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TITANIUM 400 AC/DC
Een unieke TIG AC/DC laservaring

Made in France
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Een zeer compleet 
lasapparaat
De TITANIUM 400 AC/DC is een high performance lasapparaat, geschikt voor 
het uitvoeren van TIG AC/DC en MMA laswerkzaamheden. De puls modules 
en het intuïtieve bedieningspaneel van de TITANIUM 400 AC/DC garanderen 
zeer precieze lasresultaten op gelegeerd staal, laag gelegeerd staal, roestvrij staal, 
aluminium en aluminium legeringen en koperachtige metalen.

Een vernieuwende digitale architectuur

De TIG TITANIUM 400 AC/DC is het resultaat van vele jaren 
onderzoek en ontwikkeling : een onovertroffen lasapparaat voor alle 
TIG AC & DC lastoepassingen. Het apparaat is voorzien van de jongste 
generatie elektronica en is volledig digitaal gestuurd. Deze twee 
onmisbare elementen garanderen een onovertroffen laskwaliteit en 
constant hoge productiviteit.  

Dankzij z’n innoverende ontwerp garandeert het lasapparaat ook 
in de meest veeleisende omgevingen een zeer hoog rendement. Z’n 
inschakelduur van 60% bij 400 A (40°C, norm EN60974-1), de instelbare 
lasstroom vanaf 3 A, de instelbare curven, de geoptimaliseerde 
ontsteking en de talrijke lasmodules zijn slechts een klein deel van 
de vele voordelen van dit lasapparaat. De TITANIUM 400 AC/DC is 
geschikt voor een gebruik met lasrobots, en is de ideale keuze voor alle 
lassers die op zoek zijn naar de perfecte TIG AC/DC lasgenerator.

De voordelen van de  
TITANIUM 400 AC/DC

✔ • Hoge inschakelduur

✔ • Volledig digitaal

✔ • Pulsmodule

✔ • Zeer precies lassen

✔ • Robuust ontwerp

Toepassingen 

     Ketelbouw

   Scheepsbouwindustrie

   Staalindustrie

    Metaalconstructie

▪ DC Standaard : lassen in gelijkstroom op de meeste ijzerhoudende materialen.

▪ DC Puls (Frequentie tot 2.5 kHz) : zorgt voor een uitstekende beheersing van het smeltbad en beperkt de temperatuur van de te 
lassen onderdelen. Dit maakt onder andere het lassen van zeer fijn plaatwerk mogelijk, en beperkt tevens de vervorming ervan. 
Vereenvoudigt het lassen in positie.

▪ DC FastPuls (Frequentie tot 20 kHz) : maakt het mogelijk de samentrekkende eigenschappen van de Puls module bij hoge  
frequentie vast te houden en toch een laag geluidsniveau te behouden.

▪ AC Standaard : lassen op aluminium (AlSi, AlMg, AlMn…) en aluminium legeringen (magnesium en messing) in wisselstroom.

▪ AC Puls : dezelfde toevoer.als in DC op aluminium.

▪ AC Mix : het afwisselen van AC en DC, voor het sneller assembleren van aluminium. De fase DC : voor het voorverwarmen van 
het onderdeel.

6 TIG lasmodules

TIG synergetisch

De “Synergetische” module maakt het werken met de 
TITANIUM zeer eenvoudig en verhoogt tevens de 
productiviteit. Het aanpassen van de stroom of andere 
instellingen van de lascyclus is niet meer nodig : 3 
basisgegevens zijn voldoende om het lassen op te starten :

En starten met lassen !

Deze 3 gegevens bepalen automatisch de optimale 
lasinstellingen, waarmee iedere lasser precieze en efficiënte 
lasresultaten kan realiseren. Voor de meer specifieke 
toepassingen bieden de overige modules (Standaard, Puls...) 
de mogelijkheid om de verschillende instellingen naar eigen 
inzicht aan te passen, van de ontsteking tot het uiteindelijke 
afkoelen van uw lasrups.

