
  

orbitaal lassen 
in de voedingsindustrie 

LGN 
 



TIG (koude draad) 
 

 



WAAROM ORBITAAL LASSEN ? 

 

handlas orbitaallas 

   
 

 

 

 
• kwaliteit / hygiëne vlg. ES 260, EHEDG, etc.  

 reproduceerbaarheid 

 oppervlakte ruwheid las  

 traceerbaarheid parameters 

 productiviteit 
 

 

 

  

  



specificaties ES 260 



Verkleuring 



kleur lasverbinding vlg. AWS D18.1 & 

D18.2 

Las 1: 10 ppm     Las 4: 100 ppm  Las 7: 1000 ppm 

Las 2: 25 ppm     Las 5: 200 ppm            Las 8: 5000 ppm  

Las 3: 50 ppm     Las 6: 500 ppm  Las 9: 12.500 ppm          Las 10: 25.000 ppm  

Las 1: 10 ppm     Las 4: 100 ppm  Las 7: 1000 ppm 

Las 2: 25 ppm     Las 5: 200 ppm            Las 8: 5000 ppm  

Las 3: 50 ppm     Las 6: 500 ppm  Las 9: 12.500 ppm          Las 10: 25.000 ppm  



endoscopie inspectie 



afkeur 



afkeur 



:  
Welding  guidelines (NL) 

“De standaard lasmethode is orbitaal 

(geautomatiseerde GTAW/TIG) lasmethodiek, al of 

niet met automatisch toevoegmateriaal”. 
 
Endoscopisch onderzoek: 

 

                              orbitaal las                               handlas      

Aseptisch:               25%                                        100% 

Niet aseptisch:         5%                                          10% 



:  
Welding  guidelines (NL) 

• lasregistratie  

• laslogboek koppeling lasnr’s aan lassers (reproduceerbaarheid).  

• LMB lasmethode beschrijving  

• LMK lasmethode kwalificatie 

• LK lasserkwalificaties  

• machinale lasnaadvoorbewerking (bevelling) 

• geen schuurmiddelen zoals Scotchbride etc. 

• validatie en kalibratie orbitaal apparatuur 

• geschikte flowmeters (géén manometers) toorts- en formeergas 



externe parameters 

endoscopie 

bevelmachine formeersysteem 
elektrodeslijper 



Stift slijpen 

 

 

 

 

 

 

 

 



stroombron P4-2 



touch screen P4-2 





gesloten laskop MW - serie 

titanium klemschalen 

Tube Clamp Inserts – TCI’s TM  

afstandsbediening 



manifolds gesloten laskop MW 

O.D. 154,0 x 2,0 mm O.D. 104,0 x 2,0 mm 



Prefabricage gesloten kop 



Off-set electrode 

Elbow kit 

gesloten laskop MW - serie 



prefabricage open kop MU 



gesloten laskop MW - serie 

MW 34:   O.D. 6  – 34  mm 

MW 65:   O.D. 6  – 65  mm 

MW 115: O.D.12 – 115 mm 

MW 170: O.D.76 – 170 mm 



o geen aankleuring 

 
 
 
 
 
 

o zeer ergonomisch, makkelijk in gebruik 

o hoge inschakelduur 

o voldoet aan hygiëne standaards (EHEDG, ES 260…) 

o  compatible met alle Polysoude™ stroombronnen 

voordelen gesloten laskop MW 



met AVC& pendeling 

opbouw open kop 

zonder AVC& pendeling 



voorbeelden lasverbindingen open kop 

  groot diameterbereik 

 

  pijp - fittingen zonder 

     rechte einden 

    





o geen klemschalen voor gehele diam. bereik 

o geschikt voor elbows, puntstukken, t- stukken 
etc. 

o zichtbaar smeltbad 

o lassen met koude draad 

o voor dun wandig en dikwandige pijpverbindingen. 

o voldoet aan internationale standaards 

                                                                                            
o compatible met alle Polysoude stroombronnen 

Voordelen open kop 



Bedankt voor de aandacht ! 

 
Na de pauze demonstratie 


