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DRIEFASIGE HALFAUTOMATISCHE 
LASPOSTEN (MIG/MAG) 

GEBRUIKSAANWIJZING 

GYS dankt u met uw keuze ! Om er een maximale voldoening uit te halen, lees aandachtig wat 
hierop volgt : 

1- ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN 

In geen geval mag GYS verantwoordelijk gesteld worden voor de schaden aan personen of 
goederen dat uit de gebruik van de machine bij de volgende gelegenheden mogen voortvloeien : 

− Veiligheidselementen wijziging of neutralisatie, 
− Niet-nakoming van de gebruiksaanwijzingaanbevelingen, 
− Apparaatkenmerken wijziging, 
− Gebruik van toebehoren anders dan die van GYS voorziend worden. 

De bedieners van de machine moeten een geschikte scholing ontvangt hebben. 
Het is FUNDAMENTEEL dat de post aan een contactdoos met aarde in goede staat aangesloten 
worden. Zoniet, is er een gewichtige elektrocutie gevaar. 
Uw post moet niet bij regen gebruikt worden (IP 21). 
Het lassen roken produceert, kiezen een geventileerd ruimte. 
Het lassen maakt nodig de ogen te bescherm, onontvlambare handschoenen en kleding te dragen 
voor u en de personen van uw omgeving. 
Niet te lassen in een omgeving met ontvlambare materialen. 
Nooit een lichtboog te kijken zonder ogenbescherming. 
Het lassen elektromagnetische ontregelingen produceert. Het is de verantwoordelijkheid van de 
bediener om zijn omgeving te kennen en om alle maatregelen te nemen voor hem te 
minimaliseren. 

2- CE MERKEN 

Dit apparaat werd ontvangen overeenkomstig de Europese normen : 
− Richtlijn laagspanning 73/23 CEE 19/02/1973 (besluit 95-1081 van 03/10/1995) 
− Richtlijn elektromagnetische verenigbaarheid 89/336 CEE 03/05/1989 

3- AANSLUITING 

In voorkomend geval, een contactdoos 400V (3 fasen + aarde) die aan uw installatie aangepast is 
opzetten. Echter, moet u weten dat enkel apparaat maakt een specifieke contactdoos nodig : 

− TRIMIG 170/4 en 205/4 : 10A uitschakelaar D karakteristiek of 10A aM type zekering. 

− TRIMIG 255/4 : 16A uitschakelaar D karakteristiek of 16A aM type zekering. 

4- MIG POST REGELENSPROCES VOOR EEN WERK REALISEREN 

De beste wijze om het goede regelen te hebben is door volgende orde te werk gaan : 



Niet een verlengsnoer van wie de stroomleider doorsnede kleiner dan 2.5mm² is te gebruiken. 

5- TRIMIG 170/4, 205/4, 255/4 BESCHRIJVING 

Deze apparaten worden met volgende elementen uitgerust : 

− O-I schakelaar voor werking/stoppen, 

− Thermische bescherming controlelampje : signaleert een thermische onderbreking 
wanneer de apparaat intensief gebruikt wordt (ongeveer 10 minuten onderbreking), 

− 7 posities spanningsregelen schakelaar voor TRIMIG 170/4 en 205/4, 10 posities 
schakelaar voor TRIMIG 255/4 : maakt mogelijk om de lasspanning aan de 
generatoruitgang te afstellen. Het uitgangsspanning regelen overeenkomt met de te 
lassen materiaal dikte (bijvoorbeeld op positie 1 voor de 0.8mm metaalplaten, op 
positie 7 voor de 4 mm metaalplaten), 

− Draadssnelheid regelen door een potentiometer : maakt mogelijk om de draad 
uitgangsnelheid te afstellen, 

− Duur van soldeerpunt regelen door een potentiometer met geïntegreerde schakelaar : 
maakt mogelijk om de duur van een soldeerpunt automatisch te beperken (afkruisen 
functie), 

− Stoppen tussen 2 soldeerpunten regelen door een potentiometer met geïntegreerde 
schakelaar : maakt mogelijk om soldeerpunten automatisch te herhalen met een 
regelbare tijd tussen 2 soldeerpunten (behalve op TRIMIG 170/4), 

In normaal lassen, deze 2 potentiometers op OFF positie houden. 

− Laspolariteit omkering (alleen op de TRIMIG 255/4) : maakt mogelijk om de 
uitgangsspanning polariteit te kiezen (“+” aan de massief of gevoerd onder gas draad 
lastoorts, “-“ aan de gevoerd zonder gas draad lastoorts), 

− Lasspanning keuze met de schakelaar, 

− Draadssnelheid afstellen met de potentiometer. 

Het draadssnelheid afstellen vaak “bij het horen” gemaakt wordt : de boog moet stabiel zijn en 
weinig knetteren hebben. Het is beter om de draadssnelheid potentiometer op 0 te opzetten en 
dan om hem geleidelijk te meerderen om het juiste regelen te krijgen. 

Als de snelheid te week is, is de boog niet onafgebroken. 

Als de snelheid te hoog is, knettert de boog en de draad heeft de neiging om de lastoorts te 
terugdrijven. 

6- MIG POST LADENSPROCES 

Een rol met 200 of 300 diameter gebruiken. 

De rolrem regelen om de rol futloosheid te verwarren de draad toenmaals het las stoppen te 
vermijden. Niet te veel aantrekken. 

De goede motor wals kiezen voor de gebruikte draad. 

De perswals regelen slijpschijf regelen om de draad niet te slippen. Niet te veel aantrekken. 

De gebruikte draad aangepaste contactbuis en kabelmantel kiezen. 

Aan de gebruikte metaal een aangepaste gas kiezen : ARGON/CO2 (8%) of puur CO2 in staal 
draad, ARGON/CO2 (2%) in roestvrij staal draad, puur ARGON in aluminium draad (er zijn 
ARGON/HELIUM mengsels : een specialist raadplegen). 

7- ALUMINIUM/ROESTVRIJ STAAL WERKING 

Het lastoorts voor aluminium monteren is fundamenteel. Bij een professional rade gaan. 

De noodzakelijke voorzorgsmaatregelen volgen : 

− Een geelkoper haarbuisje in de Europese 
aansluiting niet te gebruiken, maar de teflon 
kabelmantel (speciaal ALU/ROESTVRIJ 
STAAL) gebruiken. Het moet naar de 
motorhaspel komen. 

− In ALUMINIUM, een contactbuis met een 
diameter direct groter dan de gebruikte draad 
doorsnede gebruiken. 

Het is noodzakelijk om puur ARGON gas voor het 
ALUMINIUM lassen te gebruiken. 

8- ONDERHOUD VAN UW MIG POST 

Lasmondstuk en contactbuis moeten zeer regelmatig van alle projecties schoongemaakt of 
vervangen worden. Een antidruppel spraybus verstuiving gebruiken. 
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