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Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat

Even voorstellen: Titan XQ
Welding 4.0 – de toekomst van het lassen

Verover de nieuwe dimensie – welkom 
in de wereld van Welding 4.0 van EWM.

De toekomst van professioneel lassen wordt in een 
netwerk geplaatst, digitaal en papierloos. Er zijn 
uitdagingen met "Industrie 4.0" waarmee elk bedrijf vroeg 
of laat wordt geconfronteerd. Met de nieuwe  
 

MIG/MAG-multi-proceslasmachine Titan XQ en het 
Welding 4.0-lasmanagementsysteem ewm Xnet levert 
EWM de ideale oplossing voor laswerkzaamheden – 
uiterst toekomstgericht, voor nog zuiniger, kwalitatief 
certificeerbaar lassen.

WPS- en lasdata via een mobiel apparaat 
weergeven – één overzicht zegt alles

■  Eenvoudige parametercontrole direct op de 
werkplek van de lasser door toegankelijkheid 
van de totale huidige lasgegevens

Welding 4.0-lasmanagement- 
systeem ewm Xnet

Alle innovatieve lasprocessen en functies zijn inbegrepen 
in de aankoopprijs van het lasapparaat

■  Altijd optimale kwaliteit en efficiëntie bij het 
lassen omdat alle innovatieve lasprocessen 
van EWM standaard beschikbaar zijn
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Papierloze lasvoorschriften opstellen – 
toewijzing van lasvoorschriften aan componenten 
en lassers

■  Efficiënt lasvoorschriften 
opstellen en kwaliteitsborgende 
toewijzing comfortabel 
vanuit kantoor

Componentbeheer voor een efficiënte productie –  
stap voor stap naar perfectie

■  Minimaliseren van las-fouten 
door comfortabele en op 
componentengebaseerde 
toewijzing van lasvoorschriften 
voor elke rups/naad

PM-lastoorts met grafisch display –  
informatie direct op het werkstuk

■  Tijdbesparende lezen en bevestigen 
van de huidige lasopdracht volgens 
de lasvolgorde comfortabel via de 
lastoorts op het werkstuk

3
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, systeemoverzicht

 
Systeemoverzicht

■  Uitvoeringen
 Titan 350 XQ puls 350 A (100 % ID) 
 Titan 400 XQ puls 400 A (80 % ID) 
 Titan 500 XQ puls 500 A (80 % ID) 
 Titan 600 XQ puls 600 A (40 % ID)
■  Gas- of watergekoeld
■  Decompact met gescheiden draadaanvoerapparaat

Inhoud

MIG/MAG-multiproces-lasapparaat Titan XQ puls

Draadaanvoerapparaat Titan Drive XQ

6-13

14-17

 Pagina

Standaard- en functielastoorts met en zonder grafische display en LED-verlichting van de voegen

Lastoorts PM 18-21

RD3 X RD2 X 2U/D X
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Systeemoverzicht

De optimale vlamboog voor elke toepassing
MIG/MAG: 
■  forceArc/forceArc puls – Vlamboog met hoge 

prestaties en diepe inbranding
■  wiredArc/wiredArc puls – Vlamboog met hoge 

prestaties met inbrandingsstabilisator door 
dynamische draadregeling

■  rootArc/rootArc puls – Voor de perfecte grondnaad

■  coldArc/coldArc puls – Warmtereducerend voor 
het lassen van dun plaatwerk

■  Positionweld – Voor het lassen van geforceerde 
posities

■ Impuls- en standaard-vlamboog 
 
TIG- en elektrode lassen, gutsen

Inhoud

Innovatieve lasprocessen

Welding 4.0-lasmanagementsysteem ewm Xnet

Opties, accessoires

Technische gegevens

32-53

54-59

60-73

74-75

 Pagina

Praktisch, stapsgewijs bedieningsconcept 22-31

Expert XQ 2.0 HP-XQ LP-XQ
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat

Titan XQ – de machine met persoonlijkheid
Individueel configureerbaar tot in detail voor elke vereiste

flexFit-behuizingssysteem met veel 
montage-opties – orde is het halve lassen

■  Tussenslangpakkethouder, draadtoevoerapparaattraversen – 
en dergelijke: Veel individueel gebruikte accessoires en opties 
kunnen op handige moeren aan het profiel van gegoten 
aluminium van de bovenste dwarsbalk van de behuizing 
worden bevestigd

■ Gedetailleerde informatie vanaf pagina 60

EWM-tussenslangpakket –  
de hoogste kwaliteit voor een lange levensduur

■ Stekker in industriële kwaliteit

■  Zeer flexibele besturings- en laskabel voor hoge buig- 
en torsiebelasting

■  Weefselbeklede slangen voor hoge druk- en 
temperatuurbelasting

■ Diffusieveilige gasslang volgens EN 559

■ Duurzaam gecoate slangen 

■ Dubbelzijdige trekontlasting

■  Snel omwisselen – alle aansluitingen zijn van buitenaf 
toegankelijk

Wens wordt werkelijkheid
Lassen is zo divers als het leven. Elke gebruiker heeft 
andere wensen voor het lasapparaat Met Titan XQ krijgt 
nu iedereen zijn apparaat in de configuratie die het beste 
bij hem en zijn toepassingen past. Er kan gekozen worden 
uit modellen voor 350 A, 400 A, 500 A en 600 A, met gas- 

of waterkoeling. Slechts één ding blijft overal hetzelfde: 
de hoogste kwaliteit, lange levensduur, uitstekende 
laseigenschappen en intuïtieve bediening van elk model 
uit de Titan XQ-serie.

Alle processen, één lasapparaat, één prijs!

MIG/MAG:
■  forceArc/forceArc puls – Vlamboog met hoge prestaties  

en diepe inbranding
■  wiredArc/wiredArc puls – Vlamboog met hoge 

prestaties met inbrandingsstabilisator door dynamische 
draadregeling

■ rootArc/rootArc puls – Voor de perfecte grondnaadlassen
■  coldArc/coldArc puls – Warmtereducerend voor het lassen 

van dun plaatwerk
■ Positionweld – Voor het lassen van geforceerde posities
■ Impuls- en standaard-vlamboog
■ TIG- en elektrode lassen, gutsen
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Titan XQ – de machine met persoonlijkheid
Individueel configureerbaar tot in detail voor elke vereiste

Drive XQ – brengt alle functies naar de werkplek

■ Draadaanvoerapparaat, verkrijgbaar in drie praktisch ingedeelde besturingsvarianten

■ Gedetailleerde informatie vanaf pagina 14

Infoline boor bedrijfstoestand

■  Geeft de actuele 
bedrijfstoestand weer met 
een kleur 

Greepstang

■  Robuuste buis van gegoten aluminium met ergonomisch 
afgeronde achterzijde en handzame diameter voor eenvoudig 
gebruik van het lasapparaat

■  Flexibel gebruik door flexFit-systeem aan de onderzijde voor 
montage van accessoires en opties via moeren

Aansluitdeel – ontlast de kabels

■  Licht omlaag hellende aansluitingen aan de voor- en 
achterzijde verminderen het knikken van de aangesloten kabel 

■  Eenvoudig aansluiten van alle kabelverbindingen zonder 
gereedschap

Optie: Draadtoevoerapparaat draaibaar

Veiligheidsklep – geeft vuil geen kans

■ Beschermt de volledige besturing tegen vuil en schokken

■  Eenvoudig openen van de veiligheidsklep ook met 
handschoenen door ergonomisch gevormde handgreep

Greep – praktisch handzaam

■ Ergonomisch design

■  Voor moeiteloos vastpakken met handschoenen en veilig 
verschuiven van het apparaat

■  Aardekabel of toortsslangpakket zijn aan het uitstekende deel 
praktisch en netjes op tehangen

■  Bevestiging voor een lastoortshouder aan beide handgrepen, 
individueel voor rechts- en linkshandigen (optioneel)



8

Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat

Individueel configureerbaar – 
nauwkeurig voor uw behoeften

Grote wielen – overwinnen obstakels

■  Op de grote wielen met een diameter van 250 mm loopt 
het apparaat licht en overwint het obstakels zoals kabels 
en drempels moeiteloos

■  Grote spoorbreedte voor een goede stabiliteit ook op 
hellingen tot 15°

Zwenkwielen – leiden naar het doel

■  De 160 mm Ø boven het gemiddelde maken rijden, 
besturen en het overwinnen van obstakels gemakkelijk

■ Met de parkeerrem tegen wegrollen, ook op hellingen

Optioneel twee draadaanvoerapparaten –  
lasopdrachten wisselen zonder wachttijd

■  Moeiteloze omschakeling tussen 2 verschillende draden en 
beschermgassen, bijv. voor het lassen van massieve- en gevulde-
draden 

Veilig kraantransport – lassen eenvoudig gemaakt

■  4 robuuste openingen (40 mm Ø) voor het eenvoudig 
inhaken of insteken van de kraan

Klantspecifieke uitvoering: met en zonder gasflessenhouder 
voor één of twee flessen, voedingskabellengte tot 15 m, 
uitvoering voor twee draadaanvoerapparaten.
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Lastoortskoeling – groot volume voor grote prestaties

■  Zeer goede lastoortskoeling verlaagt de kosten door een 
kleiner verbruik van lastoortsonderdelen door slijtage

■  Hoog koelvermogen 1500 W, sterk presterende 
centrifugaalpomp en 8 liter watertank

■ Gedetailleerde informatie vanaf pagina 12

Gasfleshouder boven – voor een veilige bevestiging

■ Voor enkele of dubbele flessen (optioneel)

■  Eenvoudige en snelle bevestiging van de gasflessen door 
middel van riemen met spanners

■ Veilige trekontlasting voor tussenslangpakketten via houders

Gasfleshouder voor 
een gasfles

Trekontlasting voor 
tussenslang- 
pakket

 
twee gasflessen

Gasfleshouder onder – een goed standpunt

■ Standaard voor enkele of dubbele fles

■  Eenvoudig afstellen van de gasgles door lage, vlakke 
laadzijde van de fleswagen 
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, inverter

Een inverter-energiebron, 
die zo sterk is als een paard

Hard met nemen, gul met geven.
Het is de kunst van de elektronische inverter om duurzame 
en energiebesparende lasstroom te leveren. De nieuwe 
Titan-invertertechnologie overtuigt zelfs bij het zwaarste 
continu gebruik en onder extreme omstandigheden. 
De reden: een bovengemiddeld hoge inschakelduur, een 
hoog rendement en de duurzaamheid en de robuuste 
verwerking die kenmerkend zijn voor EWM.  

Verantwoordelijk voor deze uitstekende eigenschappen 
zijn ondermeer de royale afmetingen van alle 
componenten. In het bijzonder de koeling van de 
halfgeleider staat garant voor een extra lange levensduur 
van dit innovatieve lasapparaat. 