Deze synergetische lasmodule is de perfecte hulp bij het 
assembleren van fijn plaatwerk, het in verticale positie werken 
of in de hoogte te werken. Deze lasmodule zorgt ondanks 
moeilijke omstandigheden voor een mooie lasresultaat.

Materiaal (6)
DC : Fe, CrNi of CuZn/Cu
AC : AlMg, AlSi of Al99

Dikte van het materiaal

Positie (4)

DC Standard DC Pulsé

In de DC module levert de TITANIUM 400 AC/DC een zeer stabiele gelijkstroom. In deze module is 
het mogelijk alle soorten metaal zoals gelegeerde en niet gelegeerde metalen, roestvrij staal of duplex 
staalsoorten en gietijzer te assembleren. De DC puls module van vergemakkelijkt verticaal opgaande 

laswerkzaamheden.

Het lassen in wisselstroom (AC) is een doeltreffend antwoord op het probleem van de magnetische 
storingen van de boog tijdens het lassen van elektrisch geladen onderdelen. Deze procedure 
zorgt voor een grotere flexibiliteit, zeer belangrijk bij het uitvoeren van de meest moderne en 
veeleisende laswerkzaamheden. Instelmogelijkheden die vooral nuttig zijn voor het bewaren van 
eerder uitgevoerde lasprocedures, waarvan het wijzigen van de WPS gevoelig zou kunnen zijn. 

De instelbare frequentie van 15 tot 150 Hz, het instellen van lascurves en het aanpassen van 40 tot 
60 % van de duty cycle zijn hiervoor de belangrijkste elementen.

3 MMA lasmodules, geschikt voor iedere situatie

De TITANIUM 400 AC/DC is de complete oplossing voor het assembleren van alle soorten materiaal. 

Het lassen met beklede elektrode (MMA) is hiervan een essentieel onderdeel. Alle modules zijn geschikt voor het 
gebruik van elektroden met alle soorten bekleding, tot een diameter van 8 mm (rutiel, basisch, cellulose enz.).  Da 
lashulpen “Arc Force” en “Hot Start” kunnen handmatige worden bijgesteld, om zo in de 3 modules (DC, DC puls & AC) 

een perfecte ontsteking en onvergelijkbare lasprestaties te verkrijgen.

DC Standaard AC Puls
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16 mogelijke combinaties van lascurven

De TITANIUM biedt een veelheid aan mogelijkheden, tussen positief en 
negatief, voor het specificeren van de stroom. 

De curves zijn in te stellen in de AC standaard module, in de AC module, 
de Puls en de DC Puls module. De TITANIUM 400 AC/DC is het eerste 
lasapparaat dat in DC Puls over deze instelling beschikt. Deze essentiële 
functie reduceert het geluidsniveau en speelt tevens een bepalende rol bij 
het omlaag brengen van het energieverbruik.

constante     (ex : 100 A)

Rechthoek
Trapezium-vormig
Sinus
Driehoek

E-TIG, beheerste energietoevoer

De E-TIG reguleert de energie-toevoer, ongeacht de lengte van de boog tussen 
de toorts en het te lassen werkstuk. De penetratie en de breedte van de lasrups 
blijven constant. Tijdens plotselinge variaties van de lengte van de lasboog stelt 
het E-TIG systeem automatisch het vermogen bij, en garandeert zo een conforme 
energietoevoer.

  De lasstroom wordt verhoogd (I▲) wanneer de boog korter wordt 
  De lasstroom wordt verlaagd (I▼) wanneer de boog langer wordt

De E-TIG is een echte doorbraak in de uitvoering van precisie-werkzaamheden, 
en geeft de lasser extra bewegingsvrijheid tijdens het lassen.

