SUPRAMIG®
PREMIUM MIG
DRADEN

met
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MicroGuard® Ultra – verbeterde oppervlaktebehandeling
MicroGuard® Ultra oppervlaktebehandeling, met gepatenteerde
middelen, voor een nog betere boog, geeft uitstekende
lasbadcontrole, goede bevochtigings eigenschappen, fraaie
lasrupsen en een groter parameterbereik

Klanten zeggen hierover:

“

– Bij hetzelfde voltage krijgen we een verbeterde productiviteit
– Toename in de voortloopsnelheid
– We zien minder spatten op het oppervlak en in de contacttip
– Een betere boogstabiliteit

LAS SNELLER MET DE SUPRAMIG®
Resultaten van gemeten lassnelheden in een laboratorium
20%
(standaard toepassingen)

TOENAME LASSNELHEID

DE DRAAD MET UNIEKE
OPPERVLAKTE EIGENSCHAPPEN
www.lincolnelectriceurope.com

EEN NIEUWE OPPERVLAKTEBEHANDELING
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Carbofil® Gold

Supramig® met
MicroGuard®
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Wij definiëren nauwere specificaties in de chemische
samenstelling en controleren meer elementen dan vereist
volgens AWS & ISO.

Specific additional
elements control

ZEER NAUWKEURIG KWALITEITSSYSTEEM
Kwaliteits MIG draden starten bij de kwaliteit van de grondstoffen
• Staal bestaat uit meerdere elementen waarvan sommige ongewenst zijn bij
het lassen. Wij definiëren nauwere specificaties in de chemsiche samenstelling
en controleren meer elementen dan vereist volgens EN ISO
• Staal is de belangrijkste factor voor de prestaties van MIG draden
• Niet alle staalfabricanten hebben de know how om kwaliteitsdraad
te maken voor het trekken van lasdraden
• We selecteren de beste staalproducenten die een gegarandeerde kwaliteit
produceren om een goede oppervlaktekwaliteit te bereiken voor het trekken

Heat 107616

Heat 141715

Heat 240547

We keuren analyses af die niet voldoen aan onze strenge standaard
- Analyses geschikt voor productie van Supramig® HD
- Deze analyses zijn geschikt, omdat ze voldoen aan de EN ISO eisen,
maar zijn NIET geschikt voor de productie van onze Supramig® HD

DRAADDIAMETER, CAST EN HELIX
Draden worden getest voor goede doorvoerbaarheid,
stabiele boog en prestatie:
• Controle van de draaddiameter is essentieel voor een stabiele boog
• Verschillen in draaddiameter beïnvloeden het ampèrage en de inbranding
• Cast en helix zijn essentiële variabelen voor de draadaanvoer bij ongelegeerde MIG draden
HELIX
CAST
Vloer
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Cr

Supramig® HD

C

Mn

EN ISO range

STRENGE
KWALITEITSCONTROLE

C

Cast en helix worden streng
gecontroleerd om er zeker van te zijn dat
de draad gepositioneerd wordt als deze
uit de contacttip komt

Een slechte cast en helix veroorzaken
grote verschillen in booggedrag
en inbranding

SUPRAMIG®
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Lincoln Electric Supramig®

- DOORVOERBAARHEID +

UITSTEKENDE LOOPEIGENSCHAPPEN
EN DRAADPOSITIONERING
www.lincolnelectriceurope.com

SOEPELE EN GELIJKMATIGE DRAADAANVOER
Typisch concurrerent product

GEBRUIKERSVOORDELEN
• Hoge snelheid draadaanvoer
• Minder contacttip+ linerslijtage
• Aanvoer over grote afstanden

TIJD
*Test die de variatie in kracht meet voor het aanvoeren van de draad

MEER

CONSTANTE
DRAADAANVOER

VOORDEEL VAN EEN CONSISTENTE
DRAADPOSITIONERING
Positioneringsmetingen*
Standaard MIG draad
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Impact gebied: 0.356 mm²
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Voorbeeld matige/
slechte positionering

Lincoln Electric MIG draad

VARIATIE
IN DRAADPOSITIONERING
GEBRUIKERSVOORDELEN
• Constant herhaalbare lassen. Weinig tijd nodig

Impact gebied: 0.067 mm²

voor robotinstellingen.

-40

0

40

• N og betere kwaliteit. Significant minder

80 (µm)

fouten door het verplaatsen van de draad.

• O nafhankelijk van de lassnelheid constante

*Test die de draadverplaatsing gedurende 10 minuten weergeeft.

positioneringen van de boog.

Voorbeeld goede
positionering
SUPRAMIG®
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WEINIG SPATTEN
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SUPRAMIG® HD

GENORMALISEERDE SPATTEN %
GEWICHT SPATTEN / LAS (%)

0,7

TOT 20
KEER
MINDER

0,6
0,5
0,4

SPATTEN

0,3
0,2
0,1

Concurrent 1

Concurrent 2
Concurrent 3
PRODUCT

SUPRAMIG® HD

CONCURRENT

GEBRUIKERSVOORDELEN
•
•
•
•

Minder nabewerken
Minder verwisselen/reinigingscycli mondstuk
Minder verwisselen van mal en tools
Verbeterde levensduur van contacttip en
gasmondstuk
• Constante gasbescherming

SUPRAMIG® HD

MINIMALE SILICAATEILANDEN
Gebied silicaateilanden
% VAN HET TOTALE LASOPPERVLAK

SUPRAMIG® HD EXTRA KENMERKEN

Het uitstekende startgedrag minimaliseert het spatgedrag bij
veel korte lassen en reduceert nabewerking.

STANDAARD DRAAD

TOT 4 KEER
MINDER

15%

Lassen met zeer weinig silicaten kunnen
direct gecoat worden

SILICATEN

10%

GEBRUIKERSVOORDELEN

5%

Concurrent 1

Concurrent 2

Concurrent 3
PRODUCT

SUPRAMIG® HD

• Het laswerk is direct gereed voor
oppervlaktebehandeling zoals verven en coaten
• Geen nabehandeling nodig
• Minimaal reinigen tussen de diverse lagen

SUPRAMIG®
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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.

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.
Alle (gedeponeerde) handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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