Inverter

Overal inzetbaar – Titan XQ kent geen nee
■  Te gebruiken onder alle klimatolische 

omstandigheden ook bij hitte, vorst, regen, sneeuw 
of in een stoffige omgeving

■ Werkbereik –25 °C tot +40 °C
■ Spatwaterbestendig – beschermklasse IP23
■  Multi-voltagevermoge – werkt naar keuze met 400 V, 

415 V, 460 V, 480 V en 500 V netspanning

Met de onovertroffen kwaliteitsgarantie van EWM
■  3 jaar garantie op lasapparaten en 5 jaar garantie op 

transformatoren en gelijkrichters
■  Zonder beperking van bedrijfsuren – zelfs bij gebruik 

in 3-ploegendiensten, 24 uur per dag en 7 dagen in 
de week

Hoge beschikbaarheid bij de productie –  
een echt werkpaard

bij 40 °C omgevingstemperatuur

* Titan XQ 400 / 500 puls
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Een inverter-energiebron, 
die zo sterk is als een paard

Aardlekbewaking (PE-beveiliging)

■  Uitschakelen van de lasstroom bij storingen, bij 
ontstaan van schommelende lasstromen

■ Bescherming van PE-buizen

Ruime uitvoering van alle componenten – hoge 
vermogensreserves, hoge inschakelduur 80 % ID

■  Lange levensduur door groot koellichaam voor 
kleinere opwarming van de halfgeleiders 

■  Hoge beschikbaarheid van de apparatuur door grote 
prestatie-reserves

■  Hoogwaardige tegen stof en vuil beschermde 
onderdelen voor een stabiel systeem

Ventilatorbesturing in de inverter – 
energiebesparend

■ Temperatuur- en vermogengestuurde ventilator
■ Geringe vervuiling en weinig geluid van de ventilator

RCC-prestatiemodule (Rapid Current Control) – 
hoge processtabiliteit

■  Snelle, digitale lasstroombesturing – ook bij lange 
slangpakketten

Service- en onderhoudsvriendelijk

■ Goed toegankelijk componenten in het vermogensdeel

Energiezuinige invertertechnologie 
■  Minder stroomverbruik dankzij hoog rendement 

en automatische energiebesparingsmodus 
(stand-byfunctie) 

■  Verlaagt de stroomkosten en reduceert daarmee de 
productiekosten

Het grote duurzaam initiatief van EWM
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lastoortskoeling

Verfrissend innovatief – met name als het er heet 
aan toe gaat
Dankzij lastoortskoeling

Altijd een koele lastoorts
Bijzonder krachtige lastoorts met waterkoeling voor 
high-power vlambogen garanderen een koude toorts 
en daarmee lagere follow-upkosten voor onderdelen en 
toortsonderhoud, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Hoge koelcapaciteit van 1500 Watt –  
bespaart geld

■  Vermindert het slijtdelenverbruik van de lastoorts en 
verhoogt de levensduur

■  8 liter watertank, voldoende koelwaterreserve ook 
voor lang slangpakketten 

■  Voor comfortabel werken door middel van beveiligde 
koeling ook bij langdurig gebruik

Individueel configureeerbaar – naar wens

■  Titan XQ is als gas- of watergekoelde variant 
verkrijgbaar

■ Standaarduitvoering met 3,5-bar-pomp 
■  Versterkte 4,5-bar-pop voor gebruik met lange 

slangpakketten of bij grote hoogteverschillen 
bijvoorbeeld in de scheeps- en voertuigbouw

Doorstroomschakelaar standaard –  
de inval tegen uitval

■  Beschermt de watergekoelde toorts tegen 
oververhitting en beschadigingen door onvoldoende 
koelmiddeldoorstroming 

Vulstandweergave –  
altijd op de hoogte

■  Goed afleesbare vulstandweergave met markering 
MIN/MAX

Hoog presterende 
lastoortskoeling



13

Ook later toe te voegen –  
als er nu nog geen behoefte aan is

■  De koelmodule is modulair opgebouwd en kan met 
weinig inspanning worden aangepast of verwisseld 

Koelvloeistoftemperatuurcontrole –  
altijd in het groene gebied

■  Beschermt de lastoorts tegen oververhitting door 
heet koelwater

Temperatuur- en toerentalgeregelde  
koelventilator

■  Minder vervuiling van de koelmodule en minder 
geluidshinder omdat de ventilator alleen draait als 
dat nodig is

Service- en onderhoudsvriendelijk

■ Goed toegankelijke componenten in de koelmodule
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiprocess-lasapparaat, draadaanvoerapparaat Drive XQ

Nooit de draad kwijt – met gemak en precisie
Draadaanvoerapparaat Drive XQ

Zwaar werk kan eenvoudig worden gedaan
Op onbegaanbare bouwplaatsen, op moeilijk 
toegankelijke werkplekken of op grote componenten – 
het flexibele draadaanvoerapparaat Drive XQ is overal een 
aangename metgezel. Men draagt slechts 13 kg (zonder 
draadspoelen) aan de ergonomisch uitgebalanceerde 

greep – eventueel ook door een mangat. De uiterst 
nauwkeurige draadtoevoer met vier rollen garandeert 
constante lasrultaten, bespaart irritaties en kan, met de 
lange levensduur, zelfs in de zwaarste 3-ploegendienst 
worden gebruikt.

Draadspoelafdelling – stofkap met zichtvenster

■ Stofdichte draadafdekking

■ Kijkvenster voor vulstandweergave van de draadspoel
■ Eenvoudige en comfortabele vervanging van spoelen
■ Volledig geïsoleerd draadcompartiment

Vergrendelsysteem – altijd betrouwbaar

■ Zelfs bij zware inzet blijven de afdekkleppen gesloten

  DGC – Elektronische gasvolumeregeling  
  bespaart voor u

■ Voorkomen van lasfouten door te veel of te weinig gas
■  Efficiëntie door gasbesparing dankzij nauwkeurige instelling

■ Gashoeveelheid nauwkeurig digitaal instelbaar
■  Geschikte gashoeveelheid voor elke lasopdracht (JOB) in de 

fabriek optimaal ingesteld
■  Exacte gashoeveelheid afhankelijk van het beschermgas 

automatisch zonder omrekening voor argon, argon-
menggas, CO2, helium

Optioneel

■  Geen gasstoot met wervelsterkte bij ontsteken van 
de vlamboog door zacht openen en sluiten van het 
elektronische ventiel

■  Lasstop bij onderschreiden van de kritische 
gashoeveelheid (gasfles leeg of gastoevoer onderbroken)

■  Eenvoudigere berekening door opnemen van het exacte 
gasverbruik in combinatie met Xnet-software (optioneel)

Uitrusting – doordacht ontwerp

■ Tussenslangpakketten wisselen zonder gereedschap 
■  Geen ingreep in het elektrische gedeelte nodig door van 

buiten toegankelijke aansluitingen 
■  Trekontlastend slang- 

pakket met riem en 
spanschroef

■  Beschermde slang- 
pakketaansluitingen

DGC

01010111
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Draadtoevoer – nauwkeurig en praktisch

■ 4 aangedreven draadtoevoerrollen
■ Tijdbesparende automatische draadinvoer
■ Eenvoudige, gereedschapsloze rolvervanging
■ Onverliesbare rolbevestiging

flexFit-behuizingssysteem – robuust en variabel 

■ Stabiele onderconstructie van continu gegoten aluminium
■  Bevestigingsmogelijkheid voor schuifrails, rubberen 

poten en wielenset 

Binnenverlichting – voor rolvervanging

■  Gemakkelijke draadvervanging en eenvoudige 
bediening, ook bij slechte lichtverhoudingen

Knop Draad invoeren 

■ Automatische draadstop bij aanraken 

Knop Gastest

Functies – nuttig in het dagelijks gebruik
■  Sleutelschakelaar – vergrendel de besturing om te 

beschermen tegen bedieningsfouten 

■ Omschakelprogramma- of Up/Down-functie

  WHS – Draadspoelverwarming,  
  de nieuwe droogperiode

■  Voorkomt vochtafzettingen de lasdraad door 
voorverwarmen

■ Gecontroleerde temperatuur tot 40 °C

■ Vermindert risico op waterstofporiën

  WRS – Draadreservesensor, geen  
  verrassingen bij het lassen

■  Waarschuwt bij een 10 % resthoeveelheid de 
draadspoel middels een controlelampje 

■  Vermindert het risico op lasfouten door uitgaande 
draad tijdens het lassen

■  Vooruitkijkende productieplanning vermindert 
stilstandtijden en daardoor de productiekosten omdat 
op tijd een nieuwe draadspoel kan worden geplaatst 

Aansluitingen – stabiel en beschermd

■ Verzonken centraal- en wateraansluiting

■ Stootbeveiliging door uitstekende kunststofrand

WHS WRS

E
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiprocess-lasapparaat, draadaanvoerapparaat Drive XQ

We gaan vooruit – nauwkeurig en duurzaam
Draadtoevoeraandrijving eFeed

UNI-rol voor twee draaddiameters – bespaar uzelf de rolwisseling

■  Zonder extra kosten direct te gebruiken, in de fabriek voorzien van UNI-rollen 
voor 1,0 mm en 1,2 mm staal en roestvrij staal

■ UNI-rollen zijn bovendien beschikbaar voor 0,8 + 1,0 mm

Roestvrij 
staal staal, 
solderen

Aluminium

Vuldraad

2,5

1

2

Kleurgecodeerde rollen – niet te verwisselen

■ Kleurgecodeerde rollen voor verschillende draaddiameters 
■ Altijd de juiste montage dankzij kleurcodering
■ Eenvoudig en snel af te lezen  

Bijv. UNI-rollen voor Ø 1,0 mm tot 
1,2 mm met V-moer (blauw/rood) 
voor roestvrij staal, staal

Bijv. Ø 1 mm met U-moer 
(blauw/geel): voor aluminium

Bijv. Ø 1 mm met V-moer, gekarteld  
(blauw/oranje): voor gevulde draad

We gaan vooruit – nauwkeurig en duurzaam
Nauwkeurig en slipvrij transport door aandrijfassen 
met kogellagers en vier afzonderlijk aangedreven 
rollen zorgen voor uiterst stabiele lasprocessen. Zelfs 
onder de zwaarste omstandigheden en ongunstige 

omstandigheden kunnen de robuust uitgeruste 
monteurs hun werk doen. Nauwkeurige en robuuste 
draadtoevoeraandrijving garandeert optimale 
lasresultaten en spaart het geduld van de lasser.

