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POWER WAVE® 300C CE
Lasapparatuur voor  
geavanceerde processen

De ultieme alles-in-één machine.
Lincoln Electric introduceert de nieuwste industriële 300A lasmachine die alles 
kan, van technische training tot industriële fabricage.

Uitgerust met de laseigenschappen en nieuwste technologie, zoals u die 
verwacht van een Power Wave-systeem, maar opnieuw ontwikkeld om deze 
industriële alles-in-één lasmachine naar een nog hoger niveau te brengen.

Processen 
Beklede elektroden, TIG, MIG/MAG, 
Pulsmig, poeder gevulde draad,  
TIG-HF, STT MIG

Toepassingen 
Algemene fabricage,  
onderwijs en training

Primaire spanning

  
Vermogen

  

Artikelnummer
Power Wave® 300C Advanced CE
K4490-1
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BELANGRIJKE KENMERKEN 

 •  Beste prestaties in zijn klasse De enige 
industriële multiproces lasmachine 
met 300A bij 100% inschakelduur.

 •  Geschikt voor alle lasprocessen – beklede 
elektroden, TIG, MIG/MAG, poeder 
gevulde draad, gutsen, met geavanceerde 
lasprogramma’s en geïntegreerde 
hoogfrequent start en wisselstroom.

 •  Intelligente connectiviteit Slimme 
lasmachine, met focus op de gebruiker 
ontwikkeld bedieningspaneel en krachtige 
industriële mogelijkheden (4,0) zoals 
CheckPoint® production monitoring.

 •  Flexibele primaire spanning Power 
Connect® Technology maakt het 
mogelijk om de lasmachine aan te sluiten 
op 200V-600V primaire spanning, waarbij 
altijd een constante en betrouwbare 
lasboog wordt gegarandeerd.

 •  Ready-to-Run™ ontwerp Standaard 
eigenschappen voor eenvoudige 
en directe bediening inclusief 
ophangsysteem voor de laskabel, 
geïntegreerd onderstel met een 
kantelbaar gasflesplateau en 
ingebouwde TIG gasklep.

1. Bedieningspaneel met knoppen en USB 
aansluiting

2. Ophangbeugel voor de laskabels

3. 12 Pins aansluiting voor de 
afstandsbediening

4. 4 Pins aansluiting voor schakelaar 
laspistool

5. Stroombron AAN/UIT 

6. MIG/FCAW toortsverbinding

7. Sense Lead aansluiting (indien nodig)

8. Twist MateTM aansluiting met 
geïntegreerde gasklep

1. Ethernetverbinding

2. MIG/FCAW afschermgasinvoer

3. Gereedschapshouder

4. Ingang stroomkabel

5. TIG afschermgasinvoer

6. Kantelbaar gasflesplateau
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  GEAVANCEERDE BEDIENINGSPANEEL

Bedieningspaneel

Geheugen naam

A/B procedure

Draadaanvoersnelheid

7 inch IP67 scherm met hoge resolutie

Lasprocessen

Navigatie/selecteren

Lasprocesselectie

USB-poort

Voltage/trim

Geheugenselectie

Voltage-instelling: 
Gebruik de rechterknop om in te stellen.

Synergische voltageindicator: 
Het verlagen van het voltage onder nominaal doet de 
indicator naar links bewegen. Verhoging van het voltage 
boven normaal doet de indicator naar rechts bewegen.
OPMERKING:  bij de eenvoudige weergave zullen de 
start- en eindinstellingen niet worden getoond op 
het bedieningspaneel, zelfs wanneer deze machine is 
ingesteld op een nulwaarde.

Menubalk: 
Gebruik de navigatie- en selecteerknop om te 
scrollen door de opties aan de onderzijde van het 
scherm. Druk op de knop om de geselecteerde 
optie te activeren.

Draadaanvoersnelheid/ampérage:
Gebruik de linkerknop om in te stellen.
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K4490-1 Power Wave 300C Advanced CE
•  AC/DC uitgang
•  Lasmogelijkheden met geavanceerde lasprogramma’s:
 - Smart Pulse™, Low Fume Pulse™ en STT®
 - HF TIG inclusief wisselstroom Aluminium modi

Wat is inbegrepen
•  4,5 m werkstukkabel (K1803-3)
•  Set draadaanvoerrollen (KP1696-1) 0,9/1,2 mm met V-groef 

(standaard gemonteerd in de draadaanvoerunit) 

K4866-1 Power Wave 300C dubbele 
gasfles mogelijkheid
Maakt het mogelijk om 2 gasflessen of 
een combinatie van een gasfles met een 
waterkoeler achterop de Power Wave 
300C te monteren.

