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ALGEMENE OMSCHRIJVING 
 

Bedankt voor uw keuze ! Teneinde optimaal te kunnen genieten van uw lastoestel gelieve met de nodige aandacht 
het volgende te lezen. 

De Gold is een draagbaar synergisch lastoestel dewelke staal,edelstaal alsook aluminium kan lassen. De instelling is 
éénvoudig en efficiënt dankzij de synergische instelmogelijkheid. 

 
 

VOEDING  

De opgenomen stroom (I.eff ) staat vermeld op het toestel . Check of de voeding en de zekering voldoende zijn 
gedimentioneerd . Gelieve geen verlengkabels met een doorsnede van minder dan 1.5 mm2  te gebruiken. De 
voedingskabel moet voorzien van een aarding.  

 
 

OMSCHRIJVING VAN HET LASTOESTEL (fig I) 

1. Bedieningspaneel waar men de verschillende lasparameters regelt. 

2. Voorzien voor lasspoelen van diameter 100 en 200 mm voor de GOLD 180.2 en  

voor lasspoelen van 200 en 300 mm voor de GOLD 180.4 

3. Standaard DIN- koppeling voor de lastoorts 

4. Aansluiting voor de massakabel 

5. Aan/uit schakelaar 

6. Snelkoppeling voor de gasaansluiting 

7. Voedingskabel van 2,10 meter 

LASSEN VAN STAAL EN EDELSTAAL (MODE MAG)  

De Gold 180.2 en Gold XL 180.4 kan zowel 0.6 en 0.8 mm lassen in staaldraad en 0.8 mm in 

edelstaaldraad.Standaard is het toestel uitgerust voor het lassen van lasdraad van 0.8 mm(contacttip,de liner  en de 
gleuf van het aanvooerwieltje zijn afgesteld om te werken met 0.8 mm draad) 
Voor het lassen van 0.6 mm staaldraad zorg ervoor dat de lastoorts maximaal 3 meter bedraagt.Plaats een contacttip 

van 0.6 mm en plaats de lasdraad in de gleuf van de 0.6 mm op het aanvoerwieltje. In het geval dat de gleuf van 
het aanvoerwieltje nog op 0.8 mm staat ,draait u het aanvoewieltje om en zo staat deze op 0.6 mm 

Bij het lassen van staal is een menggas (Ar en CO2) van toepassing. Voor inox gebruik je een menggas (Ar en Co2) 
met 2% CO2 of zuiver Argon. Het debiet van het beschermgas bedraagt 8 tot 12 l/min . 
 

LASSEN VAN ALUMINIUM (MODE MIG)  

Dit lastoestel kan eveneens  aluminium lassen van een draadikte van 0.8 mm en 1.0 mm. 
Voor het lassen van aluminium is zuivere argongas nodig als beschermgas. 

Het nodige gasdebiet bij het lassen van aluminium bedraagt tussen de 15 l/min en 25 l/min in functie van de 
toepassing.  
Welke wijzigingen dient men te doen wanneer men aluminium wenst te lassen  

(machine standaard voorzien voor staal van 0.8 mm te lassen) : 
- Aanvoerwieltjes : Gebruik speciale aanvoerwieltjes met U-vormige groeven voor het lassen van aluminium draad 

- Vermindering de mechanische spanning op het aanvoerwieltje tot een minimum zodat de aluminium draad niet 
vervormt. 

- Capilair buisje : Gebruik het standaard capilair buisje enkel voor staal draad toepassingen 
- Toorts : Gebruik een speciale lastoorts voor aluminiumdraad met teflon gaine. Zorg ervoor dat de teflon gaine 
tot aan het aanvoerwieltje komt voor een perfecte geleiding van de aluminium draad. 

- Gebruik een speciaal contacttipje voor aluminium aangepast aan de juiste diameter 
 

LASSEN VAN GEVULDE DRAAD « NO GAS » 

Met de Gold lasposten kan je gevulde draad (No gas) van 0.9 mm lassen indien je de polariteit omwisselt binnen in 
het lastoestel. Daarnaast dien je een ombouwset met 3 componenten aan te schaffen bestaande uit :  
-Speciaal No gas contacttip 0.9 mm 

-Speciaal No Gas gasmondstuk 
-Speciaal No gas aanvoerwieltje van 0.9 mm
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MONTAGE VAN DE DRAADSPOELEN EN TOORTSEN (fig IV): 
• Open het scharnierend zijpaneel waar de draadaanvoer en de draad zich bevindt. 