Draadtoevoeraandrijving eFeed met kogellagers en 4 aangedreven 
aandrijfrollen – een stapje verder
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eFeed draadtoevoeraandrijving – uw voordelen

■  Duurzaam en robuust door drukgegoten aluminium 
behuizing

■  Lange levensduur en minder slijtage door minder 
speling van de rollen: alle 4 aandrijfassen hebben 
dubbele kogellagers (geen glijlagers)

■  Tijdbesparing door foutloze, volautomatische 
draadinvoer zonder uitgebreide opening van de 
aandrijving

■  Gereedschapsloze rolwissel met onverliesbare 
rolbevestigingen 

■  Bescherming tegen verwondingen door afgedekte 
tanding 

■  Optimale krachtoverbrenging via grote 
rol-diameter (37 mm) 

■ 4 aangedreven draadtoevoerrollen

Zichtbare draadtoevoer – volle controle

■  Maakt bij automatische draadinvoer na draadspoel-
wissel een visuele controle mogelijk 

Rolvervanging in slechts 3 stappen
Snel, zonder gereedschap en met onverliesbare onderdelen

Ontgrendelen van de 
rolhouder

Onverliesbare rolhouder 
openklappen

Rol vervangen

90°

Individueel instelbare aanpersdruk –  
zoveel als nodig is

■  De aanpersdruk van de voorste en achterste paar rollen 
kunnen verschillend worden ingesteld 

■  Voor aluminium, staal, roestvrij staal, solderen, gevulde 
draad

Roestvrij 
staal staal,  
solderen

Aluminium

Vuldraad

3-3,5 

2-2,5

2,5-3
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, PM-lastoorts met display

Daar grijpt men graag op terug – ergonomie bij het lassen 
Professionele lastoorts uit de PM-serie

U krijgt wat EWM belooft.
Wat goed in de hand ligt, pakt men graag vast. 
De handgrepen van de nieuwe PM-lastoortsen zijn 
ergonomisch geoptimaliseerd met rubber inzetstukken 
die bij het lassen comfortabel zijn vast te pakken 
en vast te houden. Vooral in geforceerde posities 
vergemakkelijken ze het werk. Ook het gebalanceerde 
ontwerp van de handgrepen, het gereduceerde gewicht 
van de lastoorts en het innovatieve slangpakket in een 

compact ontwerp met knikbescherming dragen bij 
aan moeiteloos lassen. Zo wordt de hoeveelheid kracht 
die nodig is om de lasbrander te gebruiken tot een 
minimum beperkt. Nuttig en efficiëntieverhogend zijn 
ook de bedieningstoetsen en het grafische display van de 
functielastoorts: Hiermee kunnen vele functies van het 
lasapparaat direct worden ingesteld op het werkstuk. 

Rubberinzetjes in het handvat –  
zodat lassen goed aanvoelt

■	 	Hoog lascomfort dankzij ergonomisch 
gevormde handgreep

■	 	Veilige grip voor een optimaal toortsgebruik 
ook bij geforceerde posities

Uw voordelen

Verlaging van de productiekosten –  
kwaliteit loont

■  Aantoonbaar minder verbruik van slijtdelen voor 
contacttip en gaskop

■  Minimale nabewerking als gevolg van aanzienlijk 
minder spatten dankzij nauwkeurige gasstroom

■  Minder verbruik van beschermgas door het 
vermijden van gasverlies 

Lange levensduur van EWM-contacttip –  
de grootte is belangrijk

■  Geen oververhitting – optimale warmteoverdracht 
met een 30 % grotere materiaaldoorsnede en conische 
zitting van de contacttip in M7/M9 vergeleken met 
conventionele draadgrootten M6/M8 
 

Toortsknopbescherming –  
voorkomt ontstekingsuitval

■	 	Hoge veiligheid – geen inschakeling door 
onbedoelde bediening

■	 	Bescherming tegen schade aan het 
werkstuk

Compact kogelgewricht – optimale 
bewegingsvrijheid in elke positie

■	 	Aangenaam werken door ontlasting, met 
name in geforceerde posities 



X-technologie –  
vervangt extra stuurstroomkabel
■	 	Minder vermoeiend werk door lichtere 

toortsslangpakketten omdat het gewicht van 
een afzonderlijke stuurstroomkabel wegvalt
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Geïntegreerde LED-verlichting –  
verlicht zelfs donkere hoeken

■	 	Vereenvoudigt lassen in hoeken en in 
donkere delen van het werkgebied

■	 	LED-verlichting schakelt onafhankelijk 
van de toortsschakelaar in bij het 
bewegen van de toorts (geen verkeerde 
bediening)

Vier bedieningsvarianten –  
gegarandeerd een goede keuze

Een standaardtoorts en drie functie toortsen 
zijn voor Titan XQ beschikbaar (details op de 
volgende pagina)

Verhoogde laskwaliteit – beter dan goed 

■  Foutminimalisatie door probleemloos draadgeleiding – 
40 % grotere buigstraal van de toortshals (vanaf PM 301)

■  Beste warmteafvoer in toortslichaam en dus lage 
verhitting van de slijtdelen

■ Uitstekende gasafdekking van het vlamboogbereik

■ Veilig contact door verschroefde stroom- en gaskop

Uitvoeringen

■ PM-serie standaardtoorts · PM221/301/401G, 
  · PM301/451/551W

■ PM S-serie korte hals · PM451/551WS

■ PM L-serie lange hals · PM451/551WL



20

Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, PM-lastoorts met OLED

Daar grijpt men graag op terug – ergonomie bij het lassen 
Professionele lastoorts uit de PM-serie

PM xxx RD2XPM xxx RD3X

Funktietoorts met grafisch  
display en LED-licht
Instelmogelijkheden:

■ Lasstroom en draad- 
 sneleheid

■ Lasspanningscorrectie
of

■ Lasprogramma

 
 
 
Displaymelding:

■ Alle instelbare lasparameters 

■ Status fouten en waarschuwingen

Funktietoorts met grafisch  
display en LED-licht 
Instelmogelijkheden:

■ Lasstroom en draad- 
 sneleheid

■ Lasspanningscorrectie

■ Lasmethode

■ Lasprogramma en -taken (JOB's)

■ Bedrijfsmodus 2-takt/4-takt

■ Componentbeheer:  
 Selectie van de lasnaden na lasvolgorde 
 
Weergave:

■ Alle verstelbare lasparameters en  
 functies 

■ Status fouten en waarschuwingen

Vier bedieningsvarianten – gegarandeerd een goede keuze

Een standaardtoorts en drie functietoortsen 
staanvoor Titan XQ beschikbaar. Ze verschillen in hun 
bedieningsconcept en hun weergave-opties. Eén ding 
hebben ze echter gemeen: de ergonomische perfectie 
en robuuste EWM-kwaliteit. Aan u de keuze.
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Daar grijpt men graag op terug – ergonomie bij het lassen 
Professionele lastoorts uit de PM-serie

PM xxx 2U/DX PM xxx-Standaardtoorts

Functietoorts met  
LED-licht 
Instelmogelijkheden:

■ Lasstroom en draad- 
 sneleheid

■ Lasspanningscorrectie
of

■ Lasprogramma

■ Optie toortsknop boven

■ Standaard-toortsknop voor alle MIG/MAG-apparaten
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, besturingsoverzicht

Praktisch, stapsgewijs bedieningsconcept

Titan XQ Besturingsvarianten en  
netwerkmogelijkheden:

■ Expert XQ 2.0

■ Expert XQ 2.0 LG met  
 geïntegreerde LAN Gateway 

■ Expert XQ 2.0 WLG met  
 geïntegreerde LAN/WiFi Gateway

WiFi LAN

Geen besturing in de stroombron
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Drive XQ Besturingsvarianten Drive XQ

Expert XQ 2.0

HP-XQ

LP-XQ

L 1.02

EX-
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiprocess-lasapparaat, besturing Expert XQ 2.0

Voor degenen die meer willen – alles.
Expert-besturing met intuïtieve bediening

De besturing Expert XQ 2.0 laat zien wat het apparaat 
biedt. De gebruiker hoeft alleen nog via Click-Wheel 
te kiezen – lasproces, materiaal, gas, draaddiameter. 
De juiste eigenschappen voor de lastaak (JOB) worden 
onmiddellijk op het robuuste en gemakkelijk af te lezen 
LCD-scherm geplaatst en u kunt beginnen. Voor meer 
plezier in efficiënter werken.

LCD-scherm – alles in één oogopslag

■  Duidelijke schermweergave van 
lasparameters en functies 

■ Gemakkelijk afleesbaar door de lashelm

■  Goed contrast, zelfs bij tegenlicht dankzij 
het ontspiegelde oppervlak

Besturing – logisch en praktisch

■  Membraantoetsenbord overzichtelijk, intuïtief 
en ongevoelig voor stof, vuil en vocht 

■  Snelle wissel tussen de niveaus door 
praktische bediening 

Click-Wheel-bediening –  
draaien, drukken, klaar

■  Directe toegang tot alle 
belangrijkelasparameters met intuïtief 
bedieningsconcept met Click-Wheel-
functionaliteit

Proceswijziging  

■  Snel wisselen tussen de 
lasprocessen:

 · forceArc/forceArc puls  
 · wiredArc/wiredArc puls 
 · rootArc/rootArc puls 
 · coldArc/coldArc puls  
 · Positionweld 
 ·  Impuls- en standaard-

vlamboog

Xbutton – de sleutel tot 
het lassen

■  Individuele toegangs-
autorisatie en menu-
aanpassing

USB-aansluiting –  
voor nieuwe taken

■  Offline-documen- 
tatie van lasdata

■  Update van  
kenmerken

■ Software-update

Taalkeuze –  
meer talen dan menig professor

■ Voorgeïnstalleerde talen voor het gebruikersmenu: Duits,  
 Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools,  
  Deens, Lets, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Zweeds, 

Portugees, Turks, Hongaars, Roemeens

Optionele weergave van de waarden in nationale 
of internationale eenheden (mm/inch)

Displayglas – glashard

■  Krasbestendig acryl veiligheidsglas met harde 
coating 

■  Duidelijk leesbaar – geen tekenen van slijtage 
zoals op bijvoorbeeld touchscreens  

■  3 mm sterk acryl veiligheidsglas dat de 
LCD-display tegen beschadigingen beschermt



JOB-venster –  
welke lasopdracht moet het worden?

■  Eenvoudige JOB-selectie van de eigenschappen via 
Click-Wheel 

 · Lasprocedure 
 · Materiaaltype 
 · Gastype 
 · Draaddiameter

Lasprogrammaverloop –  
veel stappen in één oogopslag

■  Eenvoudige instelling van alle lasparameters in het 
programmaverloop zoals startstroom, eindkraterstroom

Lasparameters – alles heeft zijn waarde 

■  Weergave van het effectieve vlamboogvermogen voor 
eenvoudige berekening van de nominale energie

■ Werkelijke-, instel- en hold-waarden

■ Bedrijfsmodi

■ Statusmeldingen

Snel wisselen tussen de MIG/MAG-procedure – voor 
elke lasopdracht het beste  
■  forceArc/forceArc puls – Vlamboog met hoge prestaties 

en diepe inbranding
■  wiredArc/wiredArc puls – Vlamboog met hoge 

prestaties met inbrandingsstabilisator door dynamische 
draadregeling

■ rootArc/rootArc puls – Voor de perfecte grondnaadlassen
■  coldArc/coldArc puls – Warmtereducerend voor het 

lassen van dun plaatwerk
■ Positionweld – Voor het lassen van geforceerde posities
■ Impuls- en standaard-vlamboog
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiprocess-lasapparaat, besturing Expert XQ 2.0

Voor degenen die meer willen – alles.
Expert-besturing met intuïtieve bediening



Lasgegevenscontrole –  
beschermt en informeert

■ Toegestaan werkgebied

■ Lasspanning

■ Lasstroom 

■ Draadsnelheid 

■ Door lasvoorschriften voorgeschreven parameters

WPQR-lasdata-assistent –  
alles heeft z'n waarde

■  De WPQR-lasdata-assistent maakt een snelle en 
eenvoudige berekening mogelijk van de warmte-
inbreng en de energie

Berekening T8/5-tijd

■  Uit de reeds berekende warmte-inbreng Q, wordt direct 
de T8/5 afkoeltijd direct berekend rekening houdend 
met de te specificeren plaatdikte en de naadfactoren

