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ACTIVERING VAN HET HYPERFILL®-LASPROCES MET POWER WAVE®- EN PIPEFAB ™ -SYSTEMEN
Met de aankoop van uw Lincoln Power Wave- of PIPEFAB-lassysteem wordt (I) een licentie om de standaard Lincoln Electric Power Wave / PIPEFAB lasprocessen te gebruiken geleverd, 
en (II) word het HyperFill-proces geleverd. Voor toepassing van hyperfill is de aanschaf van Lincoln Electric-lasdraad vereist of aankoop van een afzonderlijke licentie. Indien één van 
beide niet wordt aangeschaft is het HyperFill-proces niet beschikbaar voor gebruik op deze machines en zijn alleen de standaard Power Wave / PIPEFAB lasprocessen bruikbaar.

HYPERFILL® KOSTENBESPARENDE SCHATTINGEN
De kosten- en besparingsberamingen in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Ze zijn een schatting en geen garantie voor besparingen. De werkelijke resultaten kunnen 
variëren. De [PRIJS] die als onderdeel van deze berekening wordt gebruikt, betekent niet dat de [PRIJS] gegarandeerd is. De werkelijke [PRIJS] kan variëren en wordt bepaald op het 
moment dat het product wordt verzonden.

TESTRESULTATEN
Testresultaten voor mechanische eigenschappen, neersmelt - of elektrodensamenstelling en waterstofniveaus zijn verkregen van een lasnaad die geproduceerd en getest is in 
overeenstemming met de voorgeschreven normen voor kwalificatie van lastoevoegmateriaal. Resultaten van praktijkprocedures zijn afhankelijk van vele factoren, inclusief, maar niet 
beperkt tot, lasprocedure, plaatsamenstelling en voorwarm - en interpass temperatuur, lasontwerp en productiemethoden. Gebruikers dienen via kwalificatietesten de geschiktheid 
van lastoevoegmaterialen en -procedures voor hun toepassing te testen.

KLANTENSERVICEBELEID
Lincoln Electric produceert en verkoopt hoogwaardige lasapparatuur, lastoevoegmaterialen en snijapparatuur. Onze uitdaging is om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en 
hun verwachtingen te overtreffen. Klanten kunnen Lincoln Electric vragen om informatie of advies over het gebruik van onze producten. Onze medewerkers reageren zo goed mogelijk 
op vragen, op basis van informatie die de klanten hebben verstrekt en de kennis die zij hebben over de toepassing. Onze medewerkers zijn echter niet in staat om de verstrekte 
informatie te verifiëren of de technische eisen voor de betreffende lasverbinding te evalueren. Lincoln Electric biedt geen garantie voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
met betrekking tot geleverde informatie of advies. Het verstrekken van dergelijke informatie of advies breidt de garantie op onze producten niet uit en wijzigt deze ook niet. Elke 
uitdrukkelijke of impliciete garantie die kan voortvloeien uit de informatie of het advies, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid of enige garantie van geschiktheid voor het 
specifieke doel van een klant, wordt specifiek afgewezen.

Lincoln Electric is een meedenkende producent, maar de selectie en het gebruik van specifieke producten die door Lincoln Electric worden verkocht, valt uitsluitend onder de controle 
van en blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. Veel variabelen in de praktijk vallen  buiten de controle van Lincoln Electric en kunnen de resultaten beïnvloeden. 

Wijzigingen voorbehouden - Deze informatie is naar ons beste weten juist op het moment van afdrukken. Raadpleeg www.lincolnelectriceurope.com voor bijgewerkte informatie.
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INNOVATIEF TWINLAS ONTWERP 
HyperFill® is een (gepatenteerd) MIG dubbeldraads lasproces 
waarbij twee draden gevoed worden door één stroombron, 
één draadaanvoerkoffer, één liner en één contacttip 
(gepatenteerd).

Vanwege het innovatieve tweedradige ontwerp is HyperFill® in staat gebruik te maken 
van twee draden met een kleinere diameter, om zo één grotere lasdruppel en lasboog 
te creëren. Vervolgens genereert dit een groot smeltbad dat gemakkelijk te controleren 
en beheersen is, waardoor operators hun neersmeltsnelheid met gemiddeld 50% 
kunnen verhogen in vergelijking met de traditionele enkeldradige processen.

Enkele draad HYPERFILL®

UNIEK GMAW-PROCES, TWEE DRADEN ÉÉN LASBOOG

DE ORIËNTATIE VAN DE 
DRAAD HEEFT GEEN  
EFFECT OP DE 
KARAKTERISTIEKEN VAN DE 
LASBOOG, IN TEGENSTELLING 
TOT CONVENTIONELE TANDEM 
OPLOSSINGEN

GEBRUIKERSVOORDELEN
• Één stroombron
• Één draadaanvoerkoffer
• Één liner
• Één contacttip
• Één elektrische lasboog

GEBRUIKERSVOORDELEN
• Hogere neersmeltsnelheid
•  Gemakkelijkere beheersing van 

het smeltbad
• Comfortabel voor de lasser
• Efficiënter hoeklassen 

RICHTING

 Draad A Draad B

Genereert een diepe, 
nauwe lasboog

De stabiliteit van de lasboog 
wordt lager bij hogere 
draadaanvoersnelheden 
waardoor het proces 
moeilijker te gebruiken is.

