
• beproefde technologieën
• mooie prestaties
• ideale prijs/kwaliteitsverhouding 

SLIM, KRACHTIG  
EN BETROUWBAAR

RE-COVER2

Tip voor de voedingssector: Reinig 
uw lasnaden met Greinox 1000,  
deze hoeft u niet na te spoelen.  
(Bestelnummer: 2411100)

NIEUWE BEITSKAMPIOEN

HERSTELT UW RVS-LASNADEN 
SNELLER EN GRONDIGER 
Alle Tig-lasverbindingen uit RVS.  
Ook bepaalde MIG-lassen  
(afh. van structuur lasnaad).  

Vaak in volgende sectoren:

› Meubelindustrie
› Keuken en sanitair
› Zwembaden
› Voedingsindustrie
› Zuivelfabrieken
› Brouwerijen
› Ketelbouw
› Petrochemie
› Waterzuivering
› Medisch gereedschap
› Vliegtuig en ruimtevaart
› …

NOG VERBETERDE TECHNIEKNOG VERBETERDE TECHNIEK



Technische veranderingen voorbehouden.  
Al onze machines zijn voorzien van een CE markering en het S-teken.

EXTRA’S: SIGNEER  
UW WERK
Laat een permanent visite- 
kaartje achter op uw laswerk: 
de Re-cover2 markeert uw logo, 
naam, serienummer, of wat u  
maar wil. Voor een onuitwisbare 
indruk. Lastek levert u hiervoor 
duurzame kwaliteitssjablonen. 

RE-COVER2

Voedingsspanning [V] 1 x 230

Frequentie [Hz] 50

Vermogen [W] 800

Bedrijfstemperatuur  [°C] -5° tot +50°

Gewicht [kg] 6,9
Afmetingen  H x B x D [mm] 320 x 180 x 430
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MET GARANTIE

Eburon is een Europees merk 
en biedt de zekerheid die 
u mag verwachten van een 
topmerk: een uitgebreide 
garantie en een technische 
dienst die herstellingen en 
vervangingen in no time regelt. 

Een nieuw merk, onder de hoede 
van een vaste waarde sinds 1958: 
Lastek. De vestigingen in België 
en Nederland staan borg voor  
de integrale service. Kwaliteits-
controle, ingebruiksstelling, 
dienst na verkoop, onderhoud, 
onderdelenvoorraad, … 
Geen leveringen en herstellingen 
die de oceaan over moeten,  
maar een gedegen service door 
vakmannen vlakbij. 

MET DE SERVICE 
VAN LASTEK

LASSEN BESCHADIGT  
DE RVS-BESCHERMHUID 
U last of verwerkt RVS? U kent het fenomeen: het materiaal 
verkleurt door het lassen. RVS heeft normaal een beschermende 
“huid” van chroomoxide, die voor de roestvastheid zorgt.  
Door het lassen verbrandt deze huid. Indien geen goede  
reiniging nadien, zal deze corroderen (roesten).

EEN SPOEDIG HERSTEL
De Re-cover2 herstelt die huid. Hij reinigt en 
passiveert, in één beweging. U maakt het 
materiaal opnieuw zo solide als voorheen. 
Zonder kleurverschillen of structuurverandering, 
i.t.t. klassieke beitspasta.

De Re-cover2 geeft u niet 1 maar 2 
mogelijkheden voor reiniging: 
› de traditionele ‘stempel’ laat u op een 

eenvoudig manier de lasnaden elektrolytisch 
beitsen

› de ‘koolstofborstel’ doet het beter bij minder 
vlakke lasnaden

Zo levert u bij elk laswerk het beste resultaat.

Inclusief bij Re-Cover2: een complete 
herstelkit, klaar voor gebruik, met koffer  
en alle nuttige accessoires.

www.eburonwelding.be