 
Belangrijkste voordelen :

▪ Sneller lassen dankzij de geconcentreerde boog

▪ Reductie van thermische verkleuringen op het werkstuk

▪ Diepere penetratie

▪ Minder vervorming

▪ Voorkomt wolfraam insluitingen
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Een verandering van de booglengte 
wijzigt ook de spanning, en 

veroorzaakt dus variaties in het 
vermogen van de boog.

De stroom circuleert eerst in het positieve bereik en vervolgens in het 
negatieve bereik met een constante sterkte. Deze instelling geeft een 
zeer stabiele boog, maar het hoge geluidsniveau kan hinderend zijn voor 
de lasser. Het wordt aanbevolen om gehoorbescherming te dragen.

Een instelling met sinusvormige golven zijn ook mogelijk. De boog 
is dan zachter, en het geluidsniveau tijdens het lassen is lager. In het 
merendeel van de toepassingen op aluminium is een combinatie van de 
twee de beste keuze ; een trapezium-vorm voor de negatieve helft van 
de curve, en een sinusvorm voor de positieve helft.
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4 signalen Rendement
Zeer stabiele 
boog met 
een hoog 
geluidsniveau

Zeer stabiele 
boog met laag 
geluidsniveau

Zachte boog 
met laag 
geluidsniveau

Stabiele boog met 
hoge druk

 
(ideaal op fijn 

plaatwerk)

E-TIG ON

E-TIG OFF

De perfecte ontsteking

De TITANIUM heeft standaard een instelbare High Frequence TIG 
ontsteking. Bij een ontsteking zonder contact zal de elektrische boog 
onmiddellijk worden opgestart door een hoge spanningsimpuls, die zelfs 
bij grote booglengtes vanaf de eerste druk op de trekker een perfecte 
ontsteking garandeert. De TIG Lift ontsteking (zonder HF) wordt speciaal 
gebruikt in elektro-gevoelige omgevingen, waar het belangrijk is dat er 
geen wofraam insluitingen plaatsvinden. Met deze functie kan de lasser 
tevens, vanaf 3 A in DC en 5 A in AC, zeer fijn plaatwerk (0,3 mm dik) 
assembleren.

TACK, het ultieme puntlassen

De TITANIUM 400 AC/DC beschikt over 2 puntlasmodules met of 
zonder Delay, waarmee onderdelen kunnen worden voor-geassembleerd 
voordat het werkelijke lassen begint :

 ▪ TACK puntlassen : snel en precies puntlassen met een minimaal 
thermisch effect voor het TIG DC lassen. Ideaal voor het herhalen van 
punten op fijn staal, waarbij een uniform en gecontroleerd resultaat van 
essentieel belang is. De vervorming blijft zeer beperkt, de punt geeft 
geen enkele oxidatie en de regelmatigheid is nagenoeg perfect. Deze 
module zorgt tevens voor een hogere productiviteit : de punt ligt onder 
de lasrups zonder dat de lasser daar extra tijd aan hoeft te besteden.

 ▪ SPOT traditioneel punten.

Een technisch hoogstandje
voor de zware industrie
De TITANIUM 400 AC/DC is meer dan een eenvoudig lasapparaat : z’n talrijke functies 
garanderen een grote gebruiks-souplesse die de lasser tijdens iedere fase van de lasprocedure een 
totale beheersing geven. De ontsteking, het beheersen van de lasboog of de energievoorziening 
: al deze elementen zijn door specialisten ontwikkeld en geperfectioneerd en dragen bij tot een 
maximaal comfort en uitmuntende lasresultaten op alle soorten materiaal. Ieder detail is uitvoerig 
getest en draagt bij aan de unieke laservaring die de TITANIUM 400 AC/DC de lasser geeft.

