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TIG Gas Saver Kits 
 

Met een Gas Saver Kit op uw TIG-toorts kunt u tot 40% op Argon gas besparen 

én heeft u beter zicht op uw laswerk tijdens het lassen.   

 
 

De Gas Saver Kit is een complete set bestaande uit een doorzichtige Pyrex gascup, adapter met  

gaslens, spantanghouder, messing spantang en hitteschild om een juiste werking te garanderen.   

De doorzichtige Pyrex gascups zijn een nieuwe must-have voor 

lassers die op moeilijk zichtbare plaatsen laswerk moeten  

uitvoeren. Dankzij de Pyrex gascup heeft de lasser een betere  

en grotere zichtbaarheid bij het lassen van bijvoorbeeld binnen-

hoeken, leidingen, ronde buizen, etc...  

 

De voordelen van de Gas Saver Kit op een rijte: 

 Betere gasflow ten opzichte van een standaard set 

 Groter oppervlak bereikbaar door de adapter met gaslens 

 Doorzichtige Pyrex gascups zorgen voor een volledige  

zichtbaarheid op het laswerk 

 Langere uitsteeklengte wolfraamelektrode mogelijk 

 Messing spantang geeft betere start en 

boogstabiliteit met een langere levensduur 

dan een koperen variant 
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Gas Saver Kit met diameter 12,8 mm  

voor gebruik op toortstype 17/18/26 

Gas Saver Kit met diameter 12,8 mm  

voor gebruik op toortstype 9/20 
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TIG Gas Saver Kits 
 

Met een Gas Saver Kit op uw TIG-toorts kunt u tot 40% op Argon gas besparen 

én heeft u beter zicht op uw laswerk tijdens het lassen.   

 
 

De Gas Saver Kit is een complete set bestaande uit een doorzichtige Pyrex gascup, adapter met  

gaslens, spantanghouder, messing spantang en hitteschild om een juiste werking te garanderen.   

De doorzichtige Pyrex gascups zijn een nieuwe must-have voor lassers die op moeilijk zichtbare 

plaatsen laswerk moeten uitvoeren. Dankzij de Pyrex gascup heeft de lasser een betere en grotere 

zichtbaarheid bij het lassen van bijvoorbeeld binnenhoeken, leidingen, ronde buizen, etc...  

 

De Gas Saver Kit met een grote diameter wordt  

ook aangeraden bij het lassen van Titanium.  

De doorzichtige Pyrex gascups zorgen naast een    

volledige zichtbaarheid op de lasnaad voor een   

uniforme gasstroompatroon over een zeer groot  

oppervlak.   

De adapter met gaslens in de Gas Saver Kit met 

grote diameter maakt het bovendien mogelijk om 

gemakkelijk en veilig moeilijk bereikbare hoeken  

te lassen. 
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Gas Saver Kit met diameter 29,7 mm  

voor gebruik op toortstype 9/20 

Gas Saver Kit met diameter 29,7 mm  

voor gebruik op toortstype 17/18/26 