- Fig A : Plaats de draadspoel op de zijn cilindrische houder. 

Voor de Gold 180.2 maakt u gebruik van een adapter (1) wanneer men gebruik maakt van draadspoelen van 200 
mm. 

Voor de Gold 180.4 schuift men de draadspoel over  de draadrolhouder en zorgt men dat deze eveneens past in 
de meenemer .Draai de draadspoelhouder  erop zodoende de spoel niet vande draadrolhouder kan schuiven. 
Regel de mechanische rem door middel van een zeskantsleutel.Regel is zo min mogelijk remkracht !  

Bij nieuwe  300 mm draadspoelen  en hoge draadsnelheden kan het nuttig zijn om de remkracht te verhogen 
door de hogere inertie van de draadspoel bij het onderbreken van de las. 

- Fig B : Draadaanvoer : Plaats de juiste aanvoerwieltjes in functie van het materiaal dat men wenst te 
lassen.Standaard zijn aandrijfwieltjes  voor staal/edelstaal (0.6 en 0.8 mm) . De indicatie op het aandrijfwieltje is 

deze dewelke men ziet op de zijkant van het aandrijfwieltje.Voor het lassen van aluminium en gevulde draad 
dient men de correcte aandrijfwielen aan te brengen . 
- Fig C : Drukregelingsknop voor aandrijfwiel : Regel deze zo dat de draad voldoende geklemd wordt om 

aangedreven te worden door het aanvoerwieltje.  
Let op : voor aluminiumdraad dient een minimum aan druk ingesteld te worden anders wordt de 

draad vervormd. 
Laat de draad ongeveer 5 cm uit de toorts komen en draai het contacttipje op de contacttiphouder en draai 
eveneens het gasmondstuk op de contacttiphouder. (FIG. D en FIG. E) 

Aansluiting van het gas : Het toestel is voorzien van een snelkoppeling voor de ga  

 

 

AANSLUITING VAN HET GAS  
Het toestel is voorzien van een snelkoppeling voor de gas 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
*Voorzie een teflon binnenspiraal en een alu kontakttip. 
 

BEDIENINGSPANEEL (fig V) : 

 Keuze tussen 

 SYNERGISCHE OF MANUELE STAND 
 

 Keuze van het materiaal (synergische stand) 

Bij de keuze van het materiaal wordt ook het juiste gas weergegeven. 
-Fe – Staal met gas Ar+ CO2 8% 

-Fe- Staal met CO 2 gas 
-Al- Aluminium met Argongas 

-SS-Inox avec  Ar + CO2 (2%) 
 

 Keuze van de draaddikte (synergische stand) 

④ Regeling van de vlambooglengte (synergische stand) of spanning (manual) 

⑤ Regeling materiaaldikte (synergische stand) of draadsnelheidsregeling (manueel) 

Pour ajuster l’épaisseur métal de 0,6 à 4 mm (synergic), ou la vitesse de fil de 0 à 12 m/mn (manual) 

⑥ Thermische beveiliging 

 

 
 

 

KEUZE VAN DE SPOELEN GOLD GOLD XL GAZ 

Type draad Ø  bobijn Ø draad Ø draad  

Staal 

Ø 300 - 0,6 / 0,8 

Ar + CO² Ø 200 0,6 / 0,8  

Ø 100 0,6 / 0,8 - 

RVS 
Ø 200 0,8 

Ar + CO² (2%) 
Ø 100 0,8 - 

AlMg5 * 
Ø 300  1,0 

Argon pur 
Ø 200 0,8 / 1,0 

No Gas 
Ø 200 0,9 

- 
Ø 100 0,9  



 

6 

MANUELE MODUS - (FIG. VI)  
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MANUELE MODUS (zie onderaan links van het scherm - (FIG. VI) 

Deze synergische laspost met voorgeprogrameerde laslijnen kan ook manueel gebruikt worden. 

