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De beste MEGA.puls ooit

De nieuwe Mega.pUls FOCUS:
een beter Mig/Mag apparaat 
vindt u niet
De nieuwe standaard in Mig/Mag lassen: 
het maakt niet uit met welke uitdaging waarmee u  
wordt geconfronteerd. Met de MEGA.PULS FOCUS  
komt u op de meest economische en efficiënte  
manier tot perfecte lasverbindingen. Dat is super  
voor uw klanten en goed voor uw portemonnee.
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MEGA.puls FOCUS

Mega.snel 
Mega.eenvoudig 
Mega.betrouwbaar
Mega.rendabel 

MEGA.puls FOCUS 

Mega.snel 
n Las met FOCUS.PULS tot 30% sneller dan bij vergelijkbare 

concurrerende processen
n Alle programma’s bliksemsnel beschikbaar: verlies geen tijd 

met ingewikkelde instellingen

Mega.eenvoudig 
n Alles in één oogopslag dankzij de eenvoudigste en meest 

overzichtelijke bediening op de markt
n Voor elke opgave, onmiddellijke en snelle keuze van het  

perfecte programma
n Eenvoudig en economische afstandsbediening met behulp van 

het REHMtronic laspistool en de vier opvraagbare werkpunten 
of jobs (RT4)

Mega.betrouwbaar 
n Vijf lasprocessen in één machine en 170 geoptimaliseerde 

programma’s voor RVS (CrNi), staal (FE), AL en MIG-solderen 
garanderen u perfecte lasresultaten.

n De vlamboog van de MEGA.PULS FOCUS is altijd precies 
daar waar u wilt – 100% exact!

n Betrouwbare en foutloze lasstart dankzij het perfecte  
ontstekingsproces van de MEGA.PULS FOCUS 

Mega.rendabel 
n Bespaar tot 30% energie door het super efficiënte  

FOCuS.PulS lasproces
n Vermijd dure nabewerking en vervorming door de  

echt koude FOCuS.PulS.
n Verhoog uw rendement dankzij de tot 30% snellere  

lasprocessen

De all-in oplossing voor alle toepassingen 
en materialen 

De MEGA.PULS FOCUS met vijf geïntegreerde lasprocessen 
is onze all-in oplossing voor alle toepassingen en materialen:
POWER.ARC en FOCuS.ARC, FOCuS.PulS alsook POWER
PulS uI- en POWER.PulS II-regeling, in één enkel apparaat.

Van conventionele lasboog en pulsboog tot dubbelpulsen, 
van elektrodelassen tot onze specifieke ontsteek-, las- of 
kratervul programma’s (selecteerbaar voor elk materiaal), de
MEGA.PulS FOCUS heeft het allemaal. Dat vergemakkelijkt 
uw werk dankzij de optimale ontsteking, praktisch spatvrij 
lassen met hoger afsmeltrendement en minder warmteïnbreng
en met een optimaal naadeinde.

Meer snelheid 
Geoptimaliseerde lasprocessen zorgen voor een hoger
afsmeltrendement en dus meer lassnelheid. Dat wordt 
gegarandeerd door de razendsnel reagerende, precieze 
booglengteregeling met constante lasbooglengte. 
De lasboog blijft exact in het hart van de las branden. 
Een absolute must bij het lassen van staal.
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FoCus.puls 

FoCUs.pUls 

absoluut snel en efficiënt

De nieuwe FoCUs.pUls pulsboog is wereldwijd uniek wat
betreft het afsmeltrendement en de daaruit voortvloeiende
lassnelheid. vooral in combinatie met de Ui-boogregeling
zorgt dit voor een revolutionair resultaat. 

FoCUs.pUls: de energiearme maar sterk geconcentreerde
pulsboog geeft u elke dag de keuze:

n Las even snel als met uw sproeiboog tot nu toe, maar  
met tot 30% minder lasvermogen en daardoor tot 30%  
gereduceerde energiekosten

n Las tot 30% sneller zonder hoger energieverbruik in  
vergelijking met uw huidige sproeiboog.

Het maakt niet uit welke weg u kiest, met de Mega.pUls
FOCUS staat u altijd aan de winnende kant.

