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De Werkman Las Support mag alleen door hoefsmeden die beschikken over voldoende, professionele kennis 
van lassen, worden gekozen en gebruikt. Ondeskundige en/of verkeerde selectie of gebruik van de Werkman 
Las Support kan de gewenste werking teniet doen of zelfs schade aanrichten. Werkman Hoofcare B.V. aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel, schade, kosten of andere gevolgen, die het gevolg zijn van de 
selectie en/of het gebruik van de Werkman Las Support.
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Werkman Welding Set: 
totaalpakket met lasproducten
Met de Werkman Hoofcare Welding Total Solution 
bieden wij u een totaaloplossing, bestaande uit 
hoogwaardige lasproducten. In combinatie met de 
Werkman ORTHOKIT 1.0 Aluminium en ORTHOKIT 1.0 en 
2.0 Staal kunt u op elk moment en op elke locatie de 
juiste oplossing bieden voor het paard. 

Totaalpakket met lasproducten 
Alle benodigde accessoires die wij u bieden, zijn 
specifiek op elkaar afgestemd. Inkopen bij verschillende 
partijen zijn daarom niet langer nodig. Ook onnodige 
voorraden van orthopedisch beslag is verleden tijd. 

Het Werkman-team heeft na uitgebreid onderzoek een 
lasmachine geselecteerd. Deze is breed inzetbaar en 
geschikt voor het lassen van zowel staal als aluminium. 
De Werkman lastafel maakt het mogelijk elk ijzer op een 
veilige en solide manier te voorzien van een Werkman 
ORTHOKIT-stukje, zonder het risico dat het ijzer van het 
aambeeld valt. Ook bieden we u ook de juiste 
beschermingsmiddelen, zoals een kwalitatief 
hoogwaardige lashelm en handschoenen. 

De beste service & garantie
Wij willen u de allerbeste service bieden. Daarom 
hebben onze verkoopmedewerkers een erkende 
lastraining gevolgd. Op deze manier zijn wij samen met 
onze partners in staat om u van optimale 
ondersteuning en informatie te voorzien. Om u nog 
beter van dienst te zijn hebben we voor u als Werkman 
klant de wettelijke garantietermijn verlengd. U krijgt drie 
tot vijf jaar garantie, in plaats van één jaar. De enige 
voorwaarde daarvoor is dat de aankoop en registratie 
van de het laspakket direct via Werkman Hoofcare 
verloopt. (Ziet u het garantieformulier in de doos.)

Proberen? 
In deze brochure vindt u meer informatie over de 
inhoud en bijbehorende technische specificaties van 
het totaalconcept. Heeft u interesse in een demonstratie 
of training? Of wilt u meer weten over onze producten? 
Neem contact op met uw Werkman Hoofcare dealer of 
ons hoofdkantoor in Nederland via
sales@werkmanhoofcare.com.

WERKMAN WELDING TOTAL SOLUTIONS



ACCESSOIRES VOOR TOTAALPAKKET LAS SUPPORT

SMARTER SKILLS, BETTER HORSES
TOTAAL PAKKET MET HOOGWAARDIGE LASPRODUCTEN

LASAPPARAAT

STAAL vs. ALUMINIUM

WELZIJN VAN HET PAARD

Elektroden speciaal geselecteerd voor onze hoe�jzers en ORTHO-KITS.

Robuust elektroden lasapparaat voor elke modi�catie in zowel staal 
als aluminium. Voorzien van instelbare stroomsterkte en hotstart,
geleverd met elektrodehouder en massakabel. 

U kent als geen ander het verband tussen goede hoe�jzers en het welzijn van een paard. 
Bij Werkman Hoofcare begrijpen we dat u daarom hoe�jzers vereist van topkwaliteit en
afgestemd op de anatomie van de hoef. De combinatie van onze hoe�jzers en orthopedisch
beslag maakt het mogelijk om de vitaliteit van de hoef naar een hoger niveau te tillen. 
Met de introductie van het nieuwe las totaalconcept bieden wij nu ook de praktische tools 
die u hiervoor nodig heeft.

Uitstekende uitlijning van Werkman ijzers en orthopedisch beslag 
met de las support, eenvoudig te bevestigen op het aambeeld.