Favorietenlijst met maximaal tien JOB's –  
creëert routine

■ Verhoogt de efficiëntie en voorkomt incorrecte werking

■ JOB's individueel maken en oproepen 

■  Direct, vereenvoudige selectie van de te gebruiken 
lasprocessen (JOB's)

■  Overdracht naar andere lasapparaten via 
afstandsbediening QX of direct op Expert XQ 2.0 

Titan XQ – MIG/MAG-Multiprocess-lasapparaat, besturing Expert XQ 2.0
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Eenvoudige gegevensuitwisseling met USB-stick –  
Inclusief toekomstmuziek

■  Altijd het laatste binnen de lastechniek: Door de 
Titan XQ-technologie van EWM kan de besturing 
geactualiseerd worden zodra nieuwe ontwikke-lingen 
of lasopdrachten volgen – eenvoudig via USB-stick

■  EWM ontwikkelt lasprocessen, materiaaleigenschappen, 
stroombronkenmerken, netwerken en individuele 
bediening op permanente basis. Ook bestaande 
EWM-apparaten profiteren van de eenvoudige data-
uitwisseling

■  Eenvoudige data-overdracht naar LP-XQ- en 
HP XQ-besturingen ook met de afstandsbediening 
Expert XQ 2.0 mogelijk

Sneller dataverkeer voor Industrie 4.0

■  Netwerken van een groot aantal stroombronnen – 
via LAN/wifi

■  Eenvoudige offline-gegevensoverdracht via 
USB-aansluiting

Toegangsautorisatie via Xbutton –  
individuele gebruikersrechten

■ Identificatie van de lasser

■  Xbutton maakt toewijzing van een lasser aan het 
lasapparaat mogelijk

■  Beheer van toegangsrechten voor verschillende 
bedieningsniveaus van de besturing en lasparameters 

■  Exacte nacalculatie mogelijk door het Welding 4.0- 
lasmanagementsysteem EWM Xnet met individuele 
registratie van gegevens per apparaat, toepassing 
en lasser

■ Bijzonder sterk en duurzamer dan bijv. RFID-chipkaarten 

27



28

Titan XQ – MIG/MAG-Multiprocess-lasapparaat, besturing HP-XQ

De HP-XQ-besturing biedt maximale vraagspecifieke 
instellingen voor de lasopdracht. De gebruiker 
kan het lasproves vanaf de startstroom tot aan het 
eindkraterprogramma individueel tot in detail zelf 

bepalen. Het is de ideale besturing voor professionele 
gebruikers die niets aan het toeval overlaten voor 
perfecte resultaten. 

Las procesparameters – controle tot in detail

■	 	Snelle en eenvoudige instelling van alle parameters 
via coherent schema met LED-gebruikersinterface, 
bijv. start- en eindkraterstroom

Voor perfectionisten – individuele instellingen voor elke lasopdracht
Besturing HP-XQ – maximale variabiliteit tot in detail

Draad terugtrekken

■  Vereenvoudigte het 
uitvoeren van de draad

Proceswijziging 

■  Snel wisselen tussen 
de lasprocessen:

 · forceArc/ 
  forceArc puls 
 · wiredArc/ 
  wiredArc puls 
 · rootArc/rootArc puls 
 · coldArc/coldArc puls

Weergave draadreserve –  
waarschuwt bij 10 % resthoeveelheid 
(optioneel) 

■  Voorkomt onaangename verrassingen 
en lasfouten door onverwacht uitgaan 
van de draad

kW-weergave – effectief 
vlamboogvermogen

■  Voor het berekenen van de 
trajectenergie 

Selecteren 

■ Standaard

■ Impuls

■ Positionweld
Eenhedenwissel –  
altijd de juiste maat

■  Optionele weergave van de waarden 
in nationale of internationale 
eenheden (mm/inch)

■  Eenvoudige omschakeling via 
achter-grondmenu

■  Linker Click-Wheel voor de instelling 
van het Synergic-arbeidspunt (stroom, 
draad-toevoer, plaatdikte) 

■  Rechter Click-Wheel voor de 
instellingvan de correctie van de 
vlambooglengte en vlamboogdynamica

Click-Wheel-bediening –  
draaien, drukken, klaar
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Voor perfectionisten – individuele instellingen voor elke lasopdracht
Besturing HP-XQ – maximale variabiliteit tot in detail

Las procesparameters – controle tot in detail

■  Snelle en eenvoudige instelling van alle parameters via 
coherent schema met LED-gebruikersinterface

■  Altijd geschikte lasprestaties door instelbaar 
startprogramma en lasprogramma (16 programma's 
per JOB)

■ Foutloze lasresultaten door
 ·  Verminderd lasprogramma voor warmte-controle 

tijdens het lassen
 ·  Eindkraterprogramm met specifieke slope-tijden om 

kraterscheuren te voorkomen

■  Tegen naadfouten zijn gasvoor- en gasnastroomtijd aan 
het begin en eind in te stellen

Snel wisselen tussen de MIG/MAG-procedure – 
voor elke lasopdracht het beste 

■  forceArc/forceArc puls – Vlamboog met hoge prestaties 
en diepe inbranding

■  wiredArc/wiredArc puls – Vlamboog met hoge 
prestaties met inbrandingsstabilisator door dynamische 
draadregeling

■ rootArc/rootArc puls – Voor de perfecte grondnaadlassen

■  coldArc/coldArc puls – Warmtereducerend voor het 
lassen van dun plaatwerk

■ Positionweld – Voor het lassen van geforceerde posities

■ Impuls- en standaard-vlamboog

Vlamboogdynamiek – van zacht naar hard

■  Biedt uitstekende lasresultaten door nauwkeurige 
dosering van de vlamboog van "soft" (brede naad, 
kleine inbranding) tot "Hard" (harde vlamboog, diepere 
inbranding)

■  Indicatie van de geselecteerde dynamische fase via 
LED-strip
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiprocess-lasapparaat, besturing LP-XQ

Voor de besturing LP-XQ zijn de optimale parameters 
van het respectievelijke gewenste lasproces vanaf de 
startstroom tot aan het eindkraterprogramma al in de 
fabriek ingesteld. Dit bespaart tijd. De lasser kan direct 
met zijn werk beginnen door gewoon het arbeidspunt 

op te geven via het Click-Wheel en aan de slag te gaan. 
De besturing wordt aanbevolen bij wisselend las-
personeel, bijv. bij montage en bouwplaatsen.

Eenvoudig ontwerp – niets wat afleidt

■ Optimale leesbaarheid van de gebruikersinterface

■  Zelfverklarende, intuitieve bediening – alleen de actieve 
functies worden weergegeven 

■  Gewoon direct kiezen – de lasparameters in het proces van 
de startstroom tot aan de eindkrater zijn optimaal ingesteld 
voor de lastaken en het materiaal

Intelligent eenvoudig – inschakelen en lassen maar
Besturing LP-XQ – intuïtieve bediening

Eenhedenwissel –  
altijd de juiste maat

■  Optionele weergave van de waarden 
in nationale of internationale 
eenheden (mm/inch)

■  Eenvoudige omschakeling via achter-
grondmenu

Weergave draadreserve –  
waarschuwt bij 10 % resthoeveelheid 
(optioneel) 

■  Voorkomt onaangename verrassingen 
en lasfouten door onverwacht uitgaan 
van de draad

Draad terugtrekken

■  Vereenvoudigte het 
uitvoeren van de draad

kW-weergave – effectief 
vlamboogvermogen

■  Voor het berekenen van de 
trajectenergie 

 
Selecteren 

■ Standaard

■ Impuls

■ Positionweld

Proceswijziging 

■  Snel wisselen tussen 
de lasprocessen:

 · forceArc/ 
  forceArc puls 
 · wiredArc/ 
  wiredArc puls 
 · rootArc/rootArc puls 
 · coldArc/coldArc puls

■  Linker Click-Wheel voor de instelling 
van het Synergic-arbeidspunt (stroom, 
draad-toevoer, plaatdikte) 

■  Rechter Click-Wheel voor de 
instellingvan de correctie van de 
vlambooglengte en vlamboogdynamica

Click-Wheel-bediening –  
draaien, drukken, klaar
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Snel wisselen tussen de MIG/MAG-procedure – 
voor elkelasopdracht het beste 

■  forceArc/forceArc puls – Vlamboog met hoge prestaties 
en diepe inbranding

■  wiredArc/wiredArc puls – Vlamboog met hoge 
prestaties met inbrandingsstabilisator door dynamische 
draadregeling

■ rootArc/rootArc puls – Voor de perfecte grondnaadlassen

■  coldArc/coldArc puls – Warmtereducerend voor het 
lassen van dun plaatwerk

■ Positionweld – Voor het lassen van geforceerde posities

■ Impuls- en standaard-vlamboog

Vlamboogdynamiek – van zacht naar hard

■  Biedt uitstekende lasresultaten door nauwkeurige 
dosering van de vlamboog van "soft" (brede naad, 
kleine inbranding) tot "Hard" (harde vlamboog, diepere 
inbranding)

■  Indicatie van de geselecteerde dynamische fase via 
LED-strip 

Afstandbediening Expert XQ 2.0 –  
als er meer functies nodig zijn 

■  Hiermee kunt u indien nodig alle extra functies van de 
Expert XQ 2.0 gebruiken

■ Voor alle besturingen Expert XQ 2.0, LP-XQ en HP-XQ 

Intelligent eenvoudig – inschakelen en lassen maar
Besturing LP-XQ – intuïtieve bediening



Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lasproces, overzicht

32



Lasproces – Overzicht

Lassen van ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten

Lassen van ongelegeerd, laaggelegeerd en hooggelegeerd staal

Lassen van hooggelegeerd staal

Lassen en solderen van ongelegeerd, laag- en hooggelegeerd staal 
en verzinkte platen

Lassen van aluminium en aluminiumlegeringen

Oplassingen

Lassen van grondnaden ■ rootArc®

Pagina

Lassen van volledige aansluitingen bij hoeklassen

Lassen van vul- en deklagen

Lassen en solderen van dunne platen

Lassen van aluminium en 
aluminiumlegeringen

Cladding, slijtvaste laag

Lassen van vul- en deklagen

Lassen van hoeklassen met diepe inbranding

Lassen in geforceerde posities 
zonder "dennenboom-techniek" 

Lassen in geforceerde posities 
zonder "dennenboom-techniek"

Lassen met gebruik van 100 % CO2

Lassen met constante inbranding 
en constant vermogen

■ forceArc puls® 42-43

■ Positionweld 44-45

■ Pulsvlamboog 50

34-35

■ forceArc puls® 36-37

■ forceArc puls® 38-39

■ coldArc®/ 
 rootArc®

41

■ wiredArc/ 
 wiredArc puls

40

52-53

■ Positionweld 51

■ coldArc® 46-47

■ forceArc puls® 48-49
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lasproces

Lassen van grondnaden van
on- en laaggelegeerd staal

Naadvoorbereiding van een grondnaad op de buis, 
60° openingshoek met 3 mm luchtspleet

1

Grondnaad met luchtspleet zonder lasbadondersteuning

Voorkant

AIIes

Uw vereisten

Ongelijkmatige, variabele luchtspleet ■ Perfecte naadoverbrugging

Röntgenveilig resultaat ■ Goede grondnaadvorming en veilig flankbevochtiging

Lassen in verschillende posities ■ Hoge vlamboogdruk voor grondnaden in alle posities