Sneller met
FOCuS.PulS

VD 13,1 m/min bij

8000 W boogvermogen

Standaard vlamboog

VD 10,0 m/min bij 

8100 W boogvermogen

Efficiënter met 
FOCuS.PulS

VD 10,0 m/min bij

5740 W boogvermogen

Tot  

50% meer

betrouw-

baarheid

-30% 

minder 

energie-

verbruik

+30% 

meer 

lassnel-

heid
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MEGA.puls FOCUS

Tot  

50% meer

betrouw-

baarheid

Concurrent 
humping
met 2,1 m/min

REhM 
FOCuS.PulS
met 2,1 m/min

REhM 
FOCuS.PulS
met 3,8 m/min.

zonder FOCUS.ARC met FOCUS.ARC

FoCUs.aRC

De FOCUS.ARC, een gefocuste, conventionele vlamboog, is 
de ongepulste broer van FOCUS.PULS. Ze delen beide hun 
fundamentele voordelen:

n Betrouwbare penetratie van de wortellas
n Bijzonder diepe inbranding
n Gereduceerde warmteïnbreng
n Betrouwbare aanvloeiing op de naadflanken
n Minder randinkarteling
n Minder lasnaadvoorbereiding
n Lassen in positie met korte, drukvolle vlamboog

De sterk gefocuste boog verandert het inbrandgedrag aanzienlijk,
waardoor de openingshoek van de lasnaad kleiner wordt en 
nieuwe naadgeometrieën proceszeker kunnen worden uitgevoerd.

FOCUS.ARC is optimaal geschikt voor toepassingen waarbij 
een diepe inbranding en betrouwbare penetratie van de wortellas
belangrijk zijn.

absoluut betrouwbaar

Met dezelfde draadsnelheid beginnen gebruikelijke pulsbogen 
bij toenemende lassnelheid zeer snel te slingeren. De lasnaad 
onderbreekt, wat leidt tot onregelmatige materiaalophopingen. 
Dit noemt men het “humping effect”. Enkel de UI-gestuurde 
FOCUS.PULS geeft steeds perfecte resultaten, tot een  
lassnelheid van 4 m/min. Als u absoluut zeker wil zijn van uw  
resultaat vertrouw dan op de ruime betrouwbaarheid van 
FOCuS.PulS uI.
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poWER.ARC, poWER.puls II en poWER.puls uI

poWeR.pUls ii  
De specialist voor al en Crni (Rvs)

Deze richtingstabiele pulsboog is frequentie gestuurd zowel 
voor Aluminium als voor CrNi. Een universele vlamboog met een
breed scala aan toepassingen. Dankzij de snelle regeling met 
variabele druppelfrequentie zorgt hij voor een super vloeigedrag
en een uitstekende bevochtiging aan de naadkanten.

poWeR.aRC  
De specialist voor dunne staalplaat 

Deze conventionele vlamboog is bijzonder richtingstabiel en
daardoor krachtiger dan tot nu bekende kortsluitboog of 
sproeiboog. Hij is universeel toepasbaar, zeer betrouwbaar te
hanteren, en werd speciaal geoptimaliseerd voor handmatig 
lassen. Dankzij de brede inbranding kunnen hiermee zeer 
eenvoudig toleranties gecompenseerd worden.

POWER.ARC is vooral geschikt voor lassen die een hogere
warmteïnbreng vereisen.

De ii-regeling
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MEGA.puls FOCUS

poWeR.pUls Ui  
De specialist voor staal

Deze richtingstabiele pulsboog met zijn perfecte en ultrasnelle
regeling met variabel druppelvolume is de universele vlamboog
voor het lassen van staal. Het is de top-boog voor het lassen
van staal met hoge neersmeltsnelheid. 

Wat maakt het dubbelpulsen en de 
synergiesturing zo goed? 

De dubbelpuls voor naden met een tig uiterlijk
De standaard pulssuperpositie “dubbelpuls” geeft u de volledige
controle over het proces en het smeltbad. Dankzij de exacte 
sturing van de wortelpenetratie, naadtekening en warmteïnbreng
zonder manuele tussenkomst. Dit zorgt voor meer energie in de
smeltfase, minder energie in de afkoelfase en voor slechts één
druppel toevoegmateriaal per puls. De dubbelpuls is bovendien
bijzonder ongevoelig voor externe invloeden zoals magnetische
velden.

n Perfecte naadtekening
n Uiterlijk van TIG-lassen
n Perfect voor verticaal opgaand bij Alu.
n Minimale blaaswerking

De geleidelijke overgang van de hogestroomfase ps2 naar de 
lagestroomfase ps1 verbetert de laseigenschappen aanzienlijk

De Ui-regeling
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Wat maakt de MEGA.puls FOCUS zo goed? MEGA.puls FOCUS

een machine die zich aan u aanpast 
Zeer zelden kan een lasser zijn werk altijd onder dezelfde 
voorwaarden uitvoeren. Met de MEGA.PULS FOCUS kunt u 
echter gewoon rustig blijven want zij past zich automatisch aan.