Ontworpen om lang mee te gaan

Het TITANIUM lasapparaat is, dankzij z’n ventilatiekanaal dat de 
elektronische componenten van stofdeeltjes isoleert, zeer goed inzetbaar in 
barre omstandigheden. Een aluminium radiator en een zeer krachtige ventilator, 
die zich automatisch aanpast aan de effectieve behoeften van het lasapparaat, 
garanderen de afkoeling van de interne onderdelen. De reductie van het 
geluidsniveau, het energieverbruik en de hoeveelheid stof in het apparaat  
zal de levensduur aanzienlijk verlengen.  

E-TIG ON



TIG DC Synergetisch

TIC AC Puls

MMA AC

Ultra intuïtief 5 inch bedieningspaneel in kleur

Het nieuwe bedieningspaneel van de TITANIUM heeft een moderne en ergonomische vormgeving. De ingenieurs van GYS 
hebben de lassers op de eerste plaats gezet en de interactie met dit XXL 5” kleurenscherm (12,7 cm diagonaal) voor hen 
geoptimaliseerd.

Het bedieningspaneel heeft 2 navigatieknoppen en 4 keuzeknoppen, en geeft toegang tot alle functies die nodig zijn tijdens 
het TIG AC/DC lassen : pre-gas, post-gas, het laten oplopen en verminderen van de lasstroom, de vorm van de boog enz. Dit 
meertalige bedieningspaneel (10 talen) met talrijke iconen en animaties is zeer eenvoudig in gebruik en kan dankzij de makkelijk 
te herkennen rubrieken eenvoudig bediend worden. Het instellen verloopt snel, er is plaats voor 100 geheugenprogramma’s per 
procedure en voor het opslaan van uw favoriete instellingen of WPS waarden. Dit bedieningspaneel wordt beschermd door een 
afneembare behuizing van 4 mm dik, en is dus geschikt voor professioneel gebruik in moeilijke industriële omgevingen.

3 weergave
modules

«Home»
altijd zichtbaar

Eenvoudig en  
gebruikersvriendelijk

Synergetische
module

De weergavemodule geeft toegang 
tot meer of minder instellingen en 
lasparameters, naar gelang de eisen 
van de lasser :
- Easy : vereenvoudigde functies
- Expert : volledige weergave
- Geavanceerd : geeft volledige 
toegang tot alle instellingen

Met de knop «Home», die 
altijd linksonder in het scherm 
zichtbaar is, kan de gebruiker 

eenvoudig en snel
terug naar de essentiële functies 
van het lasapparaat (Procedures, 

Instellingen, kalibreren enz.).

De lasser kan het contrast van 
het bedieningspaneel van de 

TITANIUM zelf instellen. De 
kleuren zijn aangepast aan iedere 

lasprocedure en de iconen zijn 
makkelijk te identificeren en te 

onthouden.

Kies het materiaal, de dikte en 
de laspositie. Deze 3 gegevens 
bepalen automatisch de juiste 

instellingen, voor het realiseren 
van een precies en doelmatig 

lasresultaat.
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De grote uitdaging voor de TITANIUM 400 AC/DC : het vereenvoudigen van uw 
laswerkzaamheden. Het snel aaneenschakelen van meerdere gememoriseerde programma’s, een 
volledig machinepark identiek kunnen instellen, de volledige lasgegevens registreren en opslaan : 
dit zijn de grote uitdagingen in een moderne industriële omgeving. De TITANIUM 400 AC/DC is 
één van de weinige lasapparaten die al deze uitdagingen aan kan. Ontworpen door en voor lassers, 
met een geoptimaliseerd bedieningspaneel om de lasser tijdens alle stappen van het lasproces op 
een intuïtieve manier te begeleiden. 

Unlimited portability
Met een simpele USB stick kunt u een voltallig TITANIUM 400 AC/DC 
machinepark instellen. U kunt tot 500 programma’s memoriseren.  
De bedienigsvoorkeur, de lasprogramma’s enz. Alles kan worden vermenigvuldigd 
tot in het oneindige. Dit biedt de lasser een enorme mobiliteit, en maakt het 
mogelijk om de in de werkplaats voorbereide instellingen te installeren op on-site 
lasapparatuur. Deze handeling is via het daarvoor bestemde menu zeer eenvoudig uit 
te voeren.