 Produktiviteitstijging

■  Hoge lassnelheid en afsmelt-vermogen vergeleken met 
WIG- of elektrode lassen

■ Spatvrij proces

Eenvoudige bediening  

■  Snelle digitale controle over het proces, gemakkelijk te 
bedienen en te controleren

■  Gebruik van commercieel verkrijgbare lastoorts zonder 
extra draadbeweging 

■  Lassen ook bij lange slangpakketten zonder extra 
spanningsmetingskabel door RCC-vermogensmodule 
(Rapid Current Control) 

■ Voor handmatige en gemechaniseerde toepassingen

Geen uitslijpen van de tussenlagen
■  Vlakke, gladde naadoppervlakken en nagenoeg spatvrij 

proces voor minder nabewerking

Flexibiliteit in de productie
■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 

van alle processen en alle plaatdiktes

Onze oplossing – rootArc®

34

2



rootArc®

Voorkant Grond Plaatdikte 5 mm 
luchtspleet 3 mm

Grondnaad PC met luchtspleet zonder lasbadondersteuning

5

3

PC

Grondnaad PC met luchtspleet zonder lasbadondersteuning

Voorkant Grond Plaatdikte 10 mm, afschuining aan 
één kant 15 graden, luchtspleet 4 mm

PC

10

15° 4 

Grond Buis lassen, wanddikte 
15 mm, openingshoek 60°

60°

15 
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lasproces

Lassen van vul- en deklagen van 
ongelegeerd en laaggelegeerd staal

Uw vereisten

Eenvoudige bediening
■  Eenvoudig te leren, ook voor de onervaren lasser door 

snelle digitale regeling van het proces, bijna spatvrij, 
vermindering van de randinkarteling

Veilige inbranding
■  Uitstekende wortel- en flankbevochtiging door diepe 

inbranding

Minimaliseren van de componentvervorming
■  Gemodificeerde, warmtereducerende, richtingstabiele 

pulsvlamboog

Hogere efficiëntie
■  Vermindering van het lasnaadvolume mogelijk, 

potentieel voor meer dan 50 % kortere lastijden in de 
productie, handmatig en geautomatiseerd

Betrouwbaar lassen bij moeilijke 
toegankelijkheid

■  Perfect lassen, ook met zeer lange draadeinden 
(stickout)

Variabele, ongelijkmatige luchtspleet
■  Uitstekende naadoverbrugging, zelfs in het hoge 

vermogensbereik

Randinkarteling, naaduiterlijk
■  Uitstekende bevochtiging van het materiaaloppervlak, 

glade naadoppervlakken ook bij sterk geoxideerde of 
vuile platen

 Kwalificatie van het lasproces
■  Gekwalificeerd door proceduretesten (Procesnr. 135) 

volgens DIN EN ISO 15614-1

Eenvoudige bediening
■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 

van alle processen en alle plaatdiktes

Onze oplossing – forceArc puls®

Lassen met gereduceerd naadvolume is door 
onafhankelijke instituten meerdere malen 
onderzocht en bevestigt. De EWM-lasprocessen 
forceArc® en forceArc puls® maken kortere 
lastijden mogelijk ten opzichte van de standaard 
sproeiboogmethode tot 50 %. Door een 
gereduceerde openingshoek wordt op ressources 
bespaard met tegelijkertijd onveranderde 
mechanisch-technologische eigenschappen.

Een volledig technisch rapport met alle 
voordelen is beschikbaar op internet via de 
volgende link:
www.ewm-group.com/sl/professionalreport

Ongewijzigde mechanisch-technologische eigenschappen

Standaard sproeiboog

11 rupsen

forceArc®

5 rupsen
50 % kortere lastijd
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forceArc puls®

Volledige aansluiting, eenzijdig gelaste stompe lasnaad bij een gereduceerde openingshoek

Volledige aansluiting, 
aan beide zijden gelaste T- verbinding

Volledige aansluiting, 
aan beide zijden gelaste stompe lasnaad

S355, 20 mm, openingshoek 60° 
9 lasrupsen, standaard sproeiboog

S235, 30 mm, openingshoek 35° 
8 lasrupsen,

S355, 20 mm, openingshoek 30° 
4 lasrupsen, forceArc puls®

S355, 50 mm, openingshoek 30° 
15 lasrupsen,

PA

PB PA

20 

60°

20 

30°

35°35°

30

50 

30°
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Uw vereisten

Hogere efficiëntie ■ Vermindering van het aantal laslagen bij hoeklassen

Veilige inbranding
■  Uitstekende wortel- en flankbevochtiging door diepe 

inbranding

Minimaliseren van de componentvervorming
■  Gemodificeerde, warmtereducerende, richtingstabiele 

sproeiboog

Betrouwbaar lassen bij moeilijke 
toegankelijkheid

■  Perfect lassen in smalle voegen, ook met zeer lange 
draadeinden (stickout)

■  Snelle aanpassing van veranderende stickoutlengtes, 
stickoutlengtes tot 40 mm betrouwbaar

Reducering van spanningen in  
de hoeklas  

■  Verplaatsing van krachten in het bouwdeel door de diepe 
inbranding, het kleinere lasvolume door grote effectieve 
naaddikte volgens DIN EN ISO 17659:2005-09, kleinere 
warmte-inbreng in het component

Kwalificatie van het lasproces
■  Gekwalificeerd door proceduretesten (Procesnr. 135) 

volgens DIN EN ISO 15614-1

Eenvoudige, veilige bediening
■  Snelle digitale regeling vanhet proces, gemakkelijk te 

leren en kan direct worden gebruikt, onafhankelijk van 
de toortsinstelhoek

Flexibiliteit in de productie
■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 

van alle processen en alle plaatdiktes

Onze oplossing – forceArc puls®

Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lasproces

Lassen van hoeklassen met diepe inbranding op
on- en laaggelegeerd staal

tot 
65 %

Energiebesparing Lagere 
materiaalkosten

Verminderde productietijd 
(lassen, nabewerking)

Lagere 
lasrookuitstoot
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forceArc puls®

Lassen met diepe inbranding volgens NEN-EN 1090
Gebruik het volledige potentieel van uw lasnaad. Het forceArc puls®-proces 
maakt door rekening te houden met de effectieve naaddikte bij hoeklassen 
eenlagig lassen mogelijk tot a = 8 mm tegenover a = 5 mm bij een proces 
zonder diepe inbranding. 

Meer informatie
www.ewm-group.com/sl/titanforcearc

Krachtflux bij standaardhoeklassen

Definitie effectieve naaddikte 
volgens DIN EN ISO 17659;2005-09

Betere krachtflux door diepe 
inbranding

S355, 10 mm, effectieve naaddikte van 
8 mm volgens DIN EN ISO 17659:2005-09

Effectieve 
lasnaaddikte

a-maat

Lassen met een diepe inbranding bij lange stickout

Plaatdikte lijfplaat 10 mm, openingshoek 35°

AIIes

35°

10

10
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wiredArc/wiredArc puls

Uw vereisten

Veilige inbranding, wortel- en kantenbevochtiging
■  Lasproces met constante hoge inbrandtiepe 

(onafhankelijk van de wijziging van het vrije draadeinde 
zg. stickout)

Minder of geen spatten
■  Bijna spatvrij lasresultaat door snelle digitale besturing 

van het lasproces

Gecontroleerde warmte-inbreng

■  De digitale procescontrole zorgt voor een constante 
lasstroom

■  De trajectenergie en warmte-inbreng blijven nagenoeg 
constant ondanks veranderingen in het vrije draaduiteinde

Hogere productiviteit
■  Mogelijkheid voor het verminderen van de 

naadopeningshoek en daarmee het lasnaadvolume

Visueel aantrekkelijke naadoppervlak
■  Vlakke, gelijkmatige naadoppervlakken en nagenoeg 

spatvrij proces voor minder nabewerking

Eenvoudige bediening ■ Eenvoudig te leren en te controleren

Flexibiliteit in de productie
■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 

van alle processen en alle plaatdiktes

Onze oplossing –  
wiredArc/wiredArc puls

Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lasproces

Lassen met constante inbranding en constant
vermogen op on-, laag- en hooggelegeerd staal

Standaard
Een verandering van het vrije draaduiteinde (zgn. stickout) 
veroorzaakt bij standaard lasprocessen een verandering 
van de inbranddiepte. Vooral het lassen met een langere 
stickout kan leiden tot onvoldoende invoer van het 
wortelvoetpunt (bindingsfout).

wiredArc
Met de EWM wiredArc blijft de inbranding bij een een 
verandering van het vrije uiteinde (zgn. stickout) constant. 
De innovatieve besturing houdt de lasstroom en de 
warmte-inbreng nagenoeg constant.

St
an

da
ar

d
w

ire
dA

rc

12 mm stickout 30 mm stickout
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Uw vereisten

Spatten minimaliseren, zoals bij menggas
■  Digitaal gecontroleerd proces voor een spatarme 

druppelovergang, dankzij RCC-voedingsmodule 
(Rapid Current Control)

Processtabiliteit
■  Snelle procesregeling door de inzet van moderne 

micro-elektronica

Productiviteitsstijging 

■ Spatgereduceerd lassen, zoals bij menggas
■  Lassen ook bij lange slangpakketten zonder extra 

spanningsmetingskabel door RCC-vermogensmodule 
(Rapid Current Control)

Eenvoudige bediening ■ Eenvoudig te gebruiken en te controleren

Flexibiliteit in de productie
■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 

van alle processen en alle plaatdiktes

Onze oplossing –  
coldArc®/rootArc®/Standard

100 % CO2

Lassen met constante inbranding en constant
vermogen op on-, laag- en hooggelegeerd staal

Lassen met gebruik van 100 % CO2  
op on- en laaggelegeerd staal

Grondnaad PC met luchtspleet zonder lasbadondersteuning

S355, plaatdikte 3 mm, met G3Si1 in doorsnee 1,2 mm onder 100 % CO2

PC

Grondnaad PA met luchtspleet zonder lasbadondersteuning

S355, plaatdikte 3 mm, met G3Si1 in doorsnee 1,2 mm onder 100 % CO2

PA

3

3
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Uw vereisten

Eenvoudige, veilige bediening

■  Goede naadoverbrugging ook in het hoge prestatie-
bereik, makkelijk te leren en direct te gebruiken

■  Aanzienlijk lagere lasrookuitstoot tegenover lassen met 
pulsvlamboog

Hogere efficiëntie

■  Veilige, volledige aansluiting ook zonder luchtspleet dus 
montagevriendelijk

■  Vermindering van de naadopeningshoek mogelijk, 
daardoor kleiner lasnaadvolume en vermindering van 
het rupsaantal maakt hoge kostenbesparingen mogelijk

Geen gutsen of uitslijpen 
van de tegenoverliggende wortel

■  Dubbelzijdig gelaste volledige aansluitingen in stompe- 
of T-verbinding zonder uitslijpen of opvullen van de 
tegenoverliggende wortel

Veilige inbranding
■  Uitstekende wortel- en flankbevochtiging door diepe 

inbranding

Stabiele vlamboog
■  Hoge procestabiliteit bij het lassen op het lasbad zelfs 

met kleine naadopeningshoek

Betrouwbaar lassen bij moeilijke 
toegankelijkheid

■  Perfect lassen ook met zeer lange draadeinden 
(Stickout)

