
Vaše výroba umí daleko víc.
Svařovat se nyní dá výrazně rychleji.

Náskok 
díky Speedu
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protože Speed = produktivita
Masters of Speed



SpeedPulse®

SpeedArc®

SpeedUp®

SpeedRoot®

Speed-TwinPuls®

Lidé odjakživa usilují o zlepšení.
Už roky pátráme po pravé rychlosti. Protože rychlost není jednoduše jenom o rychlosti. S vyšší rychlostí to 
bude fungovat jen tehdy, pokud bude souhlasit průvar a celý proces bude pro všechny extrémně jednoduše 

ovladatelný. Jedině tak se dá vyhnout náročné přípravě a vícepráci.

Tisíce hodin práce se vyplatily:
Lorch udělal svařování rychlým. 

Naše inovativní MIG-MAG procesy pomáhají intenzivně snižovat Vaše výrobní náklady.
Výrazně urychlí Vaše svařovací postupy, citelně zjednoduší celý proces  

a umožní produktivitu, která dosud nebyla.

Tento Speed Vám nabízíme ve 3 svařovacích zdrojích Lorch, v Sérii P, S a S-SpeedPulse,  
které patří svou kvalitou mezi nejlepší na světě. V jejich vnitřku pracují naše Speed procesy,  

které zaručeně zvýší i Vaši produktivitu. Říkáme jim Masters of Speed.

protože Speed = produktivita
Masters of Speed



Z rychlosti se stává produk  tivita. 
S každým metrem a každou  vrstvou svaru více.

SpeedPulse.  
Až o 48 % rychlejší.
Klíčem ke zrychlení svařování je 
schopnost zvýšit výkon tavení  
přídavného drátu. 1 puls znamenal   

dosud vždy pouze jednu kapku. Našim 
specialistům na proces se přesto podařilo najít způsob, jak tuto kapku protáhnout a 

umožnit tak kontrolovaný a téměř plynulý přenos materiál do tavné lázně. Za pulzovanou vedoucí kapkou 
následuje vždy druhý, cíleně regulovaný, sprchovému oblouku podobný přenos materiálu. Toto „Navíc” v 
množství přenášeného materiálu ukazuje svůj výrazný přínos: Více Speedu. Okamžitě o mnoho rychlejší u 
manuálního svařování a vynikající v automatizaci. O 30 % rychlejší s ušlechtilou ocelí a až o 48 % s ocelí.  
To vše v té nejlepší pulzní kvalitě a s výrazně lepším handlingem.

Hlubší průvar – pevnější a tišší.
Svar má smysl pouze pokud je bezpečně zachycen jeho 
kořen,  pouze potom může trvale plnit svůj účel. Na snímku 
výbrusu dokazuje SpeedPulse svoje schopnosti. Hlubší 
průvar a pevnější. Ideální i pro hliník. A s tím vším je při 
svařování oceli až o 10 dB (a) tišší, což je ve skutečnosti 
snížení zátěže pro ucho o polovinu - díky tomu optimalizu-
jeme nejen svar, ale i koncentraci svářeče.

Standard Puls SpeedPulse

Standard Puls
SpeedPulse:  

téměř plynulý přenos materiálu

Náskok díky Speedu - Inovace procesů 1
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Z rychlosti se stává produk  tivita. 
S každým metrem a každou  vrstvou svaru více.

LorchSpeedPulse

SpeedPulse. Jednodušší svařování a méně vícepráce.
Stabilita oblouku dokazuje: SpeedPulse zjednodušuje zacházení s energií. 

Ostrý konec drátu pro to nejjemnější vedení svarem po celý 
rozsah proudu. Přechodový oblouk s bohatým rozstřikem 
jako u obvyklého MIG-MAG svařování už neexistuje. 
Žádnou cívku s drátem už nevyměníte zbytečně. Svařujete 1 
mm plechy 1,2kou drátem, bez přechodů a přerušení - až k 
maximu proudu. A SpeedPulse vytváří celý proces celkově 
daleko chladnější. u ušlechtilé oceli to vidíme hned na 
náběhových barvách. Váš a-rozměr dostanete na dílec 

rychleji a s vyšší kvalitou. To jsou každý den metry a metry svaru navíc. Už žádná ztráta času výměnou 
drátu a víceprací - máte SpeedPulse.