Het totaalpakket bevat diverse accessoires zoals een lashelm, lashandschoenen, bikhamers
en staalborstels. Hiermee kunt u uw laswerkzaamheden optimaal veilig uitvoeren.
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ACCESSOIRES
Het totaalpakket bevat diverse accessoires 
zoals een lashelm, lashandschoenen, 
bikhamers en staalborstels. Hiermee kunt u uw 
laswerkzaamheden optimaal veilig uitvoeren.

SMARTER SKILLS, BETTER HORSES
TOTAL SOLUTION FOR QUALITY WELDING 

WELZIJN VAN HET PAARD 
U kent als geen ander het verband tussen goede hoefijzers en het 
welzijn van een paard. Bij Werkman Hoofcare begrijpen we dat 
u daarom hoefijzers vereist van topkwaliteit en afgestemd op 
de anatomie van de hoef. De combinatie van onze hoefijzers 
en orthopedisch beslag maakt het mogelijk om de vitaliteit 
van de hoef naar een hoger niveau te tillen. Met de 
introductie van het nieuwe las-totaalconcept bieden wij 
nu ook de praktische tools die u hiervoor nodig heeft.

LASAPPARAAT
Robuust elektroden lasapparaat voor 
elke modicatie in zowel staal als 
aluminium. Voorzien van instelbare 
stroomsterkte en hotstart, geleverd 
met elektrodehouder en massakabel.

STAAL vs. ALUMINIUM
Elektroden speciaal geselecteerd voor  
onze hoefijzers en ORTHOKITS.

LASSUPPORT
Uitstekende uitlijning van Werkman-
ijzers en orthopedisch beslag met de 
lassupport, eenvoudig te bevestigen op 
het aambeeld.
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WERKMAN LASAPPARAAT
Code: WHW1001

• Pulserend lassen: minder vervorming basismateriaal, kwalitatief 
goede las en nette afwerking omdat er weinig spatvorming 
ontstaat

• Instellingen handmatig aan te passen naar persoonlijke 
voorkeur

• Extra gemak bij met name aluminium lassen door de hotstart 
optie

• Wordt geleverd met industriële kabelset (25mm2 – 4 meter)

• Lasapparaat voor het lassen met elektroden  
(max. dikte 4mm) geschikt voor staal en aluminium

• Robuust systeem met stootbestendige behuizing, 
daardoor ook spatwaterdicht

• Het lasapparaat is draagbaar, vanwege de 
schouderband, en door de behuizing van aluminium  
en stootbestendig kunststof erg licht (4,9kg)

• Energiebesparend door de stand-by modus

• Het lasapparaat beschikt over een 
overspanningsbeveiliging



Meester hoefsmid
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RICKERT WIJNEN
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WERKMAN LASHELM

•  Uniek design – ook optie tot personaliseren!

•  Uitstekend zicht tijdens laswerkzaamheden door 
coating-technologie

•  Externe bediening van; kleur, vertraging, gevoeligheid en 
slijpfunctie

•  Lichtgewicht vanwege materiaal PA 65, wel slagvast

•  Uitneembare cassette

•  Wordt standaard geleverd met extra reserve onderdelen 
(hoofdband, binnen- en buitenspatschermen)

Code: WHW3001

PERSONALISATIE IS MOGELIJK
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WERKMAN LAS SUPPORT

• Uitstekend geschikt voor het uitlijnen van Werkman-ijzers 
(maat 3x0 t/m 5) met orthopedisch beslag

• Eenvoudige montage op het aambeeld, door middel van 
magneet

• Fungeert tevens als houder voor elektrodehouder

• Voorzien van een kunststof isolatiemanchet, om zoveel 
mogelijk problemen ten gevolge van elektrische aarding 
te voorkomen 

Code: WHW4001



WERKMAN HOOFCARE

12



70-120A
2,5 x 350

Kg.
mm.