Genereert een brede en 
gelijkmatig verdeelde 
lasboog

Een gelijkmatig, 
stabiel smeltbad 
is bevorderlijk en 
maakt het proces 
gebruiksvriendelijker 
bij hoge 
neersmeltsnelheden



MINDER KANS OP RANDINKARTELING
LAGERE SPANNING LAAT HOGERE NEERSMELTSNELHEDEN TOE 
EN KAN HET RISICO OP RANDINKARTELING VERMINDEREN
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ENKELE DRAAD

HYPERFILL®

FRAAI 
LASPROFIEL EN 
UITSTEKENDE 

PENETRATIE
32-35 V

29-30 V

VERHOOG UW EFFICIËNTIE DOOR DE LASSNELHEID 
OF HOEKLASDIKTE TE VERHOGEN
Lasnaadlengte haalbaar met HyperFill® in vergelijking met een enkele draad.

 •  Voor gerobotiseerde  
en automatische toepassingen
 •  Te gebruiken met zowel  
drums als spoelen
 •  Uitbreidbaar naar eenvoudige 
mechanisatie dankzij  
WELDYCAR

0 cm 10 20 30 40 50

+23%
+38%

+54%

ENKELE DRAAD – 5,9 kg/h

HYPERFILL® 2x1,0mm – 7, 26 kg/h

HYPERFILL® 2x1,0mm – 8,16 kg/h

HYPERFILL® 2x1,0mm – 9,07 kg/h

LASLENGTE IN ÉÉN MINUUT

EFFECT VAN HYPERFILL® OP SNELHEID
Op basis van 8x8 mm beenlengte, behaald met Power Wave® S500

TOT 
+54% 

LASNAAD 
LENGTE

GEBRUIKERSVOORDELEN
• Minder lagen
• Hogere productiviteit
• Minder downtime

HYPERFILL®  
VERSUS DE ZWAARTEKRACHT
PRODUCEER GROTERE A-HOOGTE BIJ HOGERE SNELHEID,  
WAARBIJ ER EEN SYMETRISCHE LASGEOMETRIE IN DE PB-POSITIE 
WORDT BEHOUDEN

HyperFill®
390 A; 33,5 V;  Gas:  82%Ar-18%CO₂
30 cm/min; 2,6 kJ/mm

Enkele draad 1,2 mm CV
320 A; 31,7 V;  Gas: 82%Ar-18%CO₂
22 cm/min; 2,7 kJ/mm

2 mm
7,3 mm

2 mm

7,1 mm

MEER DAN
7 mm 

IN ÉÉN SNOER

TOT 
+35% 
HOGERE 

LASSNELHEID



HOGERE LASSNELHEID, LAGERE MOEILIJKHEIDSGRAAD
PROCESVERGELIJKING – NEERSMELTSNELHEID BIJ SEMI-AUTOMATISCH LASSEN

2.270 4.54 6.80 9.07 11.34 13.61

GEMAKKELIJK

MEDIUM

MOEILIJK

GEBRUIKSGEMAK VAN HET PROCES

ENKELE DRAAD HYPERFILL®  2x1,0

DE OPLOSSINGSONDERDELEN

Stroombron
Power Wave® S500
Met haspel-conversiekit
+  Cool Arc® 50

Toevoegmaterialen 
voor ongelegeerd 
staal*
SupraMig® HD / HF
AWS 5.18: ER70S-6 
ISO 14341-A: G 46 4 M 3Si1 / 
G 42 3 C 3Si1
SupraMig Ultra® HD / HF
AWS 5.18: ER70S-6  
ISO 14341-A: 14341-A G46 3 C 
4Si1 / G50 5 M 4Si1

Pistool / toorts 
Magnum®PRO 500W
Watergekoeld pistool
Gepatenteerde 
HyperFill®-tip

Draadaanvoer
Power Feed® 84
HyperFill®-aandrijfrollen
HyperFill®-toevoerbus

Haspel voor twee draden /
Wagenmontagekit / Onderwagen / Accessoires 

* Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiger 
voor Lincoln / Oerlikon-draden.