Een zeer nauwkeurige meting van het Energieverbruik
Dankzij de geïntegreerde digitale techniek kan de TITANIUM 400 AC/DC de span-
ning (U) en de lasstroom (I) bij 20 kHz meten. Deze acquisitiefrequentie is beduidend 
hoger dan die van de ampèremeter, die wordt aanbevolen door de norm EN 50504. 
De las-energie wordt zo zeer nauwkeurig overgebracht, zelfs tijdens het gebruik van 
complexe stroomvormen bij hoge frequentie. Deze gegevens zijn direct af te lezen via 
de ENERGIE module (norm EN1011-1, ISO/TR 18491, QW-409).  Dit is een belan-
grijk voordeel voor de lasser bij het redigeren en het opvolgen van lasrupsen). Vooral 
in het kader van PQR / WPS (EN ISO 15614 / 15609-1), en het garanderen van de 
laskwaliteit (EN ISO 3834).

Cordon 1

Data A V Lg N°

152 A 12.5 V 23 mm 2

Cordon 2 110 A 10.1 V 210 mm 6

Cordon 3 105 A 11.7 V 52 mm 8

Cordon 4 12 A 12.4 V 17 mm 7

Cordon 5 98 A 12.1 V 69 mm 3

Traceability van alle lasrupsen
Dankzij z’n interne geheugen kan de TITANIUM 400 AC/DC iedere lasrups en 
alle lasvariabelen opslaan. Dit is een onmisbare functie wanneer er moet worden 
voldaan aan bepaalde fabricatie-eisen (PQR/WSP). De opnametijd van de metingen 
is bij te stellen tot op een honderdste van een seconde (0,5 tot 5 seconden). De 
opnames kunnen worden geëxporteerd op een USB stick in het formaat « .csv » en 
kunnen vervolgens worden geanalyseerd met behulp van een spreadsheet.

...1 2 3

1 2
3

De lasprogramma’s (JOBs) zijn zeer snel beschikbaar
Het opeenvolgen van lasprogramma’s kan in één ogenblik, met een korte druk op 
de trekker van de toorts, worden gerealiseerd. Met de TITANIUM kunt u een serie, 
zonder interventie op de generator, naadloos op een andere serie laten overgaan : De 
productiviteit kan zo sterk worden verhoogd, vooral wanneer de generator niet onder 
handbereik van de lasser staat. Twee modules zijn beschikbaar : 
  De QUICK LOAD, toegankelijk buiten het lassen om, om de opgeslagen JOBs te 

bekijken.  
  Met de MULTIJOB kunt u de verschillende las-series instellen en plannen, naar 

gelang de materialen die u wilt lassen. Er kunnen tot 20 JOBs zonder onderbreking 
achter elkaar in serie worden gezet.

Quick Load MultiJOB

Heat Input
J/mm

Traceability

Ergonomie & Productiviteit
Doeltreffend op alle punten
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▪ Bediening geschikt voor de TIG / MIG lasprocedures. 

▪ Geschikt voor gebruik met 90% van de bestaande robots en automaten. 

▪ Oplossing beschikbaar met 6 communicatie-protocollen :
 

062078
062092
063006

062108

063013

062085

▪ Automatische detectie van de robot module.

SAM, de intelligente robot interface

Dankzij het digitale module SAM (Smart Automation Module) kan de 
TITANIUM 400 AC/DC gebruikt worden in combinatie met de meeste 
bestaande robots en automaten.  
Dankzij de multi-netwerk aansluiting wordt de technische integratie 
aanzienlijk vereenvoudigd. De compacte behuizing kan, via een afneembaar 
bevestigingssysteem, direct op de lasgenerator worden bevestigd.