Hierbij dient men de draadsnelheid en de lasspanning  te regelen met knop 2 en 1 
Weergave  voor het lassen : 
- draadsnelheid en lasspanning 

Weergave tijdens het lassen : 
- Effectieve lasspanning en gemiddelde lasstroom worden weergegeven 

 TIP: De instelling van de draad doet men meestal ook op het geluid.De vlamboog dient stabiel te zijn 

en mag in géén geval sputteren.Indien de draadsnelheid te laag is ,is de vlamboog onstabiel. Indien de 

draadsnelheid te hoog is gaat de draad sputteren en heeft deze de neiging om terug in de lastoorts te 
kruipen. 

SYNERGISCHE LASSTAND » (fig VI) 

Ce mode permet de souder très rapidement et a été optimisé pour souder des pièces en angle.  

Pour obtenir une soudure à plat identique, nous vous conseillons de réduire légèrement le réglage de 

l’épaisseur de tôle à souder. 

Basisregelingen :  
In deze stand is het lastoestel ingesteld om zeer snel ingesteld te worden. 

De instellingen werden geoptimaliseerd voor hoeklassen: 
- Instelling van de draaddikte draaiknop 1 

- Instelling  van het lasmateriaal  drukknop 2 
- Instelling van draaddikte  drukknop 3 

Geavanceerde regelingen : lengte van de vlamboog 
Verander de booglengte via draaiknop 1 ; verlengen van de booglengte van 0  tot  +9 ,verkorten van de 

booglengte van  0 tot -9 waardoor men minder of meer zal penetreren in het materiaal. 
In het geval van het lassen van gevulde draad is het aan te raden om de lasparameters te gebruiken voor 

staal (Ar + CO2) in 0.8 mm  en stel de booglengte in op + 6 voor een optimaal eindresultaat. 
Het kan wenselijk zijn om de booglengte te veranderen bij volgende gevallen: bij het lassen van afwijkende 
lasdraadlegeringen (AlSi,ALmg….),gewijzigde samenstelling van het beschermgas (% CO2) laspositie of 

afwijkend lasmateriaal.  

GEBRUIKSOMGEVING

X / 60974-1 @ 40°C (T cycle = 10 min) I max 60% (T cycle = 10 min) 100% (T cycle = 10 min) 

GOLD 22% @ 180 A 120 A 90 A 

GOLD XL 22% @ 180 A 120 A 90 A 

De Gold 180.2 en de Gold 180.4 zijn ontworpen voor een gebruik in een professioneel  of een industriële omgeving. 
Ze mogen echter niet gebruikt worden in ruimten waar er geleidende metaalstofdeeltjes in de lucht aanwezig zijn. 

THERMISCHE BEVEILIGING EN RAADGEVINGEN

Dit lastoestel is voorzien van een temperatuursafhankelijke ventilatie en past zijn snelheid aan in functie van de 

temperatuur. Wanneer door te hoog oplopende  temperatuur in het lastoestelde  de thermische veiligheid  activeert 
zal de lasstroom herleid worden tot 0.  

Zolang het ledlichtje van de thermische veiligheid oplicht kan er niet gelast worden 
(afkoelfase) 

-Zorg ervoor dat de aanzuigruimte van de ventilatie vrij is, voor een optimale afkoeling. 

-Schakel het toestel niet uit, zodoende het voldoende kan afkoelen door de ventilatiewerking. 
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ONDERHOUD  

Onderhoud van de machine dient te gebeuren door gekwalificieerd personeel 
Zorg ervoor dat de stroomkabel is uitgetrokken en de ventilator tot stilstand is gekomen  alvorens onderhoud te 

plegen 
Op geregelde tijdstippen het toestel binnenin is uitblazen en visueel checken of alle kabelconnecties vast zitten 
Controleer op regematige basis of de voedingskabel vrij is van beschadiging.  

In het geval van de minste schade laten vervangen door gekwalificeerd personeel! 
 