DC+

Art.Nr: WHW1002

Charge Nr:
10 Pcs.

www.werkmanhoofcare.com
+31 050 521 8121

STEEL
WELDING ELEKTRODES

WERKMAN HOOFCARE

13

WELDING ELEKTRODES STAAL
Code: WHW1002Werkman Laselektroden Staal 2.5mm (10)

• Per 10 stuks vacuüm verpakt, i.v.m. vochtgevoeligheid

• Per verpakking kunnen er gemiddeld 10 hoefijzers bewerkt worden met een ORTHOKIT-stukje

• Speciaal geselecteerd voor lassen in verschillende posities en op vervuilde ondergronden

• Elektroden geven lage rookontwikkeling af en hebben een zeer stabiele en rustige lasboog

Advies instellingen:

• Stroomsterkte = 80 A

• Hotstart = 110% 

• Duur hotstart = 1 seconden

KEEP ALWAYS DRY
ALTIJD DROOG BEWAREN
IMMER TROCKEN HALTEN
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70-120A
2,5 x 350

Kg.0,07
mm.

DC+

Art.Nr: WHW1002A

Charge Nr:
5 Pcs.

www.werkmanhoofcare.com
+31 050 521 8121

ALUMINIUM
WELDING ELEKTRODES

17685406
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Werkman Laselektroden Aluminium 2.5mm (5)

• Per 5 stuks verpakt, i.v.m. vochtgevoeligheid en verbrandingssnelheid

• Per verpakking kunnen er gemiddeld 2 hoefijzers bewerkt worden met een ORTHOKIT-stukje

• Samenstelling laselektrode speciaal afgestemd voor een makkelijker gebruik

• Elektroden geven lage rookontwikkeling af en hebben een zeer stabiele en rustige lasboog

Advies instellingen:

• Voorverwarmd (150°C) ›  70A  (Hotstart 150% | 1sec.)

• Koud  ›   90A  (Hotstart 150% | 1sec.)

WELDING ELEKTRODES ALUMINIUM
Code: WHW1002A

KEEP ALWAYS DRY
ALTIJD DROOG BEWAREN
IMMER TROCKEN HALTEN
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ACCESSOIRES

• Robuuste bikhamer met stalen 
steel

• Ideaal voor het verwijderen van 
lasslakken voor een mooi 
afgewerkt resultaat

• Hoogwaardige Persoonlijk 
Bescherming Middel

• Hoge doorscheurvastheid, is 
ademend en biedt goed 
draagcomfort

• Goede greep-eigenschappen

• Roestvast staalborstel met 
houten handvat

• Uitermate geschikt voor het 
verwijderen van de oxidatielaag 
(met name op aluminium 
hoefijzer) voor een optimale 
hechting van de las

• T/m 350 graden Celcius

• Snel en accuraat temperatuur 
indicatie van een oppervlak 
bepalen, met name erg effectief 
voor aluminium hoefijzers

• Markeert oppervlakken met een 
krijtachtige en doffe markering

• Bij het bereiken van 
desbetreffende temperatuur 
verandert de markering in 
doorzichtige en glanzende 
markering (smelten van de 
stick)

•  Uitstekend te gebruiken bij 
smeedwerkzaamheden

Temperatuur Stick

Bikhamer

Lashandschoen MT-10

Staalborstel 3-rijig

WHW1003 WHW2003

WHW2002

WHW2001



** Ook leverbaar in aluminium (8mm)

** **

**
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WERKMAN ORTHOKIT 1.0 ORTHOKIT 1.0 mm

Model

Ortho S 1 68.5 17.2

2 89.5 21.4

3 62.2 75.9

4 61 33.9

5 61 33.9

6 70.7 36.8

Ortho M 1 79.3 20.1

2 102.8 25.1

3 68.7 84.1

4 66.6 37

5 68 38

6 79.2 40.8

Ortho L 1 90.2 22.5

2 118 28.4

3 78.6 96.9

4 75.4 42.6

5 75.4 42.6

6 89.7 46.5

ORTHOKIT 1.0 ALU mm

Model

Ortho M 3 72 68

4 37 67

6 41 76
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WERKMAN ORTHOKIT 2.0ORTHOKIT 2.0 mm

Model

Ortho S 1 58 76

2 29 86

3 94 83

4 73 17

5 65 96

Ortho M 1 66 85

2 32 96

3 97 93

4 73 17

5 65 96

Ortho L 1 80 95

2 37 112

3 124 109

4 93 22

5 81 121
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