RC-HD2, de gebruikersvriende-
lijke afstandsbediening

Alle TITANIUM lasapparaten kunnen 
worden uitgerust met een extra 
bedieningspaneel, identiek aan het 
oorspronkelijke. 
Bevestigd aan de gerobotiseerde oplossing 
of op afstand van de generator : de lasser 
beschikt zo over dezelfde functies en 
bedieningen voor het ingeven van de 
lasinstellingen.

Innoverende geautomatiseerde 
oplossingen

GYS, altijd op zoek naar de beste 
oplossingen voor z’n klanten, werkt nauw 
samen met bedrijven die geïntegreerde 
systemen ontwerpen. Deze bijzonder 
gekwalificeerde partners, die systemen 
ontwerpen en hier robots voor aanleveren, 
beschikken over een schat aan technische 
kennis op uw gebied en uw specifieke 
problematiek.

SAM : de automation “Plug-and-Play”  
oplossing

GYS biedt, via z’n “SAM” bedieningspaneel, een TIG 
automation-oplossing die perfect beantwoordt aan de eisen 
van mechanische compatibiliteit en communicatie met de 
meeste merken robots en automaten.

De TITANIUM lasgenerator kan via de SAM module 
eenvoudig en snel worden aangesloten op de controleur van 
de robot.  De bestuurder beschikt zo op ieder moment over het 
geheel aan functies van de las-uitrusting en van de robot.

CONNECT-5, de eenvoudige module waarmee 
de JOBs via een automaat opgeroepen kunnen 
worden.

Het doel van deze automaat module is het oproepen van 
voorgeprogrammeerde lasconfiguraties (interne programma’s) 
tussen twee lasrupsen TIC AC of DC. De automaat is 
aangesloten aan de afstandsbediening en wordt automatisch 
herkend door het lasapparaat zonder dat de lasser dit hoeft in 
te stellen.

SAM
�������� ����������������

Voedingskaart

Aansluiting naar 
het lasapparaat

Multi-netwerk 
aansluiting

Verbindingskabel 
DB9

Kabel RJ45
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Met de  module 
kunnen tot 5 pro-
gramma’s opgeroepen 
worden, en kan de 
stroominstelling met 
±50% verfijnd worden.

CONNECT-5

art. code 037960

18 cm

15 cm

Beveiligingskabel

Kit aansluiting 

De TITANIUM 400 AC/DC is een « open » systeem, ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik.  
De lasgenerator is voorzien van alle aansluitmogelijkheden die voldoen aan de huidige en toekomstige 
eisen. De lasgenerator is uitgerust met een koelgroep die de temperatuur perfect beheerst en voor een 
optimaal energetisch rendement zorgt. De TITANIUM kan worden aangesloten op een automaat of 
robot. De TITANIUM wordt het hart van iedere high performance laseenheid.

Connectability

Robot
integratie



TITANIUM 400 AC/DC (art. code 013568)
Netspanning 3 x 400 V
Tolerantie netspanning -15 / +15%
Netbeveiliging (vertraagd) 32 A

Nominaal vermogen
60 % 26 kVA (MMA)  / 19 kVA (TIG)

100 % 22.5 kVA (MMA) / 16 kVA (TIG)

Inschakelduur 10 min/40°C
60 % 400 A

100 % 360 A

Stroombereik
TIG AC 5 - 400 A
TIG DC 3 - 400 A

MMA 5 - 400 A
Nullastspanning 85 V

Laadspanning

TIG AC 10.2 - 26 V
TIG DC 10.12 - 26 V

MMA 20.2 - 36 V

Max. rendement % 87

Nullast verbruik
TIG 35 W

MMA 170 W
Gebruikstemperatuur -10 ... +40 °C
Opslagtemperatuur -20 ... +55 °C
Beveiligingsklasse IP23
Klasse CEM A

