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GYSPOT ARCPULL 350

I2 MAX

INTEGRATED 
TECHNOLOGY U2

V A

I RMS

A
  cm/kg

50/60hz
SYNERGIC PFC SR AD

ACIER/
STEEL ALU

208 > 240 V 10>350 A
SYNERGIC

DIGITAL GUN
LINEAR MOTOR

20,4 > 34 16 - OK OK 30 x 24.5 x 22 / 14,3 

x2

Art. code 062191

STAAL - ALU
 

10 - 350 A

De GYSpot ArcPull 350 is een booglasapparaat voor het lassen van stalen en aluminium bouten 
met een diameter tot Ø M8, bij uitstek geschikt voor ketelbouw-werkzaamheden en plaatwerk. 
Het apparaat kan tevens gebruikt worden voor uitdeuk-werkzaamheden door het oplassen van 
trek-ogen en trekstangen. Met de enkelfase 230V GYSpot ArcPull,met intuïtief bedieningspaneel, 
polariteitsdetectie, verschillende synergieën en de gemotoriseerde toorts wordt het lassen van 
onderdelen een eenvoudige klus.

2 LASMODULES

PACK ARCPULL 350 INDUSTRY

OPTIES

ARCPULL : DE PROFESSIONELE PROCEDURE

BAANBREKENDE INNOVATIE

Dankzij de digitale bediening kunt u snel en efficiënt 
tussen twee lasmodules schakelen :
 De synergetische module beschikt over voorgeprogrammeerde 

instellingen, voor een snel en eenvoudig gebruik.
 De handmatige module biedt de meer ervaren lasser de 

mogelijkheid om persoonlijke instellingen in te geven en meer 
specifieke toepassingen te realiseren.

De ArcPull biedt talrijke voordelen :  
 Een eenvoudig te herhalen en betrouwbare procedure.
 Complete lasprocedures en een uitstekende penetratie.
 Beschermgas zonder vervuiling.
 Afwerking na het lassen is niet nodig.
 Geen vervorming van fijn plaatwerk. 

De toorts heeft een unieke geïntegreerde lineaire 
motor. Deze innovatie biedt de lasser ongekende 
voordelen :
 Een volledige beheersing van de lasprocedure.
 Het regelen van de lasprocedure met een digitaal toetsenbord : 

u hoeft zelf niets meer in te stellen.
 De toorts beschikt over een massa-blok, voor een ideale 

verdeling van de stroom rond de bout.
 Ideaal voor het werken met zelfborende klinknagels tijdens 

schade herstel-werkzaamheden.
 Eenvoudig en snel.

Trolley weld 810
037489

Doos met accessoires
houders voor bouten
064591

Manometer
20 l/min - NL
041998

Manometer
30 l/min - NL
041622

Slijtonderdelen
voor pistool 
ARCPULL 350
059622

IP 33
Beveiligd

tegen stof

 6 houders voor bouten:
Ø 2 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm

Ø 7.1 mm
Ø 8 mm

PACK
ARCPULL 350

Ketelbouw
& plaatwerk

064638

Schadeherstel

Blindklin-
knagels
064645

Puller
064652

Blindklin-
knagel + Puller

064669

ARCPULL 350
062191 • • • •

Doos houders
voor bouten

064591

• — — —

Doos met 
blindklinknagels

064584

— • — •

 

Massa-kabel
043787

— • — •

 

Houder trekoog
059610

— — x1 x1

Doos met Alu Ringen 
1.5 mm
059429

— — • •

3 trekstangen
050792

— —
180, 300, 
500 mm

180, 300, 500 
mm


