
INVERTEC 161 S
Robuust en veelzijdig. Gemakkelijk in het gebruik.

KENMERKEN

Artikelnummer 
K14293-1

Processen
Beklede elektroden, Lift TIG

Uitgang

Primaire spanning
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De Invertec® 161S biedt meer dan u van een kleine inverter lasmachine zou verwachten!

Beklede elektroden met een diameter 
van 1.6 tot 4.0mm

TOEPASSINGEN

• Klein onderhoud
• Lichte bouwwerkzaamheden
• Licht constructiewerk
• Onderhoud en reparatie
• Reparatie op locatie
• Reparatie van pijpleidingen

Geschikt voor
 generator 

• Uitzonderlijke prestaties: hoge inschakelduur bij 40°C
• Veelzijdig en flexibel lassen met alle beklede         

elektroden, inclusief cellulose elektroden
• Geschikt voor gebruik met generatoren
• VRD functie ingebouwd om de veiligheid te verhogen 

bij het werken in een vochtige omgeving met risico 
op elektrische schokken

• Gemakkelijk in het gebruik en uitgerust met Hot Start 
om de start van de lasboog te verbeteren en Arc 
Force om vastvriezen van de elektrode in het lasbad 
te voorkomen

• Power Factor Correction PFC zorgt voor een laag 
stroomverbruik, energiebesparing, lage harmonische 
vervorming en vermindering van de totale CO₂ 
productie tijdens het lasproces

• TIG lift +  De machine beschikt over TIG lift + met 
regelbare slope up en slope down en een stabiele 
lasboog

• Geschikt voor gebruik in combinatie met lange          
primaire kabels (tot 70 m en bij gebruik van kabel 
met 2.5mm²) 

LENGTE: 70 m
3 x 2.5 mm²

Lift TIG

PFC

Cellulose

Met het vermogen van een zwaardere professionele lasmachine, maar toch compact en licht van gewicht, zodat              
u de machine altijd overal mee naar toe kunt nemen. Een laag energieverbruik en een hoge Inschakelduur. Zeer 
geschikt voor onderhoud en reparatie, bij constructiewerk of op een scheepswerf. Een stroombron met i                      
nvertertechnologie, geschikt voor het lassen van alle soorten beklede elektroden inclusief cellulose elektroden.                            
De ingebouwde electronica zorgt voor een hoog lasvermogen met een zeer stabiele lasboog.                                                                             
Digitaal bedieningspaneel: maakt eenvoudig instellen van de gewenste lasparameters mogelijk. De machine        
beschikt over TIG lift + met regelbare slope up en slope down en een zeer stabiele lasboog. Mogelijkheid om de 
machine te bedienen door middel van een optionele afstandsbediening.



Product
Artikel-

nummer
Primaire spanning 

(50-60 Hz)
Nominaal 

vermogen (A) 
Instelbereik 

(A)
Zekeringwaarde
(A) (langzaam)

Gewicht
(kg)

Afmetingen                
L x B x H (mm)

Beschermings               
Klasse

INVERTEC 161S K14293-1 230V/1Ph +/- 20% 160A@50%
130A@100%

5-160 16 9 320 x 170 x 395 IP23 / H

Artikelnummer Product

W10529-17-4V TIG  lastoorts TIG WTT2 17V   135A – 4m, aansluiting 13 mm

W000260684 Weldline kit 25C50  

W000011139 Weldline kit 35C50  

K10095-1-15M Afstandsbediening, 15 meter

ACCESSOIRES
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W000260684 (Weldline kit 25C50)
W000011139 (Weldline kit 35C50)

W10529-17-4V

Wordt geleverd met

Primaire kabel (2m)

Afstandsbediening adapter
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Vooraanzicht Achteraanzicht

1 Indicator VRD-functie
2 Selectie lasproces
3 Aansluiting afstandsbediening 
4 Rubberhoeken voor meer robuustheid
5 Ergonomische handgrepen (voor het makkelijk verplaatsen                                       
van de lasmachine èn het oprollen van de kabels)
6 Digitale meter
7 Instelknop voor het vermogen
8 Aansluiting laskabel

K10095-1-15M


