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Onderneming





Met CLOOS  
last u...

… alle lasbare materialen!

… alle materiaaldiktes van 0,5 tot 300 mm!

... met innovatieve lasprocessen!

…  wanneer u het nodig hebt –  
handmatig of geautomatiseerd!

... efficiënt en individueel!

... met veel extra diensten!

... in alle branches!

... wereldwijd!

... tot volledige tevredenheid!

... sinds bijna 100 jaar!



Optimale lastechnologieën voor verschillende materialen
Profiteer van onze jarenlange knowhow in de lastechnologie voor de 
rendabele bewerking van verschillende materialen. Of het nu staal is, 
aluminium, chroomnikkel materialen of beklede platen - wij bieden 
u de juiste lastechnologie.

… alle metalen  
materialen!





Met CLOOS door dik en dun
U wilt een dun werkstuk met een hoge snelheid lassen? Of zoekt u naar een 
oplossing voor het lassen van een bijzonder dikwandig werkstuk? Bij ons bent 
u altijd aan de veilige kant – met een verscheidenheid aan lasprocessen en 
een uitgebreid productengamma vindt u bij ons  
de optimale technologie voor uw speciale werkstuk.

… alle materiaaldiktes  
van 0,5 tot 300 mm!





... met innovatieve 
lasprocessen!



De geschikte lastechnologieën voor uw 
materiaal

Met een grote bandbreedte aan beproefde en innovatieve 

lasprocessen biedt CLOOS toekomstgerichte oplossingen voor 

de hoogste rendabiliteit en productiviteit voor handmatige en 

geautomatiseerde lastoepassingen. Nieuwe methodes zoals 

Tandem Weld of Laser Hybrid Weld worden in ons eigen technisch 

onderzoekscentrum ontwikkeld en getest onder praktijkgerichte 

omstandigheden. 

Ook de beproefde MIG/MAG-lasprocessen worden continu verder 

ontwikkeld om aan de steeds complexere vereisten te kunnen 

voldoen. Deze cruciale competitieve voorsprong biedt enkel  

CLOOS u.

Uitstekend ontstekingsgedrag, een gelijkmatige, stabiele licht-

boog en buitengewone lasresultaten: Acht lasprocessen zorgen 

voor uiterst flexibele inzetmogelijkheden met de meest verschil-

lende materialen. Bij alle processen garandeert Clean Start, het 

door CLOOS gepatenteerde ontstekingsproces, een betrouwbare 

ontsteking van de lichtboog met zo min mogelijk vonken.

  Voor dunne platen uit staal, 
fijnkorrelig constructiestaal, 
verzinkte oppervlakken

  Grondnaadlassen, 
 reparatielassen

  In alle lasposities toepas-
baar

 Voor staal, CrNi, Alu,
 gecoate platen

  Stabiele en vrijwel spatvrije 
lichtboog

  Glad naadoppervlak en dus 
nauwelijks nabewerking

  Voor staal, fijnkorrelig con-
structiestaal, CrNi, Alu

 Hoge lassnelheden

 Grotere inbranddieptes

 Optimale flankbinding

  Voor staal, fijnkorrelig 
constructiestaal, CrNi

  Zeer drukvolle en stabiele 
lichtboog

  Minder voor- en 
nabewerking

   Reductie van de openings-
hoek en naadvoorbereiding

  Geavanceerd proces voor 
geautomatiseerd lassen

 Hoge draadafsmelting
 Grote lassnelheid
  Geringe warmte-inbreng

  Voor staal, CrNi, Alu, hoog-
waardige materialen

 Geen spatvorming

  Betrouwbare binding 
grondlaag

  Glad naadoppervlak –  
nauwelijks nabewerking

  Voor staal, CrNi, Alu,  
gecoate platen

  Lichtboog met energiebe-
perking en goede spleeto-
verbruggingsmogelijkhe-
den voor lassen en solderen

  Spatarm en stabiel voor 
optimale lasnaadkwaliteit

 Lage warmte-inbreng

  Geavanceerd proces voor 
geautomatiseerd lassen 
voor staal, CrNi, Alu, fijnkor-
relig constructiestaal

  Hoge lassnelheid met 
extreem diepe inbranding

  Lage warmte-inbreng en 
vervorming

  Beperkte naadvoorberei-
ding en nabewerking

Tandem Weld
Het proces voor  

meer productiviteit  

Cold Weld
Lassen met  

minimale warmte-inbreng

Laser Hybrid Weld
Zuiniger  

dan ooit  

TIG Weld
Absoluut clean  

Control Weld
Dunne platen  

gecontroleerd lassen  

Vari Weld
Voor het lassen  

van aluminium en MIG-solderen

Speed Weld
Speciaal proces  

om snel te lassen

Rapid Weld
Snel, 

maar zuiver  





... wanneer u het nodig 
hebt, handmatig ...