■  Ook in smalle en kleine voegen met zeer lange 
draadeinden

■  Snelle aanpassing van veranderende stickoutlengtes,  
stickoutlengtes tot 40 mm procesveilig

Flexibiliteit in de productie
■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 

van alle processen en alle plaatdiktes

Onze oplossing – forceArc puls®

Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lasproces

Lassen van volledige aansluitingen bij hoeklassen op
on-, laag- en hooggelegeerd staal

Meer informatie

www.ewm-group.com/sl/savings

Bespaar tijd met behulp forceArc puls® 
in de productie

Montage

Stralen, slijpen

Lassen

100 %

80 %

60 %

40 % 

20 %

Standaard forceArc puls®

Pr
od

uc
tie

tij
d

Lasproces
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 forceArc puls®

35°35°

15

35°

35°

Eenzijdig gelaste hoeklas Volledige aansluiting tweezijdig gelast

Volledige aansluiting tweezijdig gelast Volledige aansluiting tweezijdig gelast

S355, 5 mm op 10 mm S355, 15 mm, openingshoek 35°

1.4301, 10 mm, openingshoek 40° 1.4301, 10 mm, dubbelzijdig volledige aansluiting aan 
stompe lasnaad met een openingshoek van 35°

PB PB

PB PA

5

40° 40°

10

10 
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lasproces

Lassen in geforceerde posities zonder "dennenboom- 
techniek" op on-, laag- en hooggelegeerd staal

Uw vereisten

hogere productiviteit
■  Hoge lassnelheden in vergelijking met de traditionele 

dennenboomtechniek

Veilige inbranding, wortel- en kantenbevochtiging ■ Geconcentreerde, digitaal gemodificeerde pulsvlamboog 

Minder of geen spatten
■  Nagenoeg spatvrij lasresultaat door snelle digitale 

regeling van het lasproces

Gecontroleerde warmte-inbreng

■  In de fabriek ingestelde optimale wissel tussen laag  
en hoog lasvermogen

■  Warmteverminderend proces met lager vlamboog- 
vermogen en trajectenergie

Visueel aantrekkelijke naadoppervlak
■  Vlak, gelijkmatig geschubd naadoppervlak en  

nagenoeg spatvrij proces voor weinig nabewerking

Eenvoudige bediening ■ Eenvoudig in te stellen en gemakkelijk te gebruiken

Flexibiliteit in de productie
■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 

van alle processen en alle plaatdiktes

Onze oplossing – Positionweld
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Positionweld

Opgaande verticale lasnaad, lineaire 
toortsbediening zonder dennenboomtechniek

Boven het hoofd lassen, eenvoudige bediening

Opgaande verticale lasnaad, lineaire 
toortsbediening zonder dennenboomtechniek

Boven het hoofd lassen, eenvoudige bediening

S355, plaatdikte 5 mm S355, plaatdikte 5 mm

1.4301 plaatdikte 5 mm 1.4301 plaatdikte 5 mm

PF PD

PF PD

5

5

5

5

5

5

5

5
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Uw vereisten

Minder vervorming, minimale aanloopverkleuring 
■  Warmtebeperking door digitaal gestuurde druppel- 

overgang bij kortsluiting, dank RCC-vermogensmodule 
Rapid Current Control)

Visueel aantrekkelijk, glad naadoppervlak, 
minder of geen lasspatten

■  Vlak, glad naadoppervlak en nagenoeg spatvrij proces, 
minder aanloopverkleuring en vervorming beperkt 
de nabewerking, uitstekende bevochtiging van de 
oppervlakken bij het solderen

Variabele, ongelijkmatige luchtspleet
■  Geen doorzakken van het gietsel, veilige 

flanklasnaaddekking ook bij verschuiving van randen

Veilige inbranding
■  Optimaal ingestelde procesprestaties, rustiger en 

stabieler lasproces

Eenvoudige bediening

■  Snelle digitale controle over het proces, gemakkelijk 
te bedienen en te controleren

■  Lassen ook bij lange slangpakketten zonder extra 
spanningsmetingakabel door RCC-voedingsmodule

Lassen en solderen van gecoate 
(gegalvaniseerde) platen

■  Minimale spatvorming, minimale invloed op de 
corrosiebestendigheid

Flexibiliteit in de productie
■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 

van alle processen en alle plaatdiktes

Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lasproces

Lassen en solderen van dunnen platen uit on-,  
laag-, hooggelegerd staal en verzinkte platen

Onze oplossing – coldArc®/coldArc puls®
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Lassen en solderen van dunnen platen uit on-,  
laag-, hooggelegerd staal en verzinkte platen

Lassen van ongelegerde platen Lassen van hooggelegeerde platen

Lassen van verzinkte platen Solderen van verzinkte platen

Solderen van platen met een hoge treksterkte bijv. Usibor® Solderen van hooggelegeerde (CrNi) platen

coldArc®/coldArc puls®



Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lasproces

Lassen van vul- en deklagen op
hooggelegeerd staal

Uw vereisten

Veilige, diepe inbranding ■ Geconcentreerde, digitaal gemodificeerde pulsvlamboog 

Minder of geen spatten

■  Bijna spatvrij lasresultaat door snelle digitale besturing 
van het lasproces

■  Minder lasrookuitstoot vergeleken met 
pulsvlambooglassen

Minimale vervorming
■  Warmteverminderend proces met lager vlamboog-

vermogen en trajevtenergie vergeleken met 
pulsvlamboog tot 20 % verlaagd

Hogere productiviteit

■   Mogelijkheid voor verlaging van het naadvolume door 
kleinere naadopeningshoek bij meerlaags lassen

■  Symmetrische hoeklas met maximaal bereikbare 
naaddikte (a-maat)

■ Lagere tussenlagentemperatur/minder stilstand

Visueel aantrekkelijk, glad naadoppervlak
■  Vlakke, gladde naadoppervlakken en nagenoeg 

spatvrij proces voor minder nabewerking, minimale 
aanloopverkleuring

Eenvoudige bediening
■  Snelle digitale controle over het proces, gemakkelijk te 

bedienen en te controleren
■ Constant naadoppervlak bij verschillende toortsposities

Flexibiliteit in de productie
■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 

van alle processen en alle plaatdiktes

Onze oplossing – forceArc puls®
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Uw voordelen 
 
Tot 30 % totale kostenbesparing
■  Vermindering van lastoevoegmateriaal-, beschermgas- 

en energiekosten
■ Verkorting van de productietijd 
 
Tot 15 % lagere warmte-inbreng
■  Minder nabewerking (uitlijnen, slijpen, poetsen) door 

minder vervorming, aanloopverkleuring en spanning
■  Vermindering van de stilstand door kortere wacht-tijden 

bij meerlagenlassen

 
 
Tot 20 % hogere a-maat
■  Symmetrische lasnaadvorming door diepe, geconcen-

treerde inbranding met veilige grondnaaddekking 

Nagenoeg spatvrij
■  Minimalisering van nabewerking, ook bij platen met 

thermisch geoxideerde of sterk verroeste oppervlakken



forceArc puls®

Voorkant: Kleinere warmte-inbreng bij forceArc puls®, 
minder oxidatie van het oppervlak, en betere optiek

Bij forceArc puls® is de warmte-inbreng in het bovenste vermogensbereik 15 % lager dan bij pulsvlamboog. 
Dit zorgt voor minder aanloopverkleuring en minder vervorming van bouwdelen.
Uw voordelen
■ Minder warmte-inbreng
■ Minder trajectenergie
■ Minder vervorming, aanloopverkleuring en spanningen

■ Minder nabewerking (uitlijnen, slijpen, poetsen)
■  Minder afbrand van legeringselementen en 

daardoor hogere corrosiebestendigheid

Achterkant: Lage warmte-inbreng bij forceArc puls®, 
minder oxidatie van het oppervlak

Proces forceArc puls® Impuls

Draadaanvoerapparaat 
in m/min 13 13

Trajectenergie 
in kJ/mm 1,21 (-15 %) 1,44

Vs in m/min. 0,45 0,45

a-maat 5,7 (+15 %) 4,8

49
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Pulsvlamboog 

Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lasproces

Lassen van
aluminium en aluminiumlegeringen

Uw vereisten

Veilige inbranding, wortel- en kantenbevochtiging
■  Snelle en stabiele procesregeling door de inzet van moderne 

microprocessortechniek

Visueel aantrekkelijke naadoppervlak

■  Rustige, stabiele druppelovergang, minder smook op het 
oppervlak

■  Persoonlijk aangepaste naadoptiek door vrij instelbare 
functie Superpuls 

Minder spatten ■ Spatvrij ontsteken door omgekeerd draadaanvoer apparaat

Lassen van alle plaatdikten ■ Betrouwbaar proces vanaf 1 mm

Eenvoudige bediening
■  Snelle digitale controle over het proces, gemakkelijk te 

bedienen en te controleren

Flexibiliteit in de productie
■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 

van alle processen en alle plaatdiktes

Onze oplossing – Pulsvlamboog

Dubbelzijdig lassen van aluminium in de scheepsbouwPC
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Positionweld

Lassen van aluminium en aluminiumlegeringen
in geforceerde posities zonder dennenboomtechniek

Lassen in stijgende positie, eenvoudige bediening

AlMg5, plaatdikte 4 mm

PF

Boven het hoofd lassen, eenvoudige bediening

AlMg5, plaatdikte 4 mm

PD

Uw vereisten

Veilige inbranding, wortel- en kantenbevochtiging ■ Geconcentreerde, digitaal gecontroleerde pulsvlamboog 

Gecontroleerde warmte-inbreng
■  In de fabriek ingestelde optimale wissel tussen laag en 

hoog lasvermogen

Hogere productiviteit
■  Hoge lassnelheden vergeleken met de traditionele 

pendeltechniek

Visueel aantrekkelijke naadoppervlak
■  Vlak, gelijkmatig geschubd naadoppervlak en nagenoeg 

spatvrij proces voor weinig nabewerking

Eenvoudige bediening
■  Snelle digitale controle over het proces, gemakkelijk te 

bedienen en te controleren

Flexibiliteit in de productie
■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 

van alle processen en alle plaatdiktes

Onze oplossing – Positionweld

4

4

4

4



 
Oplassingen cladding/slijtvaste laag

Uw vereisten

Goede weerstand tegen corrosie van de toepassing
■  Kleine opmenging door optimaal ingestelde processen 

voor oplassingen

Minder materiaalafname na het lassen
■  Gelijkmatige opbouw van de toepassing, minimale 

verspaning

Stabiele vlamboog
■  Hoge processtabiliteit door digitaal geregelde vlamboog, 

miimale spatvorming

Eenvoudige bediening ■ Gemakkelijk te bedienen en in te stellen

Flexibiliteit in de productie

■  EWM all-in – een apparaat voor het lassen 
van alle processen en alle plaatdiktes

■  Processen voor oplassingen zonder extra 
kosten voor Co- en Ni-basislegeringen en 
hooggelegeerde CrNi-legeringen

Onze oplossing –  
Cladding/slijtvaste laag

Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, lasproces
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Cladding/slijtvaste laag

Corrosiebestendige oplassing van Alloy 625 Ni-basismateriaal

Oplassingen van gevinde buiswandenPA

MAG + hetedraad oplassingen voor hogere neersmelt

Nieuwe procesvariant, combinatie van een MAG- 
lasproces met een extra toevoer van hete draad.
■  Tot 13,8 kg neersmelt voor een aanzienlijk hoger 

productiviteit
■ Minimale opmenging
■ Nog betere eigenschappen van de aangebrachte lagen
■ Eenvoudige opbouw en instelling van het proces
■ Geschikt voor cladding en slijtvaste lagen (pantsers)

PA

Meer informatie

www.ewm-group.com/sl/cladding
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Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, ewm Xnet

De intelligente en productieverhogende verknoping 
tussen mens en machine voor een automatische 
gegevensstroom in de productieketen: Industrie 4.0 
vestigt zich met het nieuwe innovatieve Welding 
4.0-lasmanagementsysteem ewm Xnet ook in de 
lasproductie. Toekomstige concepten zoals "smart 
factory" en "digital transformation" worden zo zonder 
grote inspanning een realiteit. De voordelen zijn duidelijk: 
De sterkere netwerkvorming tussen product en mens 

verhoogt de efficiëntie en kwaliteit, verlaagt de kosten 
en behoudt hulpbronnen. Door middel van intelligente 
monitoring en transparante processen voor de planning 
en productie tot aan de nacalculatie van de lasnaad houdt 
u altijd het overzicht.  ewm Xnet levert de voordelen van 
Industrie 4.0 aan laswerkzaamheden van elke omvang 
en oriëntatie. Haal vandaag de toekomst binnen bij uw 
bedrijf – maak een afspraak met ons. 

