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MIG/MAG LASSEN

MIG BRAVO 165 COMBI
De Bravo 165 Combi is met een maximale lasstroom van 165 Ampère op 230
Volt dé oplossing voor de kleinere garage of professionele doe-het-zelver. De
machine is robuust, betrouwbaar, eenvoudig te bedienen en biedt zodoende
alles wat een lasser zich kan wensen.

Met behulp van een stappen geregelde schakelaar, waar tevens de aan/uit-
functie in is geïntegreerd, kan de lasspanning op 7 verschillende niveaus
worden ingesteld. Het bedieningsgemak van de Bravo 165 Combi wordt
verhoogd doordat de draadsnelheid traploos instelbaar is. De 2-rols
draadaanvoer transporteert de lasdraad moeiteloos over een maximale lengte
van 4 meter. Verder beschikt de machine over een lastijdbegrenzer waardoor
iedere las volledig beheersbaar blijft en in dezelfde tijdcyclus kan worden
uitgevoerd. In tegenstelling tot de Bravo 155 Combi is deze machine
uitgevoerd met een euro-aansluiting voor de lastoorts, waardoor deze snel en
eenvoudig te vervangen is.

Technische specificaties

Netspanning 1-fase : 230V - 50/60 Hz
Geïnstalleerd vermogen : 4 kW
Opgenomen vermogen : 5,1 kVA - 20%

2,3 kVA - 60%
Lasstroombereik min - max : 35 - 165 A
Inschakelduur : 130 A -   20%

  75 A -   60%
  60 A - 100%

Aantal schakelstanden : 1 x 7
Te verlassen draad : FE: 0,6/0,8

Gevuld: 0,9 (gasloos)
Max. draadspoeldiameter : ø300 mm / 15 kg
Aandrijving : 2-rols
Beschermingsklasse : IP 21
Europese norm : EN60974.1 / EN50199
Gewicht : 50 kg
Afmetingen (bxdxh) : 507 x 820 x 622 mm

Uitvoeringen

Machine wordt luchtgekoeld geleverd inclusief massakabel 16 mm² voorzien 
van aardklem.
Artikelnr. Omschrijving
• 100507567 MIG Bravo 165 Combi, zonder toebehoren.
• 100523020 MIG Bravo 165 Combi inclusief reduceerventiel, lasdraad, laskap 

en lashandschoenen.
• 100524014 MIG Bravo 165 Combi inclusief 10 liter cylinder menggas, 

reduceerventiel, lasdraad, laskap en lashandschoenen.

Toebehoren
Artikelnr. Omschrijving

• 101102566 Weldkar toebehorenset, bestaande uit: 
lastoorts WK 150A - 3 meter, rol lasdraad 5 kg. (0,8 mm), 
reduceerventiel, laskap en een paar lashandschoenen.

• 210518745 Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518746 Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld.
• 163012319 Reduceerventiel model 'Mini' met dubbele manometer, 

geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-20 ltr./min, max. 
verbruik 1,5 m³/h., aansluiting voor argon en menggas.

• 163012325 Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer, 
geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-30 ltr./min, max. 
verbruik 1,5 m³/h., aansluiting voor argon en menggas.

• 164009992 Cylinder menggas (vol) 10 liter.
• 164109927 Vulling menggas 10 liter.


