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Naast elektro- of extrusie lasapparaten kunt u ook bij ons 
terecht voor: 
 

 Elektrolas fittingen & buizen in PE en PB. 

 Stomplas fittingen & buizen in PE, PP en PVDF. 

 Moflas fittingen & buizen PE, PP, PB en PVDF. 

 Constructie kunststoffen en platen in 
PVC, PVC-C, ABS, PE-HD, PP, PVDF, etc. 

 Technische kunststoffen in 
PA, POM, PETP, HMPE, PTFE, etc. 

 High Performance kunststoffen in 
PEEK, PPE/PPO, PEI, PSU, PPS, etc. 

 Lasdraad in diverse kunststoffen en maten. 

Elektro lasapparaten 
Het lassen van kunststof zoals PP, PE, PB en PVDF vereist 
naast de nodige deskundigheid ook een juist werkend lasap-
paraat. thyssenkrupp Plastics Belgium staat garant voor 
goed functionerende lasapparaten, waardoor u verzekerd 
bent van een optimale laskwaliteit. 
 

Bij thyssenkrupp Plastics Belgium kunt u terecht voor het 
kopen of huren van: 
 

 Spiegellas apparaat Ø 40 t/m 1600 mm. 

 Elektrolas apparaat tot Ø 1000 mm. 

 Moflas apparaat tot Ø 125 mm. 

 Handlas apparatuur. 

 Diverse reparatiesets voor o.a. doorboorde leidingen. 
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Mogelijke lasverbindingen Lasdraad 

Naast lasapparaten en platen heeft thyssenkrupp Plastics 
Belgium ook een uitgebreid pakket aan lasdraad in diverse 
materialen, kleuren en vormen. 
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Extrusielas apparatuur 
 

Extrusielassen is een deels handmatig lasproces, waarbij een lasser 
met behulp van een extruder (het lasapparaat) een voorverwarmde 
lasgroef tussen twee kunststof onderdelen vult met kunststof  
lasdraad. Het gebruikte lasdraad is van het zelfde materiaal, met de-
zelfde eigenschappen als de kunststof onderdelen die verwerkt worden.  
 

De werking van een extruder is als volgt; de extruder voert een  
lasdraad van PE / PP / PVC / PVDF de verwarmingskamer binnen. In de 
verwarmingskamer wordt de lasdraad verwarmd en door de worm-
schroef naar voren geduwd. Aan de voorzijde verlaat het  
plastisch geworden lasdraad de extruder. De extruder is voorzien van 
een teflon lasschoen die op het te lassen oppervlak steunt. Door met 
de juiste druk en voortgang de extruder over de lasnaad te sturen ont-
staat een homogene verbinding met het lasoppervlak en het materiaal 
wat uit de extruder komt. 
 

thyssenkrupp Plastics Belgium levert niet alleen kunststoffen maar 
ook lasapparaten. Zoals de STARGUN, een serie van 4 handige en ge-
bruiksvriendelijke lasextruders. Alle modellen zijn licht in gewicht, com-
pact en makkelijk hanteerbaar tijdens het lassen. Eén van de voordelen 
van de STARGUN is naast het lichte gewicht, dat alle  
modellen voorzien kunnen worden van één van de vele uitwissel- 
bare teflon schoenen. Hierdoor kunnen deze lasapparaten in elke situa-
tie worden toegepast.  
 

Alle STARGUN lasextruders worden standaard geleverd met:   

√  Een spot licht (LED). 

√  Een draaibaar handvat. 

√  Een vervangbaar 360° draaibare teflon schoen.  

de STARGUN 
 

De STARGUN lasextruder is leverbaar in  
meerdere modellen: 
 

√  R - EB 20 met een output van 2,2 Kg/h 

√  R - EB 30 met een output van 3,2 Kg/h 

√  R - EB 40 met een output van 4,0 Kg/h 

√  R - EB 50 met een output van 5,0 Kg/h 
 

               lasdraad houder                  extruder standaard               transport box R - SB 20 & 30          transport box R - SB 40 & 50 

Multifunctioneel display voor tem-

peratuur en werkuren weergave 
Spot licht (LED) om het lasgebied 

ter plaatse bij te lichten 

Vervangbare en 360 ° draaibare  

teflon schoen 

360 ° roterend / draaibaar handvat 

aan de zijkant 
Ingebouwde blower 

Motoraandrijvingstrekker  

met snelheidsregelaar 

Wat maakt de STARGUN een uniek extrusielas apparaat:  

MODEL R - SB 20 R - SB 30 R - SB 40 R - SB 50

geschikt voor materiaal : HDPE, PP, PVDF HDPE, PP, PVDF HDPE, PP HDPE, PP

plaat dikte : 4 t/m 20 mm 4 t/m 30 mm 8 t/m 30 mm 12 t/m 40 mm

output / geextrudeerd materiaal Kg per uur : 2,2 Kg/h 3,2 Kg/h 4 Kg/h 5 Kg/h

diameter lasdraad : 3 & 4 mm 3, 4 & 5 mm 4 & 5 mm 4 & 5 mm

gewicht lasmachine : 6,5 kg 7,0 Kg 7,5 kg 9,0 Kg

spanning / voeding : 230 V 230 V 230 V 230 V

pulsfrequentie : 50 hz 50 hz 50 hz 50 hz

maximaal opgenomen vermogen : 3150 W 3350 W 3300 W 4000 W

backlight weergave : √ √ √ √

lasgebied spot licht (LED) : √ √ √ √

ingebouwde blower : √ √ √ √

roterend / draaibaar handvat : √ √ √ √

temperatuur controle sysyteem : √ √ √ √

vervangbaar 360 ° draaibare teflon schoen : √ √ √ √

transport / bescherm box : kunststof koffer kunststof koffer aluminium kist aluminium kist