De compacte oplossing 
■	 	Af en toe registreren, bekijken en analyseren van 

lasgegevens, en overzicht van de aan het netwerk 
gekoppelde apparaten

■	 	Ideaal voor kleine bedrijven met één ploegendienst en 
kleine tot middelgrote bedrijven met maximaal 15 aan 
het netwerk gekoppelde apparaten

De standaardoplossing
■	 	Permanent registreren, bekijken en analyseren van 

lasgegevens, en overzicht van de aan het netwerk 
gekoppelde apparaten

■	 	De standaardoplossing is geschikt voor middelgrote 
en grote bedrijven met maximaal 60 aan het netwerk 
gekoppelde apparaten

Netwerkoplossingen

Welding 4.0-lasmanagementsysteem ewm Xnet 
De overstap naar een efficiënter gebruik van hulpbronn   en voor de lastechniek 
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Xnet – uw voordelen Xnet – de modules en componenten

■ Registratie van lasgegevens

■ Centraal opslaan, bekijken en analyseren

■  Onlinemonitoring – besturing en bewaking van 
lasprocessen op een gewenst aantal lasapparaten 
vanaf een gewenst aantal werkstations

■  Analyse, beoordeling, rapportage en documentatie 
van online geregistreerde lasparameters van alle 
aan het netwerk gekoppelde lasapparaten via 
verschillende documentatie- en beoordelingstools

■  Overdrachtmogelijkheid naar alle lasapparaten op 
het netwerk

■  Comfortabel en eenvoudig op te stellen grafische 
indeling van netwerkdeelnemers op basis van 
een tekening van de productiehal, zoom voor 
uitvergroting, navigatievenster etc..

■  Starterset – in realtime lasgegevens maken, beheren 
en verbruiksniveaus bepalen

■  WPQ-X Manager –Lasvoorschriften maken, beheren 
en lassers toewijzen

■  Componentenbeheer – Componenten beheren, 
lasvolgorde opstellen en lasvoorschriften toewijzen

■  Xbutton – toegangsrechten en toewijzing van 
lasvoorschriften voor de lasser via de robuuste 
hardware-key

Welding 4.0-lasmanagementsysteem ewm Xnet 
De overstap naar een efficiënter gebruik van hulpbronn   en voor de lastechniek 

OPC UA-interface
Door het gebruik van gestandaardiseerde 
interfaces zoals bijvoorbeeld OPC UA kunnen 
gegevens uit het EWM-systeem geëxporteerd 
worden in een standaardformaat, zodat ze 
kunnen worden geïntegreerd in hogere 
productiebeheersystemen.



 
ewm Xnet Componentenbeheer (Module 3)

■  Te bewerken component op kantoor door 
werkvoorbereiding met de pc in ewm Xnet maken 

■ Te bewerken component op kantoor met de pc maken

■ Tekeningen maken of uit CAD importeren

■ Naadvolgplan vastleggen

■ Lasvoorschriften toewijzen

■  Barcode afdrukken, de werkopdracht toevoegen of 
direct als sticker op component aanbrengen

■  Versturen van de componentgegevens naar 
lasapparaat via LAN/Wifi

■  Gegevens zij, bijv. voor componentgebruik, offline in 
het lasapparaat beschikbaar

■ Lasser scant barcode op component met barcodelezer

■  Componentgegevens worden in de besturing 
opgeroepen: 

 · Opdrachtnummer  
 · Componentnummer  
 · Componentgroep  
 · Serienummer  
 · Batchnummer  
 · Lasvolgorde (bijv. naad 1, rups 1, naad 1,  
  rups 2 etc.) 
 · Laasvoorschriften (lasgegevens voor elke rups/naad)  
 · Geevorderde lasserkwalificatie

Stap 1 –  
Werkvoorbereiding in ewm Xnet

Stap 2 –  
Barcode op component scannen
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■  Lasser identificeert zich voor lasvrijgave via Xbutton 
op lasapparaat

Stap 3 –  
Xbutton

Stap 4 –  
Met PM-lastoorts en grafisch display de rupsen 
en naden volgens lasvolgorde oproepen

■  Lasser begint volgens de aangegeven naadvolgorde 
met de werkzaamheden

■  Alle lasparameters worden voor elke afzonderlijke  
 rups/naad door het apparaat automatisch ingesteld

■  Na elke rups/naad kwalificeert de lasser de voltooiing 
met de knop op de PM-lastoorts met grafisch display

■  Tijdelijk verlaten bijv. voor hechtwerkzaamheden met 
de knop op de PM-lastoorts met grafisch display

■ Display met naden/rupsen

57



Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, ewm Xnet, componentbeheer

 
ewm Xnet Componentenbeheer (Module 3)

Vanaf de werkvoorbereiding op kantoor tot lassen in de 
productie – het ewm Xnet componentbeheer verricht 
groots werk voor netwerkvorming. De software begeleidt 
alle deelnemers gedurende het gehele werkproces 
tot aan het perfect gemaakte werkstuk en zorgt er 
actief voor dat fouten zich niet voordoen of op tijd 
kunnen worden gedetecteerd en gecorrigeerd. Naast 
hoge reproduceerbare lasnaadkwaliteit, kan het EWM 
componentbeheer de productie-efficiëntie drastisch 
verhogen. 

Zo verdwijnt bijvoorbeeld onproductieve stilstand van 
de lasser voor het vinden en instellen van de exacht 
passende lasparameters door duidelijke toewijzing van 
de lasparameters in het productieplan.

Het doel is: Verhoging van de toegevoegde waarde van de lasnaad. 

Gemaakte barcode uit 
lasvoorschriften

■  Productiviteitstoename door snellere, papierloze 
gegevensoverdracht en communicatie 

■  Hogere productiesnelheid door uitgebreide 
werkvoorbereiding inclusief automatische instellingen 
van de lasparameter voor elke rups/naad

■  Kwaliteitsverbetering door het wegnemen van 
foutbronnen – de lasvolgorde definieert de 
lasvoorschriften voor elke afzonderlijke rups/naad

OPC UA-interface
Door het gebruik van gestandaardiseerde 
interfaces zoals bijvoorbeeld 
OPC UA kunnen gegevens uit het 
EWM-systeem geëxporteerd worden 
in een standaardformaat, zodat ze 
kunnen worden geïntegreerd in hogere 
productiebeheersystemen.

Werkvoorbereiding in ewm Xnet – Stap 1
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QR-code
Aanmelding van mobiele 
eindapparaten, smartphones of tablets 
etc. via Expert XQ 2.0 

Xbutton  
component-lassertoewijzing – 
Stap 3

Barcodescanner Inlezen 
van de component- 
kenmerken – Stap 2

Optionele monitor  
direct op de las- 
werkplek toont o.a.  
de lasvolgorde

Lasvolgorde – Stap 4

PM-lastoorts met 
grafisch display

EWM AG  ///  www.ewm-group.com 59
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Overzicht opties

Draaibaar draadaanvoerapparaat

Stoffilter voor stroombron 
en en koelmodule

Dubbele flessenhouder

Draaipenverlenging

Lastoortshouder

Opname van  
twee draadaanvoerapparaten

Rambescherming

Slangpakkethouder
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Lastoortshouder

Kraanophanging

Wielenset

Heavy-Duty-set 
(beschermingsplaat plus 
kraanophanging) 

Rubberen voetjes 

Aansluiting voor vattoevoer

DGC – Elektronische  
regeling gashoeveelheid

WHS – Draadspoelverwarming WRS – Draadreservesensor



   

Slangpakkethouder –  
ook voor lange leidingen
■  Houder voor opname van het langere slangpakket  

(tot 40 m), toebehoren en lastoorts
	■  Samen te gebruiken met retrofit-optie draaibaar 

draadaanvoerapparaat 

Draaibaar draadaanvoerapparaat – compleet 
concept
■ Plaats voor een draadaanvoerapparaat Drive XQ 
■ Hogere werkradius door draaibaarheid
■  Draadaanvoerapparaat zonder gereedschap te 

plaatsen en te verwijderen

Draaipenverlenging – plek voor wielen
■  Maakt plaatsen mogelijk van draadaanvoerapparaat 

Drive XQ met geintegreerd wielstel op de optie 
draaibaar draadaanvoerapparaat

■  Minder handgrepen – de verlenging wordt gewoon 
op de pen van de optie draaibaar draadaanvoer-
apparaat gestoken en bevestigd 

Opname van twee draadaanvoerapparaten –  
lasopdrachten wisselen zonder wachttijd 
■  Moeiteloos wisselen tussen twee lastoe-passingen 

door twee draadaanvoerapparaten Drive XQ op het 
apparaat

■  Eenvoudige draadspoelwissel – apparaten kunnen uit 
elkaar worden getrokken
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Voldoet aan de wensen van de lasser
Titan XQ Opties



Opname dubbele flessen
■ Voor gebruik met twee draadaanvoerapparaten
■  Lassen met verschillende beschermgassen zonder 

lange wachttijden

Toortshouder – orde is de helft van het lassen
■ Veilige plek beschermt tegen beschadigingen
■ Voor MIG/MAG- en TIG-lastoorts
■  Eenvoudig op de handgreep van het systeem te 

schroeven
■ Uitvoeringen individueel voor rechts- en linkshandigen

Botsbescherming – voor het dagelijkse 
werkplaatsverkeer 
■  Beschermt systeem en aangesloten stekkers tegen 

beschadiging van voren

Stoffilter lasapparaat en koelmodule –  
vuil blijft buiten
■ Beschermt lasapparaat tegen extreme vervuiling
■  Zonder gereedschap voor reiniging te monteren en te 

demonteren
■ Bevestigingsmiddel onverliesbaar
■ Eenvoudig te reinigen
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Alles past – omdat het aanpasbaar is
Draadtoevoerapparaat Drive XQ-opties
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Alles past – omdat het aanpasbaar is
Draadtoevoerapparaat Drive XQ-opties

  DGC – Elektronische gasvolumeregeling –  
  gewoon gas besparen

■ Voorkomen van lasfouten door te veel of te weinig gas

■  Efficiëntie door gasbesparing dankzij nauwkeurige 
instelling

■  100 % reproduceerbaar door digitale instelling en 
opslag in de desbetreffende JOB (lasopdracht)

■ Constant gasdebiet door elektronische regeling 

■  Digitale weergave van de werkelijke en instelwaarde 
van het gasdebiet in l/min.

