
De XTT212P AC/DC Puls TIG inverter is de 
vernieuwde versie van de XTT202P AC/DC. 

De machine werkt zowel op 1 x 110V, als op 
1 x 240V (+/- 15%) .
Vergeleken met de XTT202P AC/DC heeft de 
XTT212P AC/DC een 40% kleinere voetafdruk. 

Sinds 2013 heeft de technologie niet meer 
stilgestaan en werd het tijd voor een nieuwe 
versie van ons vertrouwde 202 AC/DC model.

 Vernieuwd en modern design

 Gebouwd volgens de nieuwe standaards

 Gewichtsvoordeel: van 25 kg bij XTT202P naar 12 kg 
XTT212P (machinegewicht)

 Makkelijk te verplaatsen van job naar job met 
draaggreep en draagriem

 Thermisch gestuurde ventilator

 Reductie van lawaai : wanneer de machine niet 
gebruikt wordt, valt de ventilator stil.

 Minder kans op aantrekking van stof en slijpstof 
doordat de ventilator stopt met draaien bij niet 
gebruik van de machine.

 Tigtoortsen van de XTT202P AC/DC kunnen ook 
gebruikt worden op dit nieuwe model 
(zelfde aansluiting).

 Beschermingsvenster voor het bedieningspaneel.

 Toestel is ideaal voor: lichte en zware industriële 
productie, onderhoud, reparatie, landbouw, doe-
het-zelvers, scholen/opleidingen, werk op locatie.

TECHNISCHE INFORMATIE
Parameter Waarde

Uitgangsstroom
240V
5-200A DC
10-200A AC

110V
5-140A DC
10-140A AC

Ingangsspanning 1 x 110/240V

Inschakelduur

200A @ 30%

140A @ 60%

110A @ 100%

Pulsbereik 2-200Hz

AC Frequentie 50-150Hz

Minimale zekeringwaarde 16A T (240V) - 32A T (110V)

KVA 3.6

Isolatieklasse IP23S

Afmetingen (mm) 460 x 170 x 320

Gewicht (kg) 12

XTT 212P AC/DC
PULS TIG INVERTER - DUO VOLTAGE

 Volwaardige TIG AC/DC lastoestel voor 

professioneel gebruik

 Alle functies voor het TIG lassen in één 

machine.

 Lichtgewicht van 12kg

 Duo voltage werkt op 110V (32A T zekering) en 

240V (16A T zekering)

 Snelkoppeling voor aansluiting van gasdarm

 35/50 connectie koppelingen voor perfecte 

stroomoverdracht

 Lassen van alle staalsoorten, RVS, titanium en 

aluminium. MMA laselektroden: tot 6.0mm

XTT 212P AC/DC
PULS TIG INVERTER - DUO VOLTAGE

Alle TIG functies in 1 draagbaar lastoestel



XTT212P-P4ST
• XTT212P AC/DC met primaire 
stekker
• Las - en massakabel van 3 meter
• Pro-Grip Max® 26 - 4 meter 
  TIG lastoorts
• Engelse handleiding
• Nederlandse handleiding online
• CE certifi caat

XTT212P-P8ST
• XTT212P AC/DC met primaire 
stekker
• Las - en massakabel van 3 meter
• Pro-Grip Max® 26 - 8 meter 
  TIG lastoorts
• Engelse handleiding
• Nederlandse handleiding online
• CE certifi caat

Selecteer uw pakket naar keuze uit bovenstaande lijst. Totaalprijs wordt berekend op basis van het gekozen pakket.

 Voorgastijd (pre-� ow)

 Startstroom (werkt enkel bij 4T)

 Up-Slope

 Hoofdstroom

 Down-Slope

 Eindstroom (werkt enkel bij 4T)

 Gas nablaastijd (post-� ow)

 Puls lassen 

 Bij aluminium lassen is het instellen van de AC 

balans en AC frequentie mogelijk.

De volledige lascyclus kan ingesteld worden12
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PAKKET BESTELINFORMATIE

WP17AK
Slijtonderdelenbox voor WP17/
WP18/WP26

BE700124-36C
Argon/Co² ontspanner met fl owpijp 
(Belgische aansluiting)

PRO3MS
3 Knop druktoets voor UP/DOWN 
regeling van de TIG lastoorts

XTI902D
Voetpedaal digitaal inclusief 3 meter 
stuurkabel en stuurfi che.

OPTIES
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OPTIES

Gastest functie

Hoogfrequent of 
Lift Arc werking

Volledig instelbare puls functie 
zoals: hoofdstroom, grondstroom, 
frequentie & verhouding 
hoofdstroom-grondstroom

Multifunctionele
 bedieningsknop

2T/4T functie
Bij 4T is er een extra 
mogelijkheid van 2de 
stroomfunctie, zonder 
de las te 
onderbreken

Keuzemogelijkheid
AC of DC lassen

Elektroden lassen 
met mogelijkheid 
tot het instellen van 
hot-start en dynamic 
regeling.

BEDIENINGSKNOPPEN

XTT212P AC/DC 
NIEUW MODEL

XTT 202P AC/DC 
Vertrouwd model sinds 2013

12kg 25kg

Draaggreep + draagriem Draaggreep

460 x 170 x 320mm 484 x 380 x 320mm

110 / 240V 240V

Reductie lawaai: stilvallen ventilator bij 
niet gebruik

Ventilator blijft draaien

Beschermingsvenster bedieningspaneel Geen beschermingsvenster

Vernieuwd en modern design Design sinds 2013

VERGELIJKING XTT212 | XTT202

CONTACTGEGEVENS VAN
UW PARWELD VERDELER

Volg ons online
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www.parweld.eu.com