Hoogwaardige lasapparaten voor 

handmatige en geautomatiseerde 

toepassingen

QINEO - dit is de naam van de modulair opgebouw-
de productielijn van CLOOS-lasapparaten. Krachtig 
en comfortabel zijn ze voor universele toepassin-
gen geschikt – en precies voor individuele behoefte 
configureerbaar. 



... of geautomatiseerd!



Geautomatiseerd lassen  

en snijden met systeem

QIROX omvat robottechniek, software, senso-
ren, veiligheidstechniek en positioneerders. 
Door de modulaire opbouw maakt Qirox 
alle uitbreidbare oplossingen, altijd op uw 
behoeften afgestemd, mogelijk. 



... efficiënt 
en individueel!

Voorsprong door competentie
Voor elke productietaak zijn individuele technologieën nodig om een optimaal 
resultaat te verkrijgen. Omdat u de best mogelijke producten en werkstukken wilt 
produceren en bewerken, ondersteunt CLOOS u met zijn volledige expertise  
op lichtbooggebied en met een omvangrijk productgamma.





Met CLOOS hebt u de juiste partner aan uw zijde 
Onze hooggekwalificeerde en toegewijde medewerkers begeleiden u en 
uw project vanaf het prille begin. Van competent advies en doelgerichte 
planning via productie tot ingebruikneming en service. Profiteer van onze 
jarenlange ervaring en onze wil tot innovatie. 

1. Advies

Met onze uitgebreide 
"Pre-Service" begeleiden 
we uw project vanaf het 
begin en gebruiken we 
onze volledige proces-
kennis en -ervaring 
voor uw werkstuk. Met 
onze hulp krijgt u zo de 
beslissende technische 
voorsprong.

2. Planning

Samen met u werken 
wij een oplossing uit 
die optimaal op uw 
individuele behoeften is 
afgestemd. We werken 
hand in hand met onze 
klanten en garanderen 
u een stipte afwikkeling. 

3. Ontwerp

Van de cel tot aan de 
volledig automatische 
productielijn – dankzij 
de modulaire opbouw 
van onze productseries 
ontwikkelen wij voor u 
op maat gemaakte sys-
temen die voldoen aan 
alle productie-eisen.

... met veel extra  
diensten!



4. Productie

Onze productiebedrij-
ven vormen het hart 
van onze onderneming. 
De technologie van 
lasapparaten en robots 
is onze kracht – met de 
ingebouwde kerncom-
petentie: de lichtboog. 

5. Inbedrijfname

Onze specialisten 
voeren de installatie 
stap voor stap in uw 
fabriekshal uit en con-
troleren uw installatie 
op een foutloze wer-
king. Zo waarborgen wij 
een vlot verloop en een 
snelle productiestart.

6. Scholing

In ons modern scho-
lingscentrum leiden 
wij uw medewerkers 
en onderhoudstechnici 
voor programmering, 
bediening en het onder-
houd op. 

7. Service

Ons competentieteam 
adviseert u betreffende 
alle uitbreidingen, aan-
passingen en revisies 
van uw bestaande 
robot- en lassystemen.  
Wij bieden u uitgebrei-
de servicepakketten 
voor inspectie, kalibre-
ring en onderhoud. 



De technologieën op maat voor verschillende branches
Klanten uit verschillende branches vertrouwen sinds decennia op onze lastechnologieën en onze knowhow. 
Zo realiseren wij succesvolle productieoplossingen in las- en robottechniek voor branches zoals krachtcen-
trales, bouwmachines, automobiel- en landbouwindustrie en veel meer.

... in alle branches!





Wereldwijd aanwezig, en dat op meer dan 50 locaties
Onder het koepelmerk CLOOS ontwikkelen, produceren en verkopen wij 
wereldwijd innovatieve oplossingen. Tot de CLOOS-ondernemingsgroep 
behoren meer dan 40 filialen voor verkoop en service. Bovendien is het 
ervaren serviceteam in Haiger op afroep beschikbaar. Zo kan  
in geval van een storing, ter plaatse effectieve hulp  
worden geboden.

... wereldwijd!





... tot volledige 
tevredenheid!

„We profiteren enorm van de knowhow en ervaring 
van onze partner. Cloos biedt ons alle relevante 
technologieën uit één hand."

Peter Baumgarten, Schweissautomation, AGCO GmbH, As-
bach-Baeumenheim

"Zowel de medewerkers in Haiger alsook de verte-
genwoordigers van CLOOS in Turkije hebben ons van 
begin af aan optimaal ondersteund. In de plaats van 
een standaardsysteem heeft CLOOS ons een individu-
ele, complete oplossing voor onze veeleisende lastaak 
geleverd." 

Ugur Çaglar Memis , bedrijfsleider, AKP Otomotiv, Bursa, Turkije



"Lagere materiaalkosten, aanzienlijk kortere 
productietijden en een plus aan kwaliteit hebben 
overtuigd. Hierdoor verhogen wij ons concurren-
tievermogen en stellen we uiteindelijk onze loca-
tie met haar duizend medewerkers veilig.