■  Ideaal voor lange slangpakketten, bijvoorbeeld in de 
scheeps- en staalbouw

■  Geen gasstoot met wervelsterkte bij ontsteken van 
de vlamboog door zacht openen en sluiten van het 
elektronische ventiel

  WHS – Draadspoelverwarming –  
  loop warm voor naadkwaliteit

■  Voorkomt vochtbinnendringing in het smeltbad 
door drogen van de lasdraad door middel van 
voorverwarmen

■ Gecontroleerde temperatuur op 40 °C (instelbaar)

■  Zorgt voor perfecte lasresultaten, met name bij 
aluminium

■ Vermindert risico op waterstofporiën

 
DGC – Gasbesparing tijdens de ontsteking

30

20

10

l/min.

Sec.1 2 43 5

Gasverlies zonder DGC

Gasbesparing met DGC

   WRS – Draadreservesensor – 
geen verrassingen bij het lassen

■  Waarschuwt bij 10 % resthoeveelheid van de 
draadspoel

■ Voorkomt naadfouten door aflopende draad

■  Vermindert stilstand door de vroege planning van de 
spoelwissel

DGC

01010111

WHS

WRS

E



Toortshouder – laat niets aanbranden

■ Meer veiligheid tijdens werkzaamheden

■ Langere levensduur van de toorts 

■ Schept orde op de werkplaats

Wielenset – maakt mobiel

■ Maximale flexibiliteit voor Drive XQ

■ Comfortabel, want mobiel

■ Grote wielen (Ø 125 mm) om obstakels te overwinnen

Rubberen voetjes – tegen uitglijden

■ In ruil voor de standaard-geleidingsrail

Kraanophanging – eenvoudig laten zweven

■ Voor eenvoudig en veilig transport

■ Maximale mobiliteit, ook bij gebruik in hangende positie
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Heavy-duty-set (beschermplaat plus kraanop- 
hanging) – als het hard tegen hard gaat

■ Optimale bescherming onder zware omstandigheden

■ Voor staande, liggende en hangende werking 

■  Geleidbare, temperatuurbestendige en stootveilige  
beschermingsplaat 

■  Kraanophanging voor maximale mobiliteit en 
eenvoudig, veilig transport

Aansluiting voor vaten – eindeloos lassen

■ Hogere efficiëntie door toevoer uit het vat

■ Tijdwinst door snellere vervanging van draadspoelen

Aansluiting op draadtoevoerapparaat

■  Aansluitmogelijkheid voor gutsbrander en elektrode- 
houder voor elektrode lassen

■ Meer flexibiliteit in de toepassing

Stroommeter voor handmatige instelling 
gasstroming

■ Nauwkeurige instelling en controle op locatie 

■  Ideaal voor lange slangpakketten, bijvoorbeeld in de 
scheeps- en staalbouw
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Drive XQ

R10 19 pins afstandsbediening
■  Instelling draadsnelheid, lasspanningscorrectie
■  Sterke metalen behuizing met rubberen voeten, 

bevestigingsbeugel en bevestigingsmagneet, 
19-polige aansluitbus

■  aparte aansluitkabel naar keuze 5 m, 10 m en 20 m

Systeemoverzicht push/pull-toorts 

Systeemoverzicht tussenaandrijving

Titan XQ – MIG/MAG-Multiproces-lasapparaat, toebehoren

Titan-toebehoren – 
handig want gebruikgeörienteerd

20 m

40 m
tot

tottot
25 m

Drive XQ
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RC Expert XQ 2.0 Afstandsbediening
■  Instelling en weergave van alle Titan XQ lasparameters
■  Robuuste metalen behuizing met bevestigingsbeugel 

en 3 magneten
■  Kunststof afdekking
■  7-polige aansluitsteker
■  optioneel met aansluitkabel 2 m, 5 m, 10 m en 20 m

Push/pull-toorts
■  Betrouwbare en constante draadaanvoer van dunne 

en zachte draden zoals bijv. aluminium, ook bij langere 
slangpakketten

■  Nauwkeurig de aanperdruk van de draadtoevoerrollen 
instellen

■  Onvermoeid werken met de ergonomische handgreep

miniDrive tussenaandrijving –  
zo komt u overal bij

■  Biedt uw laswerkplek te weinig ruimte, is ze van de 
stroombron verwijderd en is het zware gewicht een 
hindernis?  
Dan is de miniDrive de oplossing.

■ Robuust lichtgewicht: Slechts 7,5 kg

■  Beste beschermingen door afgeronde randen en 
kunststof beschermingen

■ Veilige draadaanvoer ook over langere afstanden

Meer toebehoren vindt u op  
www.ewm-sales.com

tot

tot

miniDrive WS

12 m

5 m

MIG/MAG-Push/Pull- 
toorts

MIG/MAG-standaard 
lastoorts

Afstandsbediening 
(optioneel)
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Geautomatiseerd lassen – perfecte resultaten 
met een hoge kwaliteit en kosteneffectiviteit

Robotdraadaanvoerapparaat, 
M drive 4 Rob 5 XR

Robot-mediabox, 
F Drive 4 Rob 5 XR

Robot-stroombron, 
Titan XQ Rob 

Robot-stroombron, 
Titan XQ Rob 
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Geautomatiseerd lassen – perfecte resultaten 
met een hoge kwaliteit en kosteneffectiviteit

Montagebeugel voor 
robot-mediabox 
op de derde robotas

F Drive 4 Rob 5 XR

M Drive 4 Rob 5 XR

M Drive 4 Rob 5 XR

 
frontDrive robotlastoorts 
met geïntegreerde pull-aandrijving

Montagebeugel voor 
draadtoevoer ROB 5 
op de derde robotas

 
Robotlastoorts

Montagebeugel voor 
draadtoevoerapparaat ROB 5 
achter de derde robotas

 
Holle as- 
robotlastoorts
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Geautomatiseerd lassen – perfecte resultaten 
met een hoge kwaliteit en kosteneffectiviteit

Robot-stroombron, Titan XQ Rob

Robotdraadaanvoerapparaat, 
M drive 4 Rob 5 XR

Robotinterface XR

RC XQ Panel

met Expert 2.0 besturing

Gateways voor netwerk

■ LAN Gateway XQ LG (Optie) 
■ LAN/WiFi Gateway XQ WLG (Optie)

Speciale opties

■ gas- en watergekoeld

Veilige, geschroefde 
vaste aansluiting
voor de lastkabel met afdekking

Aansluiting voor 
draadgeleiding

Aansluiting G1/4
voor gasslang

Aansluitbus, 23-polig

voor tussenslangpakket
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frontDrive – Robot-lastoorts

Slangpakket met ewm 
powerConnector-aansluiting

Uitschakel- 
kast

Transparante polycarbonaat kap Toortshals met 
snelkoppeling

Eenvoudige vervanging 
van de toortshals 
dankzij nieuwe 
snelkoppeling

4-rollen-e-feed-aandrijving

■  Betrouwbare draadtoevoer dankzij 
vier aangedreven rollen

■  Kleurgemarkeerde draadtoevoer- 
rollen, gereedschapsloos te vervangen

Kap van acrylglas

voor het besturen van de aandrijfeenheid

4-rollen eFeed-aandrijving

voor de hoogste vereisten

Knop

■ Invoeren van draad 
■ Uitvoeren van draad 
■ Gastest

Optionele verkrijgbare 
aansluitsets

voor diverse draadgeleiders

Stabiele, geïsoleerde 
bevestigingsrails

Optioneel verkrijgbareuitblaas- 
functie voor de toortsreiniging

Aansluitbus, 19-polig

voor analoge besturingssignalen 
zoals uitschakelkast, push-/pull-
toortsaandrijving

Centrale aansluiting

(Optioneel Dinse DZA en EWM ECS)

Snelsluiting

voor koelmiddeltoevoer en koel- 
middelretourleiding optioneel 
verkrijgbaar
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Technische gegevens Titan XQ  
350 puls

Titan XQ  
400 puls

Titan XQ  
500 puls

Titan XQ  
600 puls

Instelbereik lasstroom 5 A – 350 A 5 A – 400 A 5 A – 500 A 5 A – 600 A

Instelbereik lasspanning 10,2 V – 34 V 10,2 V – 36 V 10,2 V – 40 V 10,2 V – 44 V
Inschakelduur lasstroom bij 
omgevingstemperatuur van 40 °C

100 % 350 A 370 A 470 A 470 A

80 % – 400 A 500 A 500 A

60 % – – – 550 A

40 % – – – 600 A

Netspanningen 50 Hz/60 Hz 3 x 400 V (-25 % tot +20 %) tot 3 x 500 V (-25 % tot +10 %)

Netzekering (traag) 3 x 20 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 32 A

Rendement 88 %

cos φ 0,99
Nullastspanning  
bij 3 x 400 V netspanning 82 V

Max. aansluitvermogen 15,4 KVA 18,6 KVA 25,8 KVA 34,1 KVA

Geadv. generatorvermogen 20 KVA 25 KVA 35 KVA 45 KVA

Beveiligingsklasse IP 23

EMC-klasse A

Omgevingstemperatuur -25 °C tot 40 °C

Koeling toestel Ventilator

Toortskoeling Gas of water

Koelwatertank 8 L

Veiligheidsclassificatie

Normen NEN-EN-IEC 60974-1, -2, -10

Afmetingen l x b x h 1150 x 972 x 678 mm 
45,3 x 38,3 x 26,7 inch

Gewicht apparaat met gaskoeling 114 kg/251,32 lb

Gewicht apparaat met waterkoeling 128 kg/282.19 lb
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Technische gegevens Drive XQ

Inschakelduur lasstroom bij 
omgevingstemperatuur van 40 °C

100 % ID 470 A

40 % ID 600 A

Draadtoevoersnelheid 0,5 m/min. tot 25 m/min.

Rolbezetting af fabriek
Aandrijfrollen Uni 1,0 tot 
1,2 mm (voor staaldraad)

Aandrijving 4-rollen (37 mm)

Lastoortsaansluiting
Eurocentrale aansluiting 

(EZA)

Mangatgeschikt
Compleet, 

vanaf 42 cm (ovaal)

Draadspoeldiameter
Gestandaardiseerde 

draadspoelen van 
200 mm tot 300 mm

Beveiligingsklasse IP 23

EMC-klasse A

Omgevingstemperatuur -25 °C tot 40 °C

Veiligheidsteken

Normen
NEN-EN-IEC 60974-1, 

-5, -10

Afmetingen l x b x h
660 x 380 x 280 mm 

26 x 15 x 11 inch

Gewicht
13 kg 

28,66 lb
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