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VWPR Mig II robotlastoorts
Met het volledig in eigen beheer ontwikkelen en produceren 
van de nieuwe MIG II toorts is het Valk Welding gelukt een 
grote stap voorwaarts te maken. De focus lag zowel op 
duurzaamheid als op sterk verbeterde presta� es zowel in 
levensduur als in laskwaliteit:

• een complete nieuwe en unieke opbouw met veel minder 
slijtdelen en dus veel minder onderhoud.

• “Quick Exchange” VWPR adapter compa� bel met de reeds 
bestaande VWPR lasuitrus� ng om snel en nauwkeurig de 
toorts te wisselen.

• universele montage van de gaskop.
• 3 posi� es van de contac�  p mogelijk: uitstekende voorbij 

de gaskop (Extended), gelijk met de gaskop (Flushed) of 
teruggetrokken (Retracted) a� ankelijk van uw behoe� e.

• lange contac�  ps en op� male koeling van de 
contac�  phouder voor betere laskwaliteit door op� male 
stroomoverdracht en minder slijtage.

• Valk Welding standaard liners die op maat voorgemonteerd 
nageleverd worden voor een op� male draadaanvoer.

• volledig van de lasdraad gescheiden aanvoer van het 
beschermgas tot aan de contac�  p wat een hogere 
zuiverheid garandeert en dus een verhoogde laskwaliteit.

• Tool Centre Point (TCP) blij�  gelijk aan dat van de bestaande 
VWPR toortsen en is dus uitwisselbaar.

Gezien de grote voordelen is deze toorts de juiste keuze voor 
alle MIG toepassingen, zowel voor staal, RVS als aluminium. 
Met dezelfde voordelen kunnen ook speciaaltoortsen gemaakt 
worden daar waar een standaardtoorts geen op� maal bereik 
gee�  aan de lasrobot.

"De enthousiaste reacties van de bedrijven die de eerste 
exemplaren getest hebben waren zeer opmerkelijk. De 
standtijd van de slijtdelen werd zelf met factor 5 verlengd wat 
zowel op het vlak van productie als op het vlak van Total Cost 
of Ownership (TCO) een zeer grote besparing oplevert” 
- Sander Verhoef, Manager R&D

MIG II Compact
Waar nodig kan er ook gebruik gemaakt worden van 
kortere contac�  ps zodat in combina� e met een korte 
gaskop we een VWPR MIG II Compact hebben om 
in zeer nauwe ruimtes op� male lastoortsposi� es te 
kunnen hanteren voor een perfect laskwaliteit.

• een nieuwe opbouw met  minder 
slijtdelen en dus minder onderhoud

• 3 posi� es van de contac�  p mogelijk: 
uitstekende voorbij de gaskop, gelijk 
met de gaskop of teruggetrokken 

• lange contac�  ps en op� male 
koeling van de contac�  phouder 

• volledig van de lasdraad gescheiden 
aanvoer van het beschermgas tot 
aan de contac�  p

• Tool Centre Point (TCP) blij�  gelijk

• universele montage van de gaskop

12,5 mm
Binnendia-
meter: 

14,5 mm

17 mm

20 mm

• Valk Welding standaard liners

• “Quick Exchange” VWPR adapter 
compa� bel met de reeds bestaande 
VWPR lasuitrus� ng

Retracted Flushed Extended

Bereikbaarheid • • • • • •

Korte stick-out • • • • • •

Lange stick-out • • • • • •

Bescherming contacttip • • • • • •
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