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STAPPENGEREGELD MIG/MAG LASSEN RP 362 – 562

REHM – De maatsta f  voor modern lassen en sni jden



RP 362 – 562
Stappengeregeld maar geprogrammeerd

De RP lasmachines van REHM bieden geprogrammeerde 
laskwaliteit bij iedere spanningstap. Voor de lasser betekent
dat bedieningsgemak van het hoogste niveau en een uit-
stekende prijs/kwaliteit verhouding. Alle parameters voor 
een optimaal lasresultaat zijn exact op elkaar afgestemd,
waarbij de booglengte individueel aangepast kan worden. 
De lasprogramma’s en de hoge inschakelduur maken van 
de RP lasmachine de ideale partner voor zeer zwaar 
industrieel gebruik.

Met de RP serie heeft REHM professioneel MIG/MAG lassen opnieuw
gedefinieerd. Het programmeren van alle parameters, per spanning-
stap opgeslagen in een REHM EPROM, vereenvoudigt de bediening
en garandeert een optimaal lasresultaat. Deze eenvoudige bediening
en permanente aanduiding van de parameters maken de RP machine
ook voor de minder ervaren lasser tot de ideale lasmachine. Zelfs
professionele lassers kunnen met deze machine eenvoudiger en
sneller tot het gewenste resultaat komen.

Universeel inzetbaar bij Staal, Roestvaststaal en Aluminium
n Dankzij speciale, per spanningstap geprogrammeerde 

boogdynamiek
n Door programma voorkeuze van materiaal en draaddiameter
n Door individuele aanpassing van de booglengte bij verschillende

laswerkzaamheden

De beste laseigenschappen van dun tot dik 
n Door optimaal op elkaar afgestemde machine componenten
n Door een trapsgewijs geprogrammeerde smoorspoelwerking

Maximale efficiency 
n Door snel en foutloos te werken dankzij de voorprogrammering, 

tijdrovend instellen van parameters komt hierbij te vervallen
n Dankzij de zachte, dynamische boog voor spatarm tot spatvrij 

lassen zonder dure nabewerking

Maximale inzetbaarheid en betrouwbaarheid 
n Door een betrouwbare, onderhoudsvrije industriebesturing
n Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige 

componenten
n Door een 100% kwaliteitscontrole van iedere machine

Optimale bediening
n Door eenvoudig terug grijpen op voorgeprogrammeerde 

lasparameters
n Door het ergonomische overzichtelijke bedieningspaneel
n Door de automatische foutmelding
n Door de voorgeprogrammeerde draadaanvoersnelheid

Gegarandeerde boogontsteking 
n Door geprogrammeerde draadstart vertraging en gepro-

grammeerde smoorspoelwerking voor iedere spanningstap



RP 362 – 562
Geprogrammeerde topprestatie

TECHNISCHE GEGEVENS

Type RP 362 RP 462 RP 562
Instelbereik (traploos) [A] 40–360 45–460 50–560

Inschakelduur (ID) bij I Max. (10 min.) [%] 60 60 60

Lasstroom bij 100% ID [A] 300 380 460

Nullastspanning [V] 17 ... 42 17 ... 45 17 ... 50

Spanningstappen 24 36 36

Netspanning [V] 3 x 400

Netzekering (traag) [A] 35 35 50

Vermogensfactor [cos phi] 0,97

Isolatieklasse H

Machine koeling Ventilator

Laspistool koeling Water

Beschermingsklasse IP 23

Draadaanvoersnelheid [m/min] 0,3 ... 25

Draaddiameter Staal en RVS [ø mm] 0,8/1,0/1,2/1,6

Draaddiameter Aluminium [ø mm] 1,0/1,2/1,6

Geluidsniveau volgens DIN 45835 [db (A) 1 m] 56 56 58

Afmetingen (LxBxH) [mm] 1010x485x1120

Gewicht [kg] 188 205 225

Artikel nummer 121 3655 121 4655 121 5655

Technische veranderingen voorbehouden. Opties en toebehoren op afgebeelde machines zijn tegen meerprijs leverbaar. A lle machines zijn voorzien van S en CE teken en voldoen aan de norm EN 60974-1.

n Draai- en afneembare draadaanvoerkoffer met tussenslang-
pakket van 1,4 – 5,0 – 10,0 of 15,0 mtr. aan beide zijden 
voorzien van snelkoppelingen

n Aansluiting voor speciale laspistolen
n Draadaanvoerrollen voor verschillende draaddiameters en 

materialen
n Luchtfilter
n Afwijkende netspanning

Krachtig draadaanvoersysteem 
n 4-rols draadaanvoersysteem voor een krachtige en gelijkmatige

draadaanvoer ook bij het gebruik van laspistolen met een langer
slangpakket

n Constante draadaanvoer en gelijkmatige druk op de 
draadaanvoerrollen door REHM tandem aandrijving

REHM toebehoren
REHM lasmachines worden standaard lasklaar geleverd. Voor speciale
toepassingen is een omvangrijk pakket aan toebehoren leverbaar.



REHM Welding Technology  -  wij over ons

HET REHM LEVERINGSPROGRAMMA

n REHM MIG/MAG beschermgas lasapparatuur
SYNERGIC.PRO stappengeregeld, gasgekoeld tot 
450 Ampère
SYNERGIC.PRO stappengeregeld, watergekoeld tot 
450 Ampère
MEGA.ARC traploos regelbaar tot 450 Ampère
REHM RP professioneel tot 460 Ampère
MEGAPULS pulsboog lasapparatuur tot 500 Ampère

n REHM TIG beschermgas lasapparatuur
TIGER draagbare 100 KHz inverters tot 210 Ampère
TRANSTIG/INVERTIG verrijdbare watergekoelde TIG 
lasmachines

n REHM inverter technologie
TIGER en BOOSTER.PRO 100 KHz inverters tot 210 Ampère

n REHM plasma snijapparatuur
n Lastoebehoren en lasdraden
n Lasrook afzuiging
n Lastechnische ondersteuning
n Laspistool reparatie
n Service

REHM GmbH u. Co KG Schweißtechnik

Ottostraße 2 · D-73066 Uhingen

Telephone +49 (0) 7161 30 07-0

Telefax +49 (0) 7161 30 07-20

e-mail: rehm@rehm-online.de

Internet: http://www.rehm-online.de

Ontwikkeling, constructie en productie – alles onder één dak
in onze fabriek in Uhingen. Mede dankzij deze centralisering
en onze toekomstgerichte visie kunnen nieuwe ontwikkelingen
snel in de productie doorgevoerd worden. De wensen en eisen
van onze klanten vormen daarbij de basis voor vooruitstrevende
ontwikkelingen. Talrijke patenten en onderscheidingen staan
garant voor precisie en de kwaliteit van onze producten. 
Dicht bij de klant en competentie zijn de principes, die bij 
ons tijdens advies, scholing en service voorop staan.

WEEE-Reg.-Nr. DE 42214869

REHM Uhingen

Onze regiopartner:
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