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Gutsen 

 

Met elke lasdiesel en lasgelijkrichter kan gegutst worden. Afhankelijk van de gewenste diepte en breedte 

van de gutssleuf wordt de elektrode bepaald en in functie hiervan wordt de juiste machine gekozen (de 

juiste stroomsterkte). Bij het gutsen wordt er perslucht gebruikt (welke I-Rental ook kan leveren). Al de 

gutstangen van I-Rental zijn voorzien van een ¾” persluchtkoppeling.    

Hieronder vindt u de specifieke machines samen met de toebehoren die nodig zijn voor het gutsen 

(uitgezonderd de persluchtvoorziening). 

  

Gutslasdiesel  
  

Technische gegevens  

Motor: Perkins 1103A 33G, vloeistofgekoeld 

Secundair vermogen: 600 A i.d. 35% 

Regelbereik: 10 - 600A 

Hulpvermogen: 30 kVA max 

1x 110V DC  1x 230V AC CEE 

1x 230V AC PA  1x 230V AC RA 

1x 400V 16A 5p CEE 1x 400V 32A 5p CEE 

Mobiliteit: Terreinonderstel 

Afmetingen (l x b x h): 2.050 x 850 x 1135 mm 

Gewicht: 950 kg 

Incl. terreinonderstel: 1250 kg 
 

  

Artikelnr Samenstelling   Huurprijs   

1 week 

90204 Lasdiesel MOSA DSP600 € 190,00 

90209 Gutstang met kabel 95mm² 1,5m Dinse € 50,00 

90212 Lasverlengkabel 95mm² 25m Dinse € 25,00 

90211 Lasaardklem met kabel 95mm² 5m Dinse € 6,00 

90212 Lasverlengkabel 95mm² 25m Dinse € 25,00 

90651 Afstandsbediening lasdiesel 25 m € 12,00 

 4-wielig terreinonderstel 

(l x b x h = 1.670 x 1.280 x 1.460 mm). 

€ 16,00 

  

TOTAAL: € 324,00 

 

Extra draaiuren: 

In geval de dagprijs geldig is, wordt per extra draaiuur 5% van de dagprijs aangerekend (8 draaiuren zijn 

in de dagprijs inbegrepen). 

In geval de weekprijs geldig is, wordt per extra draaiuur 1% van de weekprijs aangerekend  

(40 draaiuren zijn in de weekprijs inbegrepen). 
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Gutslasgelijkrichter  

 

KempGouge ARC800 

 

De KempGouge™ ARC 800 is het neusje van de zalm op gebied van gutsen. De ARC800 is een 

breed in te zetten gutsstroombron (tot 13mm elektroden). Deze machine kan voor diverse materialen 

zoals staal, roestvaststaal, gietijzer, nikkel, koper, magnesium en aluminium worden ingezet. 

 

Er kunnen twee verschillende elektrodes worden toegepast. De ronde elektrode wordt veelal ingezet 

voor het repareren van lasfouten en scheuren. De platte elektrode is speciaal geschikt voor het 

reparen van oppervlakte fouten en beschadigingen. 

 

De machine is voorzien van een voorgemonteerde transport unit. De transport unit is voorzien van 

twee grote wielen waardoor de machine eenvoudig is te verplaatsen. De complete machine weegt 

115kg inclusief transport unit, dit is voor een 800 ampère machine verbazingwekkend laag.  

 

Het geluidsniveau is uitzonderlijk laag. 

 

Technische gegevens: 

Netspanning: 3~400V -15% … +20% / IP23 

Primaire stekker: 400V 5P 63A CE 

Inschakelduur bij 40°C :  800A/44V bij 50% 

 600A/44V bij 100% 

Regelbereik: 20A/20V - 800A/44V 

Elektrode diameter: maximaal ø 13.0mm 

Afmetingen (l x b x h): 700 x 660 x  1400mm 

Gewicht: 115 kg. (zonder toebehoren, incl. 

transportunit) 

 
 

Artikelnr Samenstelling   Huurprijs   

1 week 

90213 Lasgelijkrichter KempGouge ARC800 € 150,00 

90209 Gutstang met kabel 95mm² 1,5 m Dinse € 50,00 

90212 Lasverlengkabel 95mm² 25m Dinse € 25,00 

90211 Lasaardklem met kabel 95mm² 5m Dinse € 6,00 

90212 Lasverlengkabel 95mm² 25m Dinse € 25,00 

  

TOTAAL: € 256,00 

 

 


