
De waarheid OVeR ReBel. 



U weet niet hoe het is om 
van 9 tot 5 aan een bureau te 
werken. U weet niet waar uw 
volgende opdracht zal zijn, 
maar u weet dat u op alles 
moet zijn voorbereid. Als het 
op lassen aankomt, betekent 
dat het over ongeacht 
welk proces, vermogen en 
materiaal kan gaan, waar 
dan ook. Maak kennis met de 
Rebel.  Het apparaat dat alles 
en overal last, dat alles heeft 
wat u nodig hebt om de klus 
te klaren - van begin tot einde. 
Hij is allesbehalve vreemd. 





treK er OP uit 
en gA ietS lASSen.

waarheid // hOge Prestatie 

Veel machines beweren dat ze multi-proces zijn, maar  
zijn weinig meer dan een Mig-machine in vermomming. 
Rebel is een echt multi-proces lasmachine, ongeacht of 
u nu Mig/MAg moet lassen met massieve of gevulde 
draad, MMA, zelfs de meest lastige elektroden, of lift tig, 
de Rebel is ervoor geboren om deze processen zonder 
problemen uit te voeren.  

 
waarheid // waanZinnig 
inteLLigente technOLOgie

Ongeacht of u al twee of twintig jaar last, de Rebel kan uw 
werk gemakkelijker maken met sMig (smartMig). Voor de 
beginnende lasser is er de Basis modus, die het instellen 
eenvoudig maakt. Voor de ervaren lasser is er de exclusieve, 
ingebouwde boogcontrole die constant uw lasboog monitort 
en aanpast, voor superieure, reproduceerbare lassen.  
U zult verstomd staan van de kwaliteit.



waarheid // veeLZijdig

U weet nooit welk lasproces u voor uw volgende opdracht 
nodig heeft, of wat voor soort ingangsvermogen er 
beschikbaar zal zijn. Daarom hebben we de Rebel 
volgestopt met functies die u de flexibiliteit geven om 
overal en alles te lassen. 

 

waarheid // Ongeëvenaarde 
rOBuustheid 

U bent on site, buiten in het veld of in de werkplaats. 
U hebt dus een apparaat nodig dat robuust is en 
gemakkelijk te verplaatsen en bestand is tegen de meest 
extreme omstandigheden. Dat is voor de Rebel geen enkel 
probleem. Met zijn stevige rolkooi met vijf handgrepen, 
stalen constructie uit één deel en iP23S-bescherming, is 
dit het apparaat dat u overal kunt mee naartoe nemen. 

 
waarheid // het tOtaaLPaKKet

U hebt meer nodig dan alleen maar een apparaat om te 
gaan lassen. Dus als u een Rebel koopt, dan heeft u de 
alles in één machine waar u op heeft gewacht en alles wat 
u nodig hebt om direct aan de slag te gaan - recht uit de 
doos.



de meest OngeLOfeLijKe  
MACHine Die AlleS en OVeRAl lASt.    

echte muLti PrOces.

n  Professionele Mig-prestaties, inclusief massieve en 
gevulde draden

n  Uitstekende MMA-prestaties, inclusief roestvrij staal 

n  Uitstekende lift tig-prestaties tot 5 A

twee ingangsvermOgens.

n  Werkt op 120V–230V enkelfasige ingangspanning 

n  top-prestaties in alle processen - zelfs op 120V

n  Auto-detect weet op welk type ingangsvermogen de 
machine is aangesloten  

n  Kan worden gebruikt op een 3,7 kW (120V) of 7,5 kW 
(230V) generator

grOOt, 86 mm  
KLeurenscherm.

n  intuïtief lCD/tFt-display 

n  goed beschermd door handgrepen aan voorzijde en een 
forse schuine rand

n  Schakel gemakkelijk om van het ene proces naar het 
andere

n  ingebouwde, on screen handleiding voor lasparameters en 
reserve onderdelen

n  instelbaar voor meerdere talen
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sterKe BehuiZing.

n  Frame met vijf handgrepen voor gemakkelijk transport 
en hantering 

n  Stalen behuizing uit één deel, voor meer bescherming en 
superieure duurzaamheid

n  Verzonken panelen voor meer sterkte en duurzaamheid 



cOmPLeet en Las KLaar.

n  MXl 200 Mig toorts, kabel van 3 m

n elektrodehouder, kabel van 3 m

n Retourkabel, kabel van 3 m

n  gasslang inclusief snelaansluiting,  
4,5 m

n 200 mm spoel OK Aristorod 12.50  
   0,8 mm draad

n extra aandrijfrollen en contacttips  
   0,6 – 0,8 – 1,0 mm draad

de meest OngeLOfeLijKe  
MACHine Die AlleS en OVeRAl lASt.    