 Hij is ongevoelig voor schommelingen in de netspanning en 
is daarmee ook ideaal voor gebruik met stroomgeneratoren, 
lange stroomkabels of een onstabiel spanningsnet.

 Hij biedt u de mogelijkheid om uw actieradius te vergroten  
met lange tussenslangenpakketten. De spanningsafhankelijke 
parameters van de synergische programma’s passen zich auto-
matisch aan de lengte van het gebruikte slangenpakket aan.

 Hij heeft de nodige vermogensreserve om te allen tijde te  
reageren op externe storingen of schommelingen en de 
vlamboog steeds 100% stabiel te houden.

standaard uitgebreide voordelen 

perfect van begin tot einde 
Snel en spatarm ontsteken, een supersnelle overgang naar een
stabiele lasproces en bij het einde wordt het draaduiteinde alvast
optimaal voorbereid voor de volgende ontsteking. En dat telkens
opnieuw – zoals het hoort!

eenvoudig te bedienen 
Dankzij het eenvoudig te begrijpen bedieningspaneel controleert
u de MEGA.PulS FOCUS met behulp van links. Eenvoudig 
het apparaat de optimale parameter laten voorstellen – en u 
produceert onmiddellijk super lasnaden. 

Hoge kwaliteit – keer op keer
De MEGA.PULS FOCUS beschikt over een uitgebreide 
bibliotheek, met 170 programma’s, die geen wensen meer 
overlaat. Bovendien kunnen individuele instellingen van 
lasparameters en in het bijzonder van de boogeigenschappen
onmiddellijk opgeslagen worden voor volgende lasopdrachten.
Tot 63 specifieke jobs met de daarbij horende programma’s 
en parameters zijn zo altijd beschikbaar.
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MEGA.puls FOCUS

en ze zijn aanmerkelijk robuuster. Het opslaan en oproepen van 
werkpunten of omschakelen tussen verschillende jobs verloopt 
duidelijk sneller dan bij alternatieve afstandsbedieningen. Het 
toestel zelf vereist voor een RT4-laspistool geen extra interface.

nuttige uitbreidingsmogelijkheden

ReHM alu-speciaal 
Voor het lassen van aluminiumlegeringen kunt u het laspistool 
met een speciale beschermgasaanvoer en -afdekking uitrusten. 

een tweede draadkoffer 
De ideale oplossing om flexibel te werken met verschillende 
beschermgassen en materialen, zonder het laspistool, de 
draadrol of het gas te moeten wisselen. Bijvoorbeeld 
lasverbindingen van RVS (CrNi-staal) met de lasprocessen: 
MIG-solderen en MIG-pulsen.

gemakkelijk te hanteren – ook van  
op afstand 

tipptronic – eenvoudig regelen met een standaardpistool  
Door middel van de toortsschakelaar kunnen tot 4 opgeslagen 
werkpunten tijdens het lassen ingeschakeld worden – met een 
standaard laspistool.

ga nog een stap verder met een sYneRgiC laspistool  
Verander bovendien de boogenergie of de booglengte direct  
via de regeling van het SYNERGIC laspistool.

Het ReHMtronic-laspistool (Rt4) – Het beste type  
afstandsbediening  
U kunt tot 4 werkpunten of jobs instellen door middel van een 
extra knop op het laspistool, vóór of tijdens het lassen. Of u 
roept vooraf ingestelde waarden eenvoudig op. RT4-laspistolen 
zijn niet alleen tot 50 % voordeliger in aanschaf dan gebruikelijke 
laspistolen, met display, in de markt, maar bovendien veel 
eenvoudiger te bedienen dankzij de logische en heldere opbouw, 
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Wat de nieuwe MEGA.puls FOCUS allemaal kan MEGA.puls FOCUS

Crni - Rvs

 Extreme fijne druppelovergang (gestuurde en betrouwbare 
 druppelafsplitsing)