Michael Hüneke, productieleider, 
Manitowoc, Wilhelmshaven

„De samenwerking met CLOOS was zeer constructief 
vanaf het begin. Als jarenlange partner kent CLOOS 
onze verwachtingen en eisen heel precies."

Petr Hanzal, productieleider,  Meiller, Slaný, Tsjechië

De veiligheidseisen aan onze apparaten voor de 
chemische en petrochemische industrie zijn ex-
treem hoog. Door het gebruik van CLOOS narrow 
gap lastechniek konden wij doorlooptijden en 
kosten minimaliseren en tegelijkertijd de kwaliteit 
verhogen.

Andreas Förster, productieleider, 
Borsig Process Heat Exchange GmbH, Berlijn



1919 
Oprichting van de firma 
Ing. Carl Cloos richt de 
onderneming Carl Cloos 
Schweisstechnik in Sie-
gen-Weidenau voor fabrica-
ge van acetyleengenerato-
ren en autogeenlastoortsen 
op. 

1956 
CLOOS verricht pioniersarbeid
Introductie van de MAG-lastech-
niek: Voor het eerst is de conti-
nue aanvoer van de afsmeltbare 
lasdraad door de met de motor 
aangedreven "eindeloze draad" 
mogelijk.

1958 
Begin van het geautomati-
seerd lassen 
Integratie van lasstroombron-
nen in productie-eenheden. 
Fundatie voor het geautoma-
tiseerd robotlassen. 

1981 
Begin van de robotproductie
Ontwerp en productie van 
eigen industrierobots met 
de merknaam ROMAT. 

... sinds bijna 
100 jaar!



1996 
CLOOS in een voortrekkersrol
Ontwerp en verkoop van het 
tandemlasproces. Tot op de 
dag van vandaag marktlei-
derschap wereldwijd. 

2008 
QINEO – nieuwe generatie 
van lasstroombronnen 
QINEO zijn hoogwaardige 
lasapparaten voor handma-
tige en geautomatiseerde 
toepassingen: Krachtig en 
comfortabel voor universele 
toepassingen geschikt. 

2014 
QinTron – eenvoudig lassen    
In samenwerking met Shenz-
hen Riland Industry ont-
wikkelt CLOOS een nieuwe 
generatie van inverter- 
lastoestellen.

2010 
QIROX – het systeem voor 
automatisch lassen en 
snijden.  
Het QiROX-systeem omvat 
robottechniek, software, 
sensoren, veiligheidstech-
niek en positioneerders en 
ook de benodigde proces-
technologie.



Echte meerwaarde voor onze klanten!
Deze doelstelling spoort onze 750 gemotiveerde me-
dewerkers tot topprestaties aan. Wij hebben ons de 
taak gesteld, om met onze innovatieve, altijd onder 
productievoorwaarden geteste lasprocessen, tot het 
blijvende economische succes van uw bedrijf bij te 
dragen en daarop laten wij ons afrekenen! 

Veelzijdige proces competenties
Onze proces competenties bij het lassen en snijden 
van verschillende ferro- of non-ferrometalen staat 
erbij centraal. 

Individuele oplossingen
Wij bieden aan onze klanten individuele oplossingen 
die optimaal op hun product- en productie-eisen zijn 
afgestemd – ofwel in combinatie met onze flexibel 
configureerbare lasstroombronnen of in het kader 
van een makkelijk integreerbare geautomatiseer-
de lasbaaninstallatie. Competenties op het gebied 
van processen en machinebouw tot in de perfectie. 
Net wat u nodig hebt dus – gewoon "Weld your way".

CLOOS – 
alles uit één huis!



Las- en snijprocessen:
Control Weld, Speed Weld, Rapid Weld, Cold Weld enz.

Robots  
and Welding 

Products

Automation Customer
Service

Klantspecifieke, 
geautomatiseerde 

las- en snijsystemen

Onderdelen,  
tweedehands- 

machines, scholingen, 
analyses, enz.

Basic, Step, Champ, Pulse, 
Quinto, enz.

Robots, sensoren, positioneerders, 
compacte installaties enz.

Hoogwaardige 
lasapparaten, robots, 

positioneerders en 
klemgereedschappen



Weld your way.

Voor elke productietaak zijn individuele technologieën nodig om een optimaal resultaat te verkrijgen. Opdat u de 

beste producten en componenten zou kunnen produceren en bewerken, ondersteunt CLOOS u met zijn volledige 

expertise op lichtbooggebied en met een volledig productgamma. Geautomatiseerd of manueel, dat speelt geen 

rol – met CLOOS last en snijdt u steeds precies, zuinig en technologisch op het hoogste niveau.  www.cloos.de

Mensen zijn individueel.
Net zoals het lassen.