VEILIGHEID  

 
Het lassen met een MIG/MAG apparaat kan gevaarlijk zijn en kan ernstige verwondingen tot gevolg 

hebben. Respecteer volgende veiligheidsnormen : 
 

-Lichtintensiteit  van de vlamboog : Bescherm de ogen met een lashelm conform aan volgende normen 
EN 169 of EN 379 
 

-Regen, damp, vochtigheid : Gebruik het lastoestel in een propere omgeving, plaats hem rechtop en op 
minder dan 1 meter van het te lassen stuk. Vermijd het lassen in de regen of de sneeuw. 

 
-Brandwonden : Draag aangepaste hitte bestendige kleding,handschoenen etc. 
 

-Brandgevaar : Las niet in de nabijheid van ontvlambare gassen. 
 

-Lasrook : Zorg ervoor dat je last in goed geventileerde ruimten en dat je in kleinere ruimtes zeker 
gebruik maakt van lasrookafzuigingen. 

  

Mensen met een pacemaker dienen hun arts te raadplegen alvorens laswerkzaamheden aan te vatten. 
Gebruik het lastoestel niet voor leidingen te ontdooien. 

Manipuleer de gasfles voorzichtig, er is een potentieel gevaar wanneer de gaskraan van de gasfles 
beschadigd raakt bvb door val.  
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PROBLEEMOPLOSSINGEN  

SYMPTOMEN OORZAKEN OPLOSSINGEN 

Geen constante draadaanvoer 

- Kontakttip zit vol met lasspatten 

 
- De lasdraad slipt over de 
aanvoerrollen 

-Reinig de contacttip of vervang deze en 

spuit antispatspray in het gasmondstuk 
- Controleer de spanning op de 
aanvoerwielen 

- Indien de aanvoerwielen zijn 
uitgesleten vervang deze 

Diameter van de draad komt niet 
overeen met de gleuf van het 
aanvoerwieltje 

- Géén conforme binnengaine in de 
toorts ifv de draaddikte 

Aanvoermotor werkt niet 
- Mechanische rem van de lasspoel 
staat te hoog 

- Problemen met de voeding 

- Regel de rem dmv een zeskantsleutel 
 

- Check de aan uit knop 

Slechte geleiding van de draad 

- Binnengaine is vuil of defect 

- Drukknop van het aanvoerwieltje 
staat te hard 
- Draadspoel rem staat te hard 

- Uitblazen of vervangen 

- Druk verminderen 
 
- Verminder de remkracht 

Géén lasstroom 

- Slechte voeding 
- Slechte verbinding van de 

massakabel 
- Schakelaar toorts geeft geen 

stroom meer door 

- Check de voeding 
- Check de massa 

 
- Check de schakelaar 

De draad stropt op na de 
draadaanvoer 

- Binnengaine defect 

- Blokkage van de draad in de 
toorts 
- Geen kapilair buisje  

- Draadsnelheid te hoog 

- Binnengaine vervangen  

- Binnengaine vervangen 
 
- Capilair buisje aanbrengen 

- Snelheid verminderen 

De lasnaad is poreus 

- Het beschermgas is onvoldoende 

- Gasfles is leeg 
- Slechte gaskwaliteit 

- Teveel wind die het beschermgas 
wegwaait 
- Verslijtdelen : gasverdeler, 

gasmondstuk zijn te sterk vervuild 
- Slechte draadkwaliteit 

- Slechte oppervlakte kwaliteit van 
het werkstuk 

- Geef meer debiet 

- Vervangen 
- Vervangen 

- Bescherm het lasbad 
 
- Vervang 

 
- Vervang 

- Reinigen 

Veel spatvorming 

- Lasspanning te hoog of te laag 
- Slechte massa 

 
- Onvoldoende gas 

- Stel anders in 
- Plaats de massa zo dicht mogelijk 

tegen het werkstuk 
- Verhoog het debiet 

Geen gas aan uitgang toorts 
Slechte gas connectie Check gasconnectie en 

elektromagneetventiel van de 
gasdoorlaat 

Het toestel staat aan maar 
geen weergave op het display 

Voedingsspanning is onder de 85 V 
of boven de 265 V 

Check de spanning 

Het display geeft weer --- Overspanning van de voeding Check de voeding 
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