
LMI H2LW 

H2LW handhållet Laser Svetsningssystem möjliggör dramatiskt snabbare svetsning, är enklare att lära sig att 
använda och ger genomgående högre kvalitet på svetsresultatet över ett bredare spektrum av material med 
minimal sättning eller genombränning av materialet än med MIG eller TIG-svetsning. Den värmepåverkade 
zonen minimeras dramatiskt liksom behovet av traditionell efterbearbetning som slipning eller polering, detta 
i sin tur ger en ökad produktivitet, mindre skrot och lägre kostnad per del. Utöver detta ingår laserrengörings-
funktion genom att helt enkelt bara byta ut munstycket och fokuseringslinsen.

Exempel på olika applikationer
• Järnvaruhandel
• Bilkarosser och bildelar
• Underhåll och reparation
• Byggnadskonstruktion och rörledningar
• Bondgårdsunderhåll, möbler och vitvaror
• Flyg och transport
• Små serier och prototypproduktion

Handhållen lasersvets



LMI H2LW Handhållen lasersvets och laserrengöring

Hög hastighet Upp till 4x snabbare än traditionella svetsmetoder, 
ökad produktivitet till en lägre kostnad per detalj.

Hög kvalitet Konsekvent svetsning av tjocka, tunna och reflekte-
rande metaller utan distorsion, underskärning eller 
genombränning. Minimal värmepåverkad zon HAZ.

Wobblingssvetsning / Rengöring Upp till 5 mm utökad svetsbredd, Upp till 12 mm 
bredd vid rengöring som kräver byte av munstycke.

Svetsgenomträngning Rostfritt stål, galvaniserat stål, svartstål och  alumini-
um: Upp till 4 mm 
Koppar: Upp till 1 mm

Lasereffekt Upp till 2000 W

Dimensioner L x B x H 850 x 540 x 940 mm

Vikt 200 kg

Lasersvetsningspistol Munstycken

Trådmatningspaket Svetstyper

• Kompakt, ergonomisk, 
bekväm och lätt

• Inbyggd wobblings-
funktion

• Säkerhet med två-
stegs avtryckning

• Kant och hörnfogar med eller utan trådmat-
ning

• Inner-hörnsvetsning
• Ytter-hörnsvetsning
• Punktsvetsning

Trådmatningspaketet 
innehåller all nödvändig 
hård- och mjukvara för att 
få full trådmatningsfunk-
tion till det handhållna 
lasersystemet.

7 olika typer av enkelt utbytbara munstycken för olika 
svetsfogar. Ett särskilt munstycke för rengöring.

LMI H2LW innehåller:

• Vattenkyld basenhet
• Laserkälla 2000 W pulsad
• Lasersvetspistol
• Klämma för detaljer
• 6st svets-/1st rengöringmunstycke
• Användarmanual på svenska

LASER MACHINING INC LMI AB
Hjärpholn 18
786 97 NÅS
Sverige
+46 2891 30710
www.lmiab.se
info@lmiab.se