SpeedPulse. Ideální zejména pro ocel. Protože čas jsou peníze.
Svařujete pro výdělek a ... dodržování termínů. Proč se tedy nesvařuje pulzně? SpeedPulse je i zde jasně 
lepší a snadněji ovladatelný. Ušlechtilá ocel a hliník se přeci také svařují pulzně. Ano, řeknete, to souhlasí, 
ale pulzní svařování je na oceli pomalejší než standardní MIG-MAG. Minulost. To bylo dříve! SpeedPulse 
se nachází ve vysokorychlostní oblasti a i zde úplně vpředu. Čím vyšší proud, tím vyšší přínos k rychlosti 
postupu svařování. To musíte vyzkoušet. K tomu pohledová kvalita pulzního svařování. 
SpeedPulse i pro ocel. SpeedPulse i pro Vaši výrobu.

přechodový oblouk  
nemusí být.

SpeedPulse.  
téměř bez rozstřiku.
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Ze svařování se stává štíhlý  proces. 
Až 15 mm oceli se svařuje v  jedné vrstvě.
SpeedArc pro maximální výkon  
MIG-MAG: Až o 30 % rychlejší.
SpeedArc je výrazně koncentrovanější,  
má výrazně vyšší hustotu energie a tím  
dosahuje vyššího tlaku oblouku na tavnou  
lázeň. Výsledek zanechá hluboký dojem,   
protože dělá MIG-MAG svařování  
až o 30 % rychlejším.

Dokonce i 15 mm v jedné  
poloze je možné.
SpeedArc znamená MIG-MAG-Max.  
Nejenom Speed = rychlost ho dělá o tolik  
produktivnějším. Máme zde spoustu dílců,  
které bylo dosud možné svařovat pouze ve  
více vrstvách, SpeedArc je spojí v jedné jediné  
vrstvě, která jde skrz až do hloubky 15 mm. 
To je ta produktivita, která se vyplatí, to je  
svařování s pravou přidanou hodnotou.  
Jak to celé funguje - zůstává dobře střeženým  
tajemstvím naších inženýrů zde v Auenwaldu.  
Ale že s ním můžete ušetřit a stihnout spoustu  
termínů včas - to Vám říkáme rádi.
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LorchSpeedArc
Ze svařování se stává štíhlý  proces. 
Až 15 mm oceli se svařuje v  jedné vrstvě.

SpeedArc šetří materiál.
Časy velkých otevřených úhlů svarů jsou 
také pryč. Příprava 60° již není nutná, 
pro SpeedArc stačí 40°.

SpeedArc je jasně pevnější

U SpeedArcu
je průvar do základního materiálu výrazně lepší

než u standardních MIG-MAG zdrojů.

SpeedArc. Ideální pro nejužší spáry.
Koncentrovaný a stabilní  
svařovací oblouk SpeedArcu je  
ideálně ovladatelný i s dlouhým
 výletem drátu a v úzkých 
  spárách.

i tak úzké je možné

MIG-MAG

MIG-MAG

SpeedArc

SpeedArc
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Ze svářeče stromečkem se st ává Turbo svářeč.
Svislé stoupavé svary snadněj i a rychleji než kdy dřív.
Svařování stoupavého svaru? 
Dříve to nebylo snadné. 
Perfektní stoupavý svar byl dosud „vysvědčením“. A 
pro jeho ovládnutí potřebná souhra trojúhelníkové-
ho pohybu ruky - pečlivě natavit materiál, nenechat  
ho příliš vychladnout, jistě obsáhnout kořen a  
opatrně podpírat - technikou pouze pro Znalce. 
Zvládnutí techniky „stromečku“ vždy něco zname-
nalo, i přesto že je tato technika pomalá, jako když 
strom roste.  
A tlak termínů předání neustává.  
Proto bylo přirozené zaměřit bádání našich inženýrů  
směrem ke zjednodušení tohoto procesu.  
Je nalezeno. Čest teď patří nám. 

SpeedUp – „snadný“  
stoupavý svar vynalezen.
Trik nebo umění leží v kombinaci 2 procesů nebo 
lépe fází oblouku: "horké" fáze vysokého proudu s 
intenzivním vnosem energie pro optimální natavení 
materiálu. Bez přechodů a tím i prakticky bez  
rozstřiku se pak díky perfektní regulační technologii 
přejde do další fáze: „chladné“. Redukovaný vnos 
tepla fáze 2 se stará o jistý průvar, přesné dávkování  
výplně spoje a téměř optimální a-rozměr.  
Zní to jednoduše a taky je. A proto i svářeči  
samouci ovládnou SpeedUp v minimálním  
čase. S jistým závarem to jednoduše  
vytáhnou suverénně zdola nahoru,  
po příčné stěně nebo nad hlavou. 

náročná technika stromečkem
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LorchSpeedUp
Ze svářeče stromečkem se st ává Turbo svářeč.
Svislé stoupavé svary snadněj i a rychleji než kdy dřív.

