
FOCUS STICK 
161 E PFC

Betrouwbare MMA- 
inverterlasapparaten  
met uitstekende ontstekings- 
eigenschappen die zorgen 
voor een stabiele lasboog. 
(TIG met aanstrijk- 
ontsteking).

• Handig, mobiel,  
gebruikersvriendelijk

• Ideaal voor montage, 
onderhoud en  
werkplaatsgebruik.

• Voor het lassen van 
koolstofstaal en roestvast 
staal op alle plekken.

• Slechts één knop. Zo 
simpel is het

Draagbare, gebruiksvriendelijke en  
betrouwbare MMA-inverter  
- ideaal voor het mobiele serviceteam
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Bezoekadres:
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FOCUS STICK 161 E PFC
DRAAGBARE MMA-INVERTER

De Focus Stick 161 E last de meeste soorten  
rutiel en standaard elektroden in diameters 
tot 3,2 mm (85V open spanning). Voor nog  
meer flexibiliteit heeft de lasser de beschikking  
over de optie van plus- of min-polariteit op 
de lastang. 

Eenvoudig TIG-lassen met aanstrijkontsteking  
is ook mogelijk.

De Focus Stick 161 E is uitgerust met PFC  
(Power Factor Correction), een elektronisch 
circuit dat zorgt voor maximale inzet van  

vermogen en een minimaal vermogensverlies 
dat lassen mogelijk maakt met een ca. 25%  
hogere lasstroom met zekeringen  van slechts 
16 A.

Een nieuwe technologie maakt een net-
spannings-tolerantie van -40 tot +10%  
mogelijk, waardoor lassen met een lange  
aansluitkabel of aansluiting op een 
stroomaggregaat mogelijk is.

Focus Stick 161 E PFC - bedieningspaneel Focus Stick 161 E PFC - ideaal voor alle reparaties

STROOMBRON FOCUS STICK 161 E PFC

Stroombereik, A 20-160

Aansluitspanning *) +/-10%, V 1x230

Zekering, A 16

Inschakelduur 40°C 100%, A/V 110/24,4

Inschakelduur 40°C 60%, A/V 130/25,2

Inschakelduur 20°C 100% A/V 160/24,4

Inschakelduur 20°C 60% A/V 160/24,4

Open spanning, V 85

Beschermingsklasse 23S

Norm EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-10

Afmetingen (HxBxL), mm 230x150x400

Gewicht, kg 6,3

*) De machine blijft nog lassen bij – 40% primaire spanning, indien de secundaire stroom wordt verlaagd.

Wijzigingen voorbehouden.

52193048

STANDAARD

•  Lastang, incl. 3 m 
kabel

• 2 m aardkabel

• Draagband

• 16 A Schuko-stekker

OPTIONELE  
ACCESSOIRES

• TIG Ergo 101 toorts 
4 m slangenpakket 
(80392615)

• Focus-lashelm 
(81910900)

• Beschermend frame 
(78866004)

• Bikhamer (81920003)


