
  

Wij werken continu aan de verbetering van onze produkten. Alle in deze datasheet opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gegevens kunnen 
zonder kennisgeving vooraf veranderd worden en gelden slechts als algemene richtlijn; derhalve kunnen er ook geen rechten aan worden ontleend. 
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BÖHLER A 7 - FD  
AWS A5.22 - 95 :  E 307T0-G 
EN ISO 17633-A :2006 : T 18 8 Mn R M 3 
                    T 18 8 Mn R C 3 
EN ISO 17633-B: 2006 : TS307-FB0 (mod.) 

 

OMSCHRIJVING 
 

• Rutiel gevulde draad voor het lassen onder de hand.   
• Dit product biedt een hoge productiviteit, is eenvoudig in het gebruik en is uitstekend te verlassen, een 

zelflossende slak, nagenoeg spatvrij en geen verkleuring van het lasmetaal, gladde lasnaad en goede  
inbranding. Economisch lasproces vooral omdat nabewerking middels beitsen tot een minimum wordt beperkt. 

• Ductiel lasmetaal met hoge rek, uitstekende weerstand tegen scheurvorming zelfs tijdens thermische 
belastingen.  

• Ophardbare oplassing en goede weerstand tegen cavitatie. 
• De rek blijft goed, zelfs bij opmenging van moeilijke lasbare staalsoorten.  
• Geen risico op verbrossing bij bedrijfstemperaturen tussen -100°C en > 500°C.  
• Lasmetaal is bestand tegen scaling < 850°C.  
• Indien bedrijfstemperatuur > 650°C raadpleeg de fabrikant.  
• Lassen met een standaard MIG/MAG-lasapparatuur is mogelijk 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
 

Voorwarm- en interpasstemperaturen volgens de vereisten van het basismetaal.  
GESCHIKT VOOR 

 

• Geschikt voor productie, reparatie en onderhoud.  
• Ongelijksoortige verbindingen, taaie bufferlaag voorafgaand aan slijtvaste oplassing,  
• 14% mangaanstaal, 13-17% chroomstaal hittebestendig tot 850°C,  
• Pantserstaal, hoog-koolstofhoudende staalsoorten en Q&T staal,  
• Oplassen van tandwielen, klephuizen en turbineschoepen.  

GOEDKEURING          
TÜV-D (11101.)    

GASBESCHERMING        DEBIET 
 
Menggas Argon + 15 met 25% CO2 (M21 volgens EN 439)  of                                          15-18 l / min 
100% CO2* (C1 volgens EN 439). ( * : In dergelijke gevallen wordt het aangeraden te werken met 2 Volt meer) 
 

POLARITEIT          
DC+          

R
 

ICHTANALYSE VAN HET PURE LASMETAAL (% per gewicht) 
C Mn Si Cr Ni 

0.1 6.5 0.7 18.5 8.8 
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET PURE LASMETAAL (M21 – EN 439) 
 

Warmte 
behandeling 

Waarden Rm [MPa] Rp0.2 [MPa] A5[%] Av[ISO-V] Av[ISO-V] Hardheid

Normaal 630 420 39 60 J bij +20°C - ~200HB Als gelast  
Minimaal > 600 > 400 > 35 - > 32 J bij -100°C - 

Koudverstevigd Maximaal - - - - - 400HV 
 
LASPARAMETERS EN LASVERWERKING 

 
Diameter [mm] 1.2 1.6 

Stroom [A] 125 - 280 200 - 350 
Spanning [V] 20 - 34 25 - 35 

HERDROGEN 
 

Indien noodzakelijk: 24 uur op 150° C. 
 

LASPOSITIES 
  

Diameter 1,2 mm: beperkt 

Diameter 1,6mm: JPVN/JC/07-08/REV1
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