SpeedUp šplhá vzhůru. 
Když do zdi vykopeme hlubokou díru jenom proto, 
abychom v ní táhli uzounký kabel, spotřebuje potom 
spoustu času všechno zpátky zasádrovat. Tak tomu bylo 
dosud i u svařování stoupavých svarů.
SpeedUp je ale daleko přesnější: vzniká pouze úzká a 
přesná spára, která je okamžitě opět uzavřena.  
Tak je možné u plechů až do tloušťky 12 mm přesně 
nanést ten a-rozměr, který
je potřeba. Koncentrovaný 
oblouk SpeedUp je u oceli 
a ušlechtilé oceli prakticky 
dvakrát rychlejší. Už u
série P synergic dosahuje
náskoku 60 - 80 %. 
Obrovský krok vpřed pro 
každého, kdo občas musí
svařovat stoupavé svary.
A až o 100 % rychlejší je
SpeedUp se zdrojem Lorch S-SpeedPulse. 
Díky SpeedUp s funkcí PulseControl. 

MIG-MAG stoupačka na hliníku?
Myslíte si, že to s normálním MIG-MAG strojem 
nejde? To souhlasí. Ale P synergic je MIG-MAG-Max,  
s ním to jde velice dobře. Téměř perfektní svar – jako s 
TIG – i s černou a ušlechtilou ocelí. S hořákem s dálko-
vým ovládáním TipTronic pro ukládání svařovacích 
úloh. Stiskem kolébky hořáku od horizontálního kouto-
vého svaru ke svislé pozici a zpět. Ušetřete se toho časově 
náročného pobíhání mezi dílcem a zdrojem.  
To je produktivita. SpeedUp pro vaši práci.

geniálně jednoduchý SpeedUp

SpeedUp

bez
Pulse

Controlstromeček

stoupavý 
svar

dosud

SpeedUp

s
Pulse

Control

100 %
přínos rychlosti -
jasných 50 %

50 %



Náskok díky Speedu - Inovace procesů 4

10

4 mm

3mm

MIG místo TIGu pro svařování kořene.
Pro svařování kořene – pro spojení materiálu s co možná mi-
nimální tvorbou pórů - platil dosud jednoduchý praktický vzorec: 
kořen = TIG. Tak jednoduchý, jako pomalý. Takže se nemůžeme 
divit, že se pro další plnící nebo krycí vrstvy sahá po držáku 
elektrody nebo MIG-MAG hořáku. Proč ale nepoužít i pro 
svařování kořene rychlejší proces? Protiargument byl jasný: svar 
musí odpovídat. Právě kvůli požadované kvalitě kořenového 
svaru na vnitřní straně trubky nebylo možné použít jiný proces 
než TIG. Není možné? S tím se naši specialisté na proces nehodla-
li smířit. Jejich odpověď: SpeedRoot. MIG-MAG- proces, který 
kombinuje kvalitu svaru podobnou TIGu a postupovou rychlost 
MIG-MAG procesu.

Zůstat Cool je devíza.
Vždy když se bral pro svařování kořene do úvahy MIG-MAG, šlo 
především o obvyklý krátký oblouk, který umožňuje chladné 
svařování. U tohoto procesu dochází bohužel během pro přenos 
materiálu nutného zkratu k tak rychlému zvýšení proudu a napětí, 
že se přenos materiálu podobá spíše explozi. Tavná lázeň se 
propadá nebo se svar příliš silně a nepravidelně tlačí skrze spáru. 
Pokud snížíme jednoduše jenom energii, rychle se přiblíží riziko 
neprovaření svaru až do kořene. 
Přesně zde startuje SpeedRoot: HighEnd regulační technologie 
odpovídá za „studený“ přenos materiálu s následujícím, cíleně 
redukovaným uvolněním zkratu. Ani ždibec energie navíc. Pouze 
s takovou porcí proudu a napětí, která procesu zaručí stabilitu 
potřebnou pro perfektní, lehce převýšený profil svaru. Pro maxi-
mální tolerance spáry a přemosťování.

Takto to dopadne skvěle s MI G-MAG i u svařování kořene. 
Top přemostění spáry a optim ální kontrola tavné lázně.