 Gelijkmatige bevochtiging van de randen
 Gereduceerde warmteïnbreng (te zien aan de aanloopkleuren op het 

 basismetaal en op de lasnaad
 Spatvrij
 Uitstekend vloeigedrag met optimale laskanten (aanvloeiing)
 Zeer richtingstabiele vlamboog druppels gaan direct naar de wortel 

 van de las 

al

 Fijne en gelijkmatige lastekening
 Zeer gelijkmatige en goede aanvloeiing van de laskanten (randbevochtiging)
 Smalle uniforme reinigingszone
 Geen randinkarteling
 Geen naadophoging
 Geen spatten
 Optimaal ontstekingsproces
 Minder warmscheuren bij dubbelpulsen

staal 

 Vijf vlamboogprocessen
 Diepe inbranding
 Betrouwbare doorlassing en wortellas
 Regelbare warmteïnbreng
 Korte drukvolle vlamboog
 Spatarm/-vrij

perfect gedrag bij 
Crni, al en natuurlijk staal 
Dunne of dikke materialen,
stompe naad, binnenhoeklas,  
buitenhoeklas of overlapnaad
voor iedere lastoepassing biedt  
de MEGA.PulS FOCUS perfecte 
lasresultaten. 

Lasproces Alu RVS (CrNi) Staal tot 
2 mm

Staal 
3-8 mm

Staal 
> 8 mm

POWER.ARC + + 0 +

POWER.PULS II + + + +

POWER.PULS UI + + + 

FOCUS.ARC 0 +

FOCUS.PULS UI 0 + + + +

0 = geschikt    + = goed geschikt    ++ = REhm aanbeveling
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MEGA.puls FOCUS

teCHnisCHe gegevens

type 
Mega.pUls 

FOCUS 
300 l/W

Mega.pUls 
FOCUS 
400 l/W

Mega.pUls 
FOCUS 
500 W

Instelbereik traploos [A] 10 - 300 10 - 400 10 - 500

Inschakelduur bij 40 °C omgevingstempratuur 
en lmax [%] 80 60 45 

Lasstroom bij 100% ID (40 °C) [A] 270 310 350

Nullastspanning [V] 75 75 75 

Netspanning [V] 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Netzekering (traag) [A] 20 25 35 

Laspistoolkoeling
L = luchtgekoeld, 
W = watergekoeld 

L = luchtgekoeld, 
W = watergekoeld 

watergekoeld 

Beschermingsklasse IP 23 IP 23 IP 23 

Gewicht stroombron  [kg] 150 165 175

Gewicht draadkoffer  [kg] 25 25 25

Afmetingen stroombron (l x b x h) [mm] 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975

Afmetingen draadkoffer (l x b x h) [mm] 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590

Type 300 L 300 L DK 300 W 300 W DK 400 L 400 W 400 W DK 500 W 500 W DK

Artikelnummer 1306017 1306018 1306015 1306019 1306517 1306515 1306519 1307015 1307019

Technische wijzigingen voorbehouden. Aanvullende uitrusting bij de afgebeelde machines is verkrijgbaar tegen meerprijs.  
Alle machines zijn voorzien van het CE- en S-teken en voldoen aan de norm EN 60 974-1.



REHM lastechniek – de maatstaf voor modern lassen!

Het ReHM-leveRingspRogRaMMa

 ReHM Mig/Mag-beschermgas lasmachines
 SYNERGIC.PRO2® gas- en watergekoeld tot 450 Ampère
 SYNERGIC.PRO2® watergekoeld 500 A tot 600 Ampère
 MEGA.ARC2® traploos regelbaar tot 450 Ampère
 PANthER 202 PulS pulsboog-lasmachine met 200 Ampère
 MEGA.PulS FOCUS® pulsboog-lasmachines tot 500 Ampère

 ReHM tig-beschermgas-lasmachines
 tIGER® 170 en 210 Ampère, 230 Volt
 INVERtIG.PRO® en INVERtIG.PRO® digitaal 240 tot  
 450 Ampère, 400 Volt
 INVERtIG.PRO® COMPACt en INVERtIG.PRO®  
 COMPACt digitaal 240 tot 450 Ampère, 400 Volt

 ReHM handbediende booglasapparaten
 BOOStER 140, BOOStER.PRO 170 en 210, 230 Volt
 BOOStER.PRO 250 en 320, 400 Volt

 lasdraaitafels
 ReHM plasmasnijmachines
 lastoebehoren en toevoegmaterialen
 lasrookafzuigingen
 lastechnisch advies
 laspistoolreparatie
 service

REHM Nederland B.V.:   Tel.: +31-(0)485-470954 of +31-(0)13-4684727

REHM online:   www.rehm.nl / e-mail: info@rehm.nl

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik

Ottostraße 2 · D-73066 Uhingen

Telefoon: +49 (0) 71 61-30 07-0

Telefax: +49 (0) 71 61-30 07-20

E-mail: rehm@rehm-online.de

Internet: www.rehm-online.de

Uw regiopartner:

REHM Uhingen
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