
LASSEN
ALLROUND METAALBEWERKING

Jeldi B.V. is een absolute vakspecialist op het gebied van lassen.
Wij hebben de kennis in huis van diverse lastechnieken en -processen,

waaronder MIG/MAG-, TIG- en elektrode lassen. Moeiteloos lassen wij alle soorten metaal
zoals ijzer, gietijzer, roestvrij staal (RVS), aluminium, titanium/titaan, messing en koper. 
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Veiligheid en milieu
Bij al onze processen in de werkplaats staat de vei-
ligheid van onze medewerkers voorop. Wij zorgen 
voor de juiste omstandigheden, waardoor ons per-
soneel optimaal beschermd is en veilig het werk kan 
uitvoeren. 

Zo beschikt ons personeel over gecertificeerde 
lashelmen en aangepaste kleding. Ook worden de 
lasdampen op milieuvriendelijke wijze afgevoerd. 

Door middel van lasgordijnen wordt eventueel scha-
delijk laslicht gefiltreerd, waardoor de rest van de 
werkplaats hier geen last van ondervindt. 

Laswerk op locatie
Voor bijna alle laswerkzaamheden geldt dat Jeldi 
B.V. deze ook op locatie kan uitvoeren. In het ge-
val van bijvoorbeeld machinebreuk kunnen te hoge 
transportkosten een reparatie onaantrekkelijk ma-
ken. In deze gevallen kan een reparatie op locatie 
dé oplossing zijn. Ook in geval van spoedlaswerk-
zaamheden kan Jeldi B.V. u van dienst zijn. 
 
VOORDELEN
• Geen vervuiling van producten
• Uitstekende lasresultaten
• Reparatie op locatie
• Snelle service 
• Veilige en milieuvriendelijke technieken

• MIG/MAG- EN TIG-LASSEN 
MIG/MAG-lassen is een veelzijdig en snelle lastech-
niek. Er wordt gebruik gemaakt van een constante 
spanning en de lasdraad wordt continu mechanisch 
aangevoerd.

Bij TIG-lassen wordt een constante stroomsterkte 
gebruikt en dient het lastoevoegmateriaal hand-
matig te worden toegevoegd. Ondanks dat dit een 
langzamer proces is dan MIG/MAG-lassen biedt dit 
proces een zéér hoge en nauwkeurige laskwaliteit, 
waarbij geen lasspatten ontstaan. TIG-lassen is bij 
uitstek geschikt voor RVS en aluminium. 

 

Uitstekende lasresultaten zonder vervuiling
Jeldi B.V. smelt uw lasproduct met de grootste zorg 
aan elkaar. In de werkplaats staan diverse lastafels 
en opspangereedschappen. Met dit 3-dimensionale 
opspansysteem kan uw lasconstructie snel én met 
grote nauwkeurigheid opgespannen worden. Uw 
gehele werkstuk kan door middel van dit systeem 
eenvoudig worden voorbereid, gehecht en afgelast.
De verschillende metalen worden separaat van 
elkaar gelast, waardoor vervuiling in het materiaal 
wordt voorkomen. 
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