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Spanklem vast 
300/140 mm

257554731

Aanslag 150 mm

257554426

Winkelhaak 
300 x 190 mm

257554429

Adapter t.b.v. 
Spanner 
Spanopzetstuk

257554749

Platte winkelhaak 
320 x 150 mm

257554532

Spanklem variabel 
300/175 mm

257554730

Aanslag 225 mm

257554338

Winkelhaak 
450 x 250 mm

257554342

Snelspanbout

257554335

Platte winkelhaak 
350 x 250 mm

257554534

Spanklem 
snelspanner 
300/140 mm

257554765

Aanslag 260 mm

257554427

Winkelhaak 
275 x 500 x  
175 x 100 mm

257554367

Aanslag 
excentrisch  
Ø 100 mm

257554337

Winkelhaak 
185 x 175 mm

257554339

Spanner horizontaal 
STC-HH 70

257554747

Gradenboog

257554531

Verlengstuk tafel 
1000 x 100 mm

257554336

Prisma ø 58 mm - 
130°

257554347

Aanslag 500 mm

257554428

Graden Winkelhaak 
200 x 200 mm

257554340

Spanopzetstuk  
variabel TW28VAD

257554732

Spanner schuifstang 
STC-IHH 25

257554748

Platte winkelhaak 
275 x 150 mm

257554533

Verlengstuk tafel 
1000 x 200 mm

257554343

Spanklem draaibaar 
(adapter)
257554746

Verlengstuk TWX 
voor spanklem 
draaibaar

257554745

Handspray flacon 
500 ml (leeg)
251553339

Antispat Protec 
CE15L 10 liter

251527665

Borstel Ø 30mm

257556590

Ontvetter 
Kroon-O-Sol, 
blik á 5 liter

251556531 

Bevestigingspin t.b.v. 
tafels koppelen

257554435

Verrijdbare wagen 
voor toebehoren

Met deze verrijdbare Weldkar 
toebehorenwagen heeft u al uw 
opspangereedschappen netjes, handig 
en overzichtelijk gerangschikt binnen 
handbereik.

Deze verrijdbare toebehorenwagen is snel 
te transporteren naar de werkplek.

Met dit toebehorenset heeft u een veelvoud 
aan gereedschappen in handen om de 
werkstukken in diverse mogelijkheden 
op te spannen. Uiteraard is dit set ook 
uit te breiden met een keur aan andere 
toebehoren. Zie onze website voor een 
uitgebreid overzicht.

Omschrijving  Aantal 
Spanklem vast 300/140 mm 4
Spanklem variabel 300/175 mm 2 
Snelspanbout  12 
Prisma ø 58 mm - 130°  2 
Aanslag 150  4 
Aanslag 225  4 
Winkelhaak 185 x 175 mm 2 
Winkelhaak 300 x 190 mm 2

Bestelnr. 257554758

Lastafel toebehorenset 
standaard

LAS- &
OPSPAN 
TAFELS
en toebehoren

Bestelnr. 257556575
(exclusief toebehoren)



De professionele las- & opspantafels van Weldkar 
worden vervaardigd uit een hoogwaardige 
gereedschapsstaal type S355 MC volgens de norm  
EN 10025. Dit gereedschapsstaal wordt ook wel 
snelstaal of High Speed Steel (HSS) genoemd. Het 
materiaal behoudt ook bij hogere temperaturen zijn 
hardheid en is daardoor zeer geschikt voor gereedschap 
dat heet kan worden. Door een goede belastbaarheid is 
de tafel uitstekend geschikt voor licht en zwaar werk. 
Bescherming tegen het aanhechten van lasspetters 
geschiedt door middel van anti-hecht spray. 

Bestelnr. Afmeting Tafelpoten

257556576 1000 x 1000 x 15mm 4
257556577 1500 x 1000 x 15mm  4
257556578 2000 x 1000 x 15mm 4
257556579 2400 x 1200 x 15mm 6
257556580 3000 x 1500 x 15mm 6

Bestelnr. Afmeting Tafelpoten

257556581 1000 x 1000 x 15mm 4
257556582 1500 x 1000 x 15mm 4
257556583 2000 x 1000 x 15mm 4
257556584 2400 x 1200 x 15mm  6
257556585 3000 x 1500 x 15mm 6

De juiste verbinding tussen kwaliteit en prijs

Een lastafel, ook wel opspantafel genoemd, is een onmisbaar 

hulpmiddel voor iedere professionele lasser. Met de opspantafel 

is het mogelijk om lasconstructies in de uiteindelijke vorm op  

te spannen, om ze vervolgens gemakkelijk af te lassen.  

De opspantafels van Weldkar zijn beschikbaar met boringsgaten  

van Ø 28 mm diameter. Door de opspangereedschappen te gebruiken 

in combinatie met de lastafel neemt de productiviteitsverbetering 

verder toe. De gereedschappen zijn zowel in een set als los verkrijgbaar.  

Door het grote aantal beschikbare hulpstukken wordt ieder probleem 

opgelost en kunt u met elke vorm metaal makkelijk uit de voeten.

De boringsrasters van 100 mm (Ø 28 mm systeem) zijn bij las- & opspantafels de meest 
voorkomende. De sleuven van de bouwdelen zijn hierop perfect afgestemd. Door een stabiele en 
massieve bouw ontstaat de hoogste kwaliteit van vakmanschap.

• Boringsgaten Ø 28 mm
• Afstand tussen boringsgaten 100 mm
• Afstand tussen boringsgaten (zijwanden) 100 mm
• Rasterafstand 100 mm
• Zijwanden hoogte 200 mm
• Maximaal belastbaar tot 3000 kg
• Materiaaldikte 15 mm
• Basishardheid ongeveer 220-270 Vickers
• Perfecte vlakheid van de tafel (+/- 0,5 mm)
• Afgeschuinde gaten voor eenvoudige montage van het gereedschap
• Gegraveerde schaalverdeling in het rooster 100 x 100 mm
• Verstelbare steunen (standaarduitrusting) of wielen met verstelbare steunen (extra uitrusting)
• Hoogteverstelling van de tafel met standaard poten ca. 880-930 mm

Lastafel Weldkar Ø28 - Vast Lastafel Weldkar Ø28 - Verrijdbaar

Alle lastafels zijn ook 
verkrijgbaar met wielen.

LAS- &
OPSPAN 
TAFELS