Opmerking: De vermelde inhoud is voor de eMP 215ic.  
Raadpleeg de laatste pagina voor een volledige lijst met 
toebehoren voor de eM 215ic (alleen Mig) versie.

smig-technOLOgie.

n  Superieure, ingebouwde dynamische boogcontrole 
die constant de complexe boogeigenschappen 
controleert en zich aan uw techniek aanpast, 
voor een soepele, stabiele boog en superieure, 
reproduceerbare lassen.. 

n  Produceert minder spatten

n  twee modi – Basis en geavanceerd

De basis modus vermindert de Mig leercurve –  
stel de draaddiameter en materiaaldikte in en u bent 
klaar om te lassen

De geavanceerde modus geeft u volledige controle 
om de boogkarakteristiek aan uw wensen aan te 
passen 

SElEctEER dE dRAAddiAMEtER

StEl MAtERiAAlSooRt En -diktE in

BEgin tE lASSEn En sMig doEt dE RESt



De MOtiVAtie OM Het  
aLLemaaL te Kunnen dOen.   

massief gegOten aLuminium 
aanvOermechanisme. 

Het ontwerp van dit gegoten aanvoermechanisme 
verhoogt de levensduur en levert consistente 
draadaanvoer prestaties, door de lange levensduur van de 
standaard componenten en de geoptimaliseerde uitlijning 
van de draadaanvoerrollen (die zonder gereedschap 
te vervangen zijn), worden shavings en draadaanvoer 
problemen aanzienlijk verminderd en zorgen voor een 
nauwkeurige, soepele draadaanvoer.

Licht. 

De Rebel weegt slechts 18 kg, zodat deze  
gemakkelijk naar de werkplek kan worden vervoerd.  

muLti-materiaaL. 

last staal, roestvrij staal en zelfs aluminium. 

OPsLag van LasParameters. 

U kunt tot vier geheugenplaatsen per proces 
opslaan, ideaal om te schakelen tussen verschillende 
lasparameters.

2taKt/ 4taKt tOOrsschaKeLing. 

Vermindert vermoeidheid tijdens Mig of tig-lassen.

traPLOZe sPanningsregeLing. 

Stel de boogeigenschappen nauwkeurig in door de 
spanninginstelling aan te passen.

regeLBare inductie. 

ideaal voor het nauwkeurig instellen van de 
boogstabiliteit en het verminderen van spatten.

insteLBare na-Brandtijd. 

Voorkomt dat de draad in het smeltbad blijft kleven 
of afbrandt aan de contacttip waardoor deze kan 
beschadigen.
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insteLBare arc fOrce. 

Optimaliseert de prestatie van de MMA-proces en stelt 
de gebruiker in staat om de boogspanning gedurende 
een korte tijd te verhogen om het doven van de boog en 
"plakken" te voorkomen wanneer de boog te kort is. 

insteLBare hOt start.

Verhoogt de beginstroom voor het lassen om te 
voorkomen dat de elektrode aan het werkstuk blijft 
kleven; met name handig voor elektrodes die moeilijk 
kunnen worden gestart. 

Lift tig-BOOgstart. 

Biedt tig-boogstart zonder het gebruik van hoge 
frequentie. ideaal voor toepassingen in de werkplaats of 
on site waar gevoelige elektronische apparaten worden 
gebruikt.

insteLLen van vOOr- en 
nastrOOmtijd van gas. 

Ontlucht de gasleiding en voorkomt porositeit voor  
en na het lassen, vooral handig bij het Mig-lassen  
van aluminium.

iP23s. 

De behuizing is gebouwd om u en uw  
machine te beschermen. De Rebel is  
ontworpen volgens een hogere standaard,  
en is geschikt voor agressieve  
omgevingen. 

garantie. 

De Rebel wordt geleverd met een oerdegelijke  
garantie van drie jaar.



leeR De VOlleDige  
famiLie Kennen. 

