
LASELEKTRODEN-INVERTER CONTI-
MAN 161E (1X230V) 20-160A,

traploos instelbaar laselektroden 
Ø1,6 - 4,0 mm Lichtgewicht: 4 KG; 

met kabelset 2 x 3 meter 

MIG/MMA-lastoestel type CONTI-MIG 161MA (1x230V) 
voor de professionele plaatwerker ; 30- 160A ; traploos 
instelbaar ; voor lasdraden 0,6 - 1,0 mm en elektroden 
Ø1,6-4,0mm; ompoolbaar voor gaslose gevulde lasdraad 
Euro centraal aansluiting voor de lastoorts. 
Kompleet met standaard set toebehoren.

*Optioneel leverbaar laswagen, automatische lashelm en menggas cilinder

CONTI-MITIG 160BG MIG/TIG-DC & MMA lasinverter (3IN1)
(1 X 230V) ; 30 - 160A, zeer nauwkeurige parameterinstelling

één-knops bediening met grafisch/digitaal display
Euro centraal - aansluiting voor de MIGlastoorts,

zeer geavanceerde IGBT en PWM invertertechnologie
aansluiting voor spoolgun voor het lassen van aluminium

Ook geschikt voor het TIG-DC- lassen met LIFT -start,
kompleet met standaard set toebehoren voor MIG-lassen.

*Optioneel leverbaar laswagen, automatische lashelm, TIG-set, menggas/argon cilinder

CONTI-MIG 253MP voor MIG/MAG; MIG/MAG-Synergisch ; MMA ; TIG-DC-LIFT lassen.
moderne en compacte machine voor aansluiting op krachtstroom (3x380/400V).
traploos en synergisch instelbaar ; 4 rollen MIG-draadtransportsysteem
Euro centraal - aansluiting voor de MIG-lastoorts
Makkelijk verplaatsbaar ; Draagbaar 23 KG
Ook geschikt voor het TIG-DC- lassen met LIFT -start
kompleet met standaard set toebehoren voor MIG-MAG-lassen 
*Optioneel leverbaar laswagen, automatische lashelm, TIG-set stoorts, menggas cilinder

CONTI-TIG 204 AC/DC, Professionele LASINVERTER voor het TIG-lassen 
van staal , roestvaststaal , koperlegeringen en aluminiumlegeringen. 
aansluiting : lichtnet (1 X 230V-16A T) ; 5-200 A traploos instelbaar 
Digitaal bedieningspaneel , 32-bit high-speed MCU besturing

Zowel 2-takt als 4-takt modus, Boogontsteking LIFT-TIG of HF-TIG.
kompleet met standaard set TIG-lastoebehoren.

*Optioneel leverbaar laswagen, automatische lashelm, pedaal voor stroomregeling
TIG-lastoorts met lasstroomregeling en argon gascilinder

EINDEJAARS-AANBIEDINGEN

https://www.tha-apeldoorn.nl/images/pdf/CM-SERIE.pdf
https://www.tha-apeldoorn.nl/media/producten/mig/CONTIMIG_161MA%20-2017-03-01.pdf
https://www.tha-apeldoorn.nl/media/producten/mig/MULTI-PROCES-MITIG-160BG-200BG.pdf
https://www.tha-apeldoorn.nl/images/pdf/CT204ADC.pdf


CONTIWELD STORMHEATER 3.000 W (1 X 230V)

Zeer krachtige 3.000 W inductie heater, voor het heet stoken 

van bouten, moeren, spoorstangen etc., maar ook voor het 

verwijderen van stickers, herstellen van gedeukte plaat

Geen open vuur meer in de werkplaats!

Speciale aanbieding: met wagen , set spiralen A t/m E 
*Optioneel leverbaar: hotspot-spoel en zijdelingse verhittingskop 

CONTI-PAC 40H PLASMASNIJDER (1 X 230V)

Voor het snijden van alle elektrisch geleidende metalen 

zoals staal, RVS, aluminium, koper en hun legeringen 
Bereik 10-40 A en een snij-capaciteit van circa 12 mm. 

Ideaal voor bijvoorbeeld het maken van autoplaatwerk delen

Uitgiftedatum: 1 november 2019 ; Geldig t/m 31-12-2019 * Wijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief BTW

CONTIWELD LBWF COMPRESSOR 25 LITER  Tank 
GELUIDSARM (1 X 230V) met 4 cilinders 270 L/min
Het geluidsniveau bedraagt slechts 58 DB9(A)!

Nu met gratis 5-delige accessoireset 

Uw leverancier: 

Technisch Handelsbureau "APELDOORN"B.V.
Oude Beemsterweg 22 ; NL-7341 PA  BEEMTE-BROEKLAND ; NEDERLAND

Tel.: +31 55 3666864 ; Mobiel: +31 653377524 ; www.thashop.nl
www.tha-apeldoorn.nl ; www.contiweld.nl ; E-mail:mailbox@tha-apeldoorn.nl