BESCHIKBARE MODELLEN & PAKKETTEN

EXTRA POWER WAVE 300C ACCESSOIRES
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Verbruiksartikelen

Draadaanvoerrollen

Draadtype Draaddiameter (mm) Artikelnummer

Massief

0,6-0,8
0,9

0,9 / 1,2 Combinatie
1,0
1,2

KP1696-030S
KP1696-035S

KP1696-1
KP1696-2

KP1696-045S

Gevuld 0,9
1,2

KP1697-035C
KP1697-045C

Aluminum
0,9
1,2
1,6

KP1695-035A 
KP1695-3/64A
KP1695-1/16A

Getoond: KP1697-035C set 
aandrijfrollen voor gevulde draad
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AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Displaybeschermer
Artikelnummer KP4725-1

Afstandsbediening met universele 
aansluiting (12 pins)

Bestaat uit de afstandsbediening 
met daarbij de keuze van 2 
verschillende lengtes. Regelt op 
afstand het vermogen. 
Artikelnummer K857-2 (7,6 m) 
Artikelnummer K857-3 (30,5 m)

Laspistoolaansluitset voor de Power 
Wave 300C en Power MIG*
Maakt het mogelijk om Lincoln 
Electric’s Magnum PRO laspistolen 
aan te sluiten op de Powerwave 300C 
en Power MIG. Voor gebruik met 
de liners uit de KP42- en KP44 serie. 
Artikelnummer K3159-1

Magnum PRO A/B procedure adapter
Is nodig wanneer u de Magnum PRO 
laspistolen met A/B procedure wilt 
aansluiten op de Power Wave 300C. 
Artikelnummer K3159-1

Fast-Mate™ Adapter 
Maakt het mogelijk om laspistolen van 
het type Fast-Mate aan te sluiten op 
de Power Wave 300C en Power MIG 
stroombronnen.  
Artikelnummer K489-8

Spoeladapter voor kleine  rollen draad
Maakt het mogelijk om 200 mm 
buitendiameter draadrollen te 
gebruiken op een as van 51 mm 
buitendiameter.  
Artikelnummer K468

Spoeladapter voor 6 kg spoelen 
Maakt het mogelijk om 6 kg rollen 
Innershield lasdraad te gebruiken  
op assen met een buitendiameter  
van 51 mm.  
Artikelnummer K435 

Readi-Reel™ adapter
Maakt het mogelijk om 10 tot 14 kg 
rollen lasdraad Lincoln Readi-Reels® 
te gebruiken op een as van 51 mm 
buitendiameter.   
Artikelnummer K363P

Handafstandsbediening  
(Track Style)
met 12 pins Amphenol stekker 
voor het op afstand instellen van 
het vermogen tijdens TIG lassen. 
Artikelnummer K963-4 

Voetpedaal ™ (00002440)
Geeft in totaal 7,6 m lengte 
afstandsbediening voor 
vermogensinstellingen tijdens TIG 
lassen. Met 12 pins aansluiting. 
Artikelnummer K870-2



BELEID KLANTENSERVICE
Lincoln Electric Company® produceert en verkoopt hoogwaardige lasapparatuur, verbruiksgoederen en snijapparatuur. Onze uitdaging is aan de behoeften van onze klanten te voldoen en 
hun verwachtingen te overtreffen. Onze klanten kunnen Lincoln Electric altijd om advies vragen of informatie over het gebruik van onze producten. Onze werknemers reageren op vragen 
dan op basis van de beste informatie die op dat moment ter beschikking is. Onze werknemers zijn echter niet in de gelegenheid om de verstrekte informatie te verifiëren of om de engi-
neering-vereisten te beoordelen voor dat specifieke laswerk. Als gevolg daarvan kan Lincoln Electric geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor deze informatie of dit advies. Verder 
verandert het gegeven advies niets aan onze garantietermijnen op de door ons verkochte producten. Alle eventuele uitdrukkelijke of impliciete garanties die kunnen voortvloeien uit de in-
formatie of het advies, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid of garanties van geschiktheid voor een bepaald doel van klanten, worden specifiek van de hand gewezen.

Lincoln Electric is een verantwoordelijke producent, maar de keuze en het gebruik van specifieke producten die verkocht worden door Lincoln Electric, is volledig de verantwoordelijkheid 
van de klant. Vele variabelen buiten het bereik van Lincoln Electric hebben invloed op de verschillende fabricagemethoden en servicevereisten.

Deze informatie is aan verandering onderhevig. We doen onze uiterste best u van de juiste informatie te voorzien op het moment van drukken. Raadpleeg www.lincolnelectric.eu voor 
bijgewerkte informatie.

Productnaam Artikel-
nummer

Primaire spanning 
/Fase/Hz Instelbereik Nominaal vermogen 

/voltage/inschakelduur
Nominaal 
vermogen

Afmetingen
H x B x D (mm)

 Gewicht 
(kg)

Power Wave 300C Advanced K4490-1
200-208/220-230/380-
415/460/575/1/3/50/60

5-350A

GMAW: 350A / 31,5 V/ 40%
GMAW: 300A / 29 V / 100%

SMAW: 325A / 33V / 40%
SMAW: 280A / 31,2V/100%

FCAW: 350A / 31,5 V/ 40%
FCAW: 300A / 29 V / 100%

GTAW: 325A / 23V / 40%
GTAW: 300A / 22V / 100%

3ph /1ph / 40%
Inschakelduur

44/40/25/20/16,5

3ph /1ph/ 100%
Inschakelduur

35/32/19,5/16/14

1007,6 x 524,5 x 
1005,8

 102,5
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