PRocES EM 215ic EMP 215ic
Mig/MAg massieve en gevulde draad X X

MMA X

lift tig X

MAtERiAAl EM 215ic EMP 215ic

Koolstof staal X X

Roestvrij staal X X

Aluminium X X

kEnMERkEn PAkkEt EM 215ic EMP 215ic
sMig X X

4,3 inch (86 mm) lCD/tFt-kleurendisplay X

leD-display X

las klaar (toebehoren inbegrepen - met inbegrip van vulmetalen) X X

230V/120V dubbele ingangsspanning X X

Opslag van lasparameters X

Hot start (alleen MMA-modus) X

Arc force (alleen MMA-modus) X

lift Arc (alleen tig-modus) X

2t/4t toorts schakeling X

Voltage trim (alleen Mig-modus) X X

instelbare inductie regeling (alleen Mig-modus) X X

instelbare nabrandtijd (alleen Mig-modus) X X

Pre-Flow/Post-Flow regeling (alleen Mig-modus) X X

tEcHniScHE gEgEvEnS
Stroombereik 5-150 A (120 V), 5-240 A (230 V)

Mig (MAg) output
205 A/24,3 V (230 V) @ 25% inschakelduur 
130 A/20,5 V (120 V) @ 20% inschakelduur

MMA (SMAW) output
180 A/27,2 V (230 V) @ 25% inschakelduur 
90 A/23,6 V (120 V) @ 40% inschakelduur

tig (gtAW) output 
180A/17,2V (230 V) @ 30% inschakelduur 
130 A/15,2V (120 V) @ 40% inschakelduur

Maximale plaatdikte 9.5 mm

Beschermklasse iP23S

goedkeuringen ieC/en 60974-1, 5, 7, 10, 12, 13. RoHS 

Aanbeveling generatorgrootte 7,5 kW (230 V); 3,7 kW (110 V)

gewicht 18,2 kg

Afmetingen (H 406 mm x B 229 mm x D 584 mm)

garantie 3 jaar

BEStElinFoRMAtiE EM 215ic EMP 215ic
Onderdeelnummer 0700300986 0700300985 



OPtiOneLe tOeBehOren. 

n MXl 270 Mig brander (0700200004)  
   of PSF 305 Mig pistool(0458401880)  
   te gebruiken met 1,2 mm draad

n  voetschakelaar voor tig-toepassingen, 
kabel van 4,6 m (W4014450)

n  trolley met twee wielen (0459366887)

n  Warrior tech Automatic lashelm 
(0700000400)

durf// maaK de OverstaP naar esaB. Kies vOOr het meest 
OngeLOfeLijKe LasaPParaat dat OveraL en aLtijd Last.  
meer infOrmatie OP esaB.cOm/reBeL.

MEEgElEvERdE toEBEHoREn EM 215ic EMP 215ic
MXl 200 Mig brander, kabel van 3 m X X

elektrodehouder, kabel van 3 m X

Retourkabel, kabel van 3 m X X

gasslang inclusief snelaansluiting, 4,5 m X X

200 mm spoel OK Aristorod 12.50 0,8 mm draad X X

extra aandrijfrollen en contacttips 0,6 – 0,8 – 1,0 mm draad X X

n  Een volledige lijn van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM)

n  Een volledige lijn van vulmetalen 
inclusief:

 Massieve draad 
   OK Aristorod 12.50 
   OK Autrod 12.51 

 Roestvrij staal 
   OK Autrod 308lSi
   OK Autrod 316lSi 

 gevulde draad 
   Coreshield 15
   OK tubrod 15.14

 MMA-elektroden 
   OK 48.00
   OK 46.00
   OK 61.30



Ongeëvenaarde service en Ondersteuning. 

De Rebel wordt, zoals elk ander eSAB-product, ondersteund door onze superieure klantenservice. 
Onze ervaren klantenservicemedewerkers zullen snel al uw vragen beantwoorden, problemen 
oplossen en u helpen bij het onderhoud en upgraden van uw machines. Onze producten worden 
ondersteund met de meest uitgebreide garantie in de sector. 

Met eSAB kunt u er zeker van zijn dat u een machine hebt gekocht die aan uw huidige en toekomstige 
behoeften voldoet. Product- en procestraining is ook beschikbaar. Vraag uw eSAB-vertegenwoordiger 
of -distributeur voor een volledige eSAB-oplossing.

voor meer informatie gaat u naar esab.com/dare.

3 jaar garantie

eSAB's toonaangevende klantenservice betekent dat u door de meest uitgebreide  
garantie in de sector wordt beschermd als u hulp nodig hebt.

De waarheid OVeR ReBel. X
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