Normen
EN/IEC 60974-1
EN/IEC 60974-3
EN/IEC 60974-10

Afmetingen 680 x 300 x 540 mm
Gewicht 43 kg

Koeleenheid (optioneel - art. code 013537)
Benaming WCU 1 kW C*

Koelvermogen  Q = 1l / min 1000 W
Maximale drukkracht 3,5 l / min
Inhoud 5.5 l
Maximale druk 4 bar
Beveiligingsklasse IP23
Afmetingen 680 x 300 x 230 mm
Gewicht (zonder vloeistof) 17 kg
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Mobiliteit en productiviteit

Trolley 10 m³
art. code 037328

Houder RC-HD2
voor trolley

art. code 037779

Trolley skate
art. code 037717

Koelgroep 
WCU 1kW C

art. code 013537

Koelvloeistof
5 l - art. code 062511

10 l - art. code 052246

Kit filter
art. code 
046580

Accessoires
& verbruiksartikelen

Afstandsbediening + connected accessoires

Digitale 
afstandsbediening RC-HD2

art. code 062122

Afstandsbediening
voetpedaal RC-FA1 - 4 m 

art. code 045682

Afstandsbediening
handmatig RC-HA1 - 8 m 

art. code 045675

Mini toetsenbord USB
AZERTY - 027725
QWERTY - 027770

USB stick - 
16 Go

art. code 062344

Bijbehorende apparatuur

Toorts ABITIG 450 W 
- 8 m 

art. code 037359

Toorts dubbele knop 
ABITIG 450 W - 8 m 

art. code 037366

Toorts met potentiometer 
ABITIG 450 W - 8 m 

art. code 060760

Massakabel 
600 A - 4 m / 70 mm²

art. code 043831

Elektrode-houder
600 A - 5 m / 70 mm²

art. code 047006

Technische 
eigenschappen

*Koeleenheid optioneel (art. code 013537)

geleverd met
de TITANIUM



Pack TIG 
TITANIUM

TITANIUM 
400 AC/DC HF

Toorts  
ABITIG 450W - 8 m

Toorts dubbele knop 
ABITIG 450W - 8 m 

Massakabel 600 A 
4 m / 70 mm²  

(griptang)

Koelgroep 
WCU 1KW C Trolley 10 m³

013568 037359 037366 043831 013537 037328

1 014763 • • • • •
2 062047 • • • • •

www.gys.fr

Catalogus Lassen
U kunt hier ook ons volledige  

assortiment Lassen terugvinden.

GYS is een Frans familiebedrijf, opgericht in 1964, met wereldwijd meer dan 700 me-
dewerkers. GYS, met een toonaangevend research centrum, speelt een vooraanstaande 
rol in het ontwerpen en fabriceren van lasapparatuur, accu-laders en schade-herstel 
apparatuur.

 GYS France (HQ) 
1, rue de la Croix des Landes 
53941 Saint-Berthevin 
Tél. : (+33) 2 43 01 23 60 
www.gys.fr / contact@gys.fr

GYS expertise
Een team van technici kan samen met u uw specifieke situatie evalueren en zo de 
voor u adequate las-oplossingen vinden. Onze missie : het leveren van optimale 
kwaliteit vanuit Frankrijk.

Garantie op naam
Het TITANIUM lasapparaat en alle toebehoren zijn speciaal ontworpen voor en getest 
in een industriële en professionele omgeving. Wanneer u uw lasuitrusting koopt bij een 
vertegenwoordiger van GYS (een wederverkoper of een distributeur) zal uw 2-jarige 
garantie direct geactiveerd worden.

Update van handleidingen
Kijk voor meer informatie betreffende de TITANIUM op onze site gys.fr

Kijk tevens op onze  
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095649

WENST U EEN DEMONSTRATIE ?
Wilt u de werking van het TITANIUM lasapparaat beter leren kennen ? We kunnen u onze apparaten demonstreren, zodat u 
zelf alle functies kunt testen en uw eigen mening kunt vormen. Neem contact met ons op : contact@gys.fr


