
Als afstand en toegankelijkheid het probleem zijn, overweeg 
dan eens de SuperSnake – de gecombineerde oplossing voor 
draadtoevoer en lassen op afstand in beperkte ruimte. De 
SuperSnake GT02S is het ultieme roofdier van de laswereld, die het 
terrein met gemak beheerst.

Terreinbeheersing 

  SuperSnake Bestelnummers Gewicht

GT02S, 10 m 6153100 14 kg

GT02S, 15 m 6153150 21 kg

GT02S, 20 m 6153200 28 kg

GT02S, 25 m 6153250 35 kg

GT02SW, 10 m 6154100 15 kg

GT02SW, 15 m 6154150 22 kg

GT02SW, 20 m 6154200 30 kg

GT02SW, 25 m  6154250 37 kg

MXF synchronisatiekit W004030

  SuperSnake Technische gegevens

Kabeldiameter 50 mm2

Belastbaarheid bij 60% 380 A

Voedingsspanning 50 VDC

Draadaanvoerunit Draadaanvoerunit met 
2 rollen

Aanbevolen draad, 25 m Massief Fe/SS 0 1.0 - 1.6

Alle legeringen 0 1.2 - 1.6

FCW/MCW 0 1.2 - 1.6

Draadaanvoersnelheid 0-25 m/min

Beschermklasse IP23S
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SuperSnake™ GT02S

Roofdier van de laswereld



De SuperSnake GT02S vergroot het bereik van de standaard Euro MIG-laspistolen en biedt een 
eenvoudige draadaanvoer op afstand voor verschillende lasdraadtypen tot wel 30 m.

De SuperSnake kan eenvoudig aangesloten worden op de FastMig MXF-draadaanvoerunits en brengt 
zo het kwaliteitslassen op plaatsen die voor andere merken onbereikbaar zijn.

Vergroot het bereik
Geef uw lasteam de ruimte door ze een grotere 
bewegingsvrijheid te bieden. 

 Met de SuperSnake GT02S hoeft de lasser niet 
langer te slepen met grote, zware draadaanvoerunits, 
zodat hij langer fit blijft. Dit komt ten goede aan de 
veiligheid en werkt tevens productiviteitsverhogend.

Vrij om te lassen
Laspistolen en -toortsen met traditionele draadaanvoer 
verhogen het gewicht en de druk op de pols van de 
gebruiker. Ook hebben zij beperkingen wat betreft 
afstand, vuldraad of lasvolume. De SuperSnake GT02S 
lost al deze problemen op en kan zowel op afstand als 
grote volumes lassen. Door het lage gewicht vermindert 
de druk op 
de pols omdat gebruik gemaakt wordt van standaard 
laspistolen.

Lichtgewicht, hoog 
volume

SLANK PROFIEL. Het stevige en slanke profiel van de 
behuizing maakt het eenvoudig voor de SuperSnake 
GT02S om de lasser te volgen in de krapste ruimtes. 
Het is niet nodig om grote, zware draadaanvoerunits 
en kabelsets mee te slepen. 

VERMOGENSINSTELLING OP AFSTAND. De 
eenvoudige en simpele parameterinstellingen zijn 
precies waar u ze nodig heeft – op het uiteinde. U 
kunt zo de laskarakteristieken in real time aanpassen.

METERSCHERM. Een groot en helder meterscherm 
toont een lasparametermelding, precies waar de 
lasser die nodig heeft. Voor het gemak bewaart de 
unit lasdata in het geheugen 30 s na het lassen.

BRIGHTS™. LED-verlichting van de draadaanvoer 
brandt direct na inschakelen en verbetert de 
zichtbaarheid en veiligheid voor het instellen van de 
draadaanvoerunit bij slecht licht.

GT WIREDRIVE™. Biedt vele jaren van betrouwbaar 
functioneren. Simpele instellingen, snel omwisselen 
van aandrijving en aandrukrollen maken het leven 
eenvoudig.

BIJPASSEND PISTOOL. De standaard Euro 
pistoolfitting maakt dat diverse pistolen kunnen 
worden aangesloten, inclusief Kemppi’s bekroonde 
WeldSnake pistolenreeks voor het lassen op afstand.

GERINGE WRIJV NGSVERLIEZEN.  Kemppi's 
pistolen zijn gebaseerd  op unieke, gepatenteerde 
kabelvoeringmaterialen met lage wrijvingsverliezen 
die het lassen met, en de aanvoer van, aluminium en 
roestvrijstalen draad over een afstand eenvoudig en 
goedkoop maken.

HOUDT HET HOOFD KOEL. De SuperSnake 
modellen bieden een keuze aan lucht- of 
vloeistofgekoelde modellen van 10m, 15m, 20m en 
25m lengte. Dus hoe uw lasomgeving er ook uit ziet, 
u bent er zeker van dat u het hoofd koel houdt in de 
heetst van de strijd.

ZICHTBARE VEILIGHEID. Dankzij de omhulling 
van opvallend, fel oranje materiaal, beschikt de 
SuperSnake GT02S over een stevige en flexibele huid 
die ondersteunt en beschermt, het uitrekken van de 
kabel voorkomt, en opvallend genoeg is zodat men 
er niet over struikelt.

DEK OF BOOM. Kan gebruikt worden als een 'dek-' 
of 'boom-' systeem. Met de optionele ophangkit, kan 
de SuperSnake GT02S handig boven het lasgebied 
worden geplaatst als draadaanvoersysteem via een 
laadboom. 

Normaal laspistool
max. 5 meter

Kemppi SuperSnake GT02S 
max. 30 meter


