INVERTIG.PRO COMPACT  
 digital 240 A tot 450 A, drie fasen

 REHM vlamboog handlasapparatuur
 BOOSTER 140, BOOSTER.PRO 170 en 210, enkele fase
 BOOSTER.PRO 250 en 320, drie fasen

 REHM plasmasnijmachines
 Lasaccessoires en lasdraden
 Lasrookafzuigingen
 Draaitafels
 Lastechnische ondersteuning
 Laspistoolreparatie
 Service

WEEE-Reg.-Nr. DE 42214869

REHM Nederland B.V.:  Tel.: +31 (0) 485 470954 of +31 (0) 13 4684727
  
REHM online:   www.rehm.nl – info@rehm.nl

Joy Sanders
Gas Las Centrum 2