TOT 
9 kg/u

MET GOEDE 
SMELTBADCON-

TROLE

GEMAKKELIJK TE IMPLEMENTEREN
ÉÉN STROOMBRON + ÉÉN DRAADAANVOERKOFFER + ÉÉN LINER + ÉÉN CONTACTTIP  
+ ÉÉN ELEKTRISCHE LASBOOG

= LAGE SYSTEEMCOMPLEXITEIT + EENVOUDIG TE IMPLEMENTEREN + LAGE INVESTERING

NEERSMELTSNELHEID (kg/h)

VERMINDERDE ROOKONTWIKKELING
1,0 mm HyperFill® 8,2 kg/h

1,2 mm Supramig® HD Pulse  6,4 kg/h

1,2 mm Supramig® HD Pulse  8,2 kg/h

1,3 mm Supramig® HD CV  8,2 kg/h

1,3 mm Supramig® HD Pulse  8,2 kg/h

1,6 mm MC-706 8,2 kg/h

Totale rookontwikkeling (gr / min)

0,0   0,1   0,2   0,3   0,4   0,5   0,6   0,7   0,8



HYPERFILL® KAN UW 
PRODUCTIVITEIT VERHOGEN OMDAT:
HyperFill® biedt alle gebruikers de kans 
om hogere neersmeltsnelheden en grotere 
voortloopsnelheden te behalen en gemakkelijk 
grotere lasnaden te creëren.

HyperFill® brengt 
neersmeltsnelheden naar 
een hoger niveau 

LAAT HET ONS BEWIJZEN.

MAAK NU EEN 

AFSPRAAK!

GROTERE VOORT-
LOOPSNELHEID 

HOGERE 
NEERSMELT-

SNELHEID 

UITSTEKENDE 
LASKWALITEIT

LAGE 
INVESTERING

EENVOUDIG TE 
IMPLEMENTEREN

GROTERE 
HOEKLASSEN

HYPERFILL®

HyperFill® toepassingen
HyperFill® is een gepatenteerd twee-draads MIG-
lasproces dat onder licensie toegepast wordt, 
om te presteren met geselecteerde lasdraad van 
Lincoln Electric. Om toegang te krijgen tot deze 
toepassing, is activering vereist via het Lincoln 
Electric REVEAL ™ -activeringsplatform.  
Via de link naar document MC20-106 vindt 
u hierover meer informatie
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ACTIVERING VAN HET HYPERFILL®-LASPROCES MET POWER WAVE®- EN PIPEFAB ™ -SYSTEMEN
Met de aankoop van uw Lincoln Power Wave- of PIPEFAB-lassysteem wordt (I) een licentie om de standaard Lincoln Electric Power Wave / PIPEFAB lasprocessen te gebruiken geleverd, 
en (II) word het HyperFill-proces geleverd. Voor toepassing van hyperfill is de aanschaf van Lincoln Electric-lasdraad vereist of aankoop van een afzonderlijke licentie. Indien één van 
beide niet wordt aangeschaft is het HyperFill-proces niet beschikbaar voor gebruik op deze machines en zijn alleen de standaard Power Wave / PIPEFAB lasprocessen bruikbaar.

HYPERFILL® KOSTENBESPARENDE SCHATTINGEN
De kosten- en besparingsberamingen in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Ze zijn een schatting en geen garantie voor besparingen. De werkelijke resultaten kunnen 
variëren. De [PRIJS] die als onderdeel van deze berekening wordt gebruikt, betekent niet dat de [PRIJS] gegarandeerd is. De werkelijke [PRIJS] kan variëren en wordt bepaald op het 
moment dat het product wordt verzonden.

TESTRESULTATEN
Testresultaten voor mechanische eigenschappen, neersmelt - of elektrodensamenstelling en waterstofniveaus zijn verkregen van een lasnaad die geproduceerd en getest is in 
overeenstemming met de voorgeschreven normen voor kwalificatie van lastoevoegmateriaal. Resultaten van praktijkprocedures zijn afhankelijk van vele factoren, inclusief, maar niet 
beperkt tot, lasprocedure, plaatsamenstelling en voorwarm - en interpass temperatuur, lasontwerp en productiemethoden. Gebruikers dienen via kwalificatietesten de geschiktheid 
van lastoevoegmaterialen en -procedures voor hun toepassing te testen.

KLANTENSERVICEBELEID
Lincoln Electric produceert en verkoopt hoogwaardige lasapparatuur, lastoevoegmaterialen en snijapparatuur. Onze uitdaging is om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en 
hun verwachtingen te overtreffen. Klanten kunnen Lincoln Electric vragen om informatie of advies over het gebruik van onze producten. Onze medewerkers reageren zo goed mogelijk 
op vragen, op basis van informatie die de klanten hebben verstrekt en de kennis die zij hebben over de toepassing. Onze medewerkers zijn echter niet in staat om de verstrekte 
informatie te verifiëren of de technische eisen voor de betreffende lasverbinding te evalueren. Lincoln Electric biedt geen garantie voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
met betrekking tot geleverde informatie of advies. Het verstrekken van dergelijke informatie of advies breidt de garantie op onze producten niet uit en wijzigt deze ook niet. Elke 
uitdrukkelijke of impliciete garantie die kan voortvloeien uit de informatie of het advies, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid of enige garantie van geschiktheid voor het 
specifieke doel van een klant, wordt specifiek afgewezen.

Lincoln Electric is een meedenkende producent, maar de selectie en het gebruik van specifieke producten die door Lincoln Electric worden verkocht, valt uitsluitend onder de controle 
van en blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. Veel variabelen in de praktijk vallen  buiten de controle van Lincoln Electric en kunnen de resultaten beïnvloeden. 
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