Optimální, lehce převýšený svar, 
bez náznaku neprovaření.

3 mm, G3Si1,
4 mm spára  
s M21 SpeedRoot

líc svarového spoje 
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Perfektní vlna.
Timing procesu Lorch Spee-
dRoot je to rozhodující. Ten 
trik: v závislosti na pozici 
využívá SpeedRoot navíc 
vlnění tavné lázně, aby 
podpořil oddělení kapky a 
výrazné snížení vnosu energie. Vznikající efekt je přitom srovna-
telný s efektem, který vytváří systémy s aktivním vpřed/zpět 
reverzibilním posuvem drátu. SpeedRoot je čistě procesorem 
regulovaný proces, proto nevyžaduje žádný nákladný dodatečný 
hardware ani drahá a těžká řešení hořáku, čímž vytváří další 
nepřehlédnutelné technologické i ekonomické výhody.

Geniálně jednoduché.
Jednoduché ovládání a perfektní manipulace je klíčem k maxi-
mální produktivitě. Kdo vyzkoušel SpeedRoot na 3 mm plechu se 
4 mm širokou spárou, kterou přemostí bez pendlování hořákem a 
vyrobí i optimální profil svaru, ten už nebude chtít nikdy svařovat 
jinak. Pokud si myslíte, že to není možné, tak to prostě přijďte 
vyzkoušet. Nejlépe hned na 8 mm široké spáře, s optimální kontro-
lou tavné lázně, kterou SpeedRoot nabízí, je totiž i pendlování 
hořákem hračkou. Když sečtete tu jednoduchost celého 
svařovacího procesu s asi 3 krát vyšší postupovou rychlostí 
svařování než má TIG, pochopíte ten kvantový skok. Tak produk-
tivní svařování kořene dosud nebylo.

Takto to dopadne skvěle s MI G-MAG i u svařování kořene. 
Top přemostění spáry a optim ální kontrola tavné lázně.

proces s reverzovaným posuvem drátu

Highspeed snímky: 
SpeedRoot v horizontální poloze

proces s cíleným využitím kmitání 
tavné lázně

SpeedRoot mechanické  
řešení 

posuvu

SpeedRoot
rub spoje

LorchSpeedRoot



Stick-Out vedením hořáku Stick-Out materiálu

žádný studený začátek
Nebezpečí studeného začátku svaru je dávno 
pryč. Intenzivnější vnos energie se stará o 
naprosto jisté natavení materiálu.

všechny výhody TwinPulsu s maximem Speed = rychlosti

TIGu podobný vzhled svaru

LorchSpeed -TwinPuls
Od vynálezců TwinPulsu nyní p  řichází i Speed-TwinPuls.  
To znamená nejkrásnější MIG-M  AG svary s maximem rychlosti.

Dobře pro nás není stále dost rychle.

More Speed, 
a bez smyku.
Pro výsledek svařování je délka oblouku 
rozhodujícím faktorem. Digitální regu-
lace udržuje délku oblouku vždy kon-
stantní a stará se tím i při odchylkách 
materiálu o optimální provedení svaru.  

I u Speed-TwinPulsu jsou odchylky rozpoznány a doregulovány ve zlomcích vteřiny. Díky tomu jsou 
odchylky ve výletu drátu a odstupu hořáku snadněji zvládnutelné. A to znamená více jistoty pro Vaše svary.  

Již při vynalezení TwinPulsu odvedli procesní inženýři Lorchu skvělý výkon. TwinPuls dokáže cíleně a 
odděleně řídit fázi natavení a fázi ochlazení. S tím spojený nízký vnos tepla minimalizuje deformace. 
Dokonce i svařování ve vynucených polohách je snazší a jistější. Opticky svar přesvědčí snadno – téměř 
jako TIG.

Náskok díky Speedu - Inovace procesů 5
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Pěkně jako vždy, „jen“ rychleji.

všechny výhody TwinPulsu s maximem Speed = rychlosti

bez koncového kráteru
Na konci svaru se svařovací energie automaticky sníží.  

Tím jsou koncové krátery minulostí. A automatika koncového pulzu zajistí vždy po 
svařování ostrý konec drátu bez kuličky - pro perfektní a bezproblémové další zapálení.

TIGu podobný vzhled svaru

Speed -TwinPuls
Od vynálezců TwinPulsu nyní p  řichází i Speed-TwinPuls.  
To znamená nejkrásnější MIG-M  AG svary s maximem rychlosti.

Už TwinPuls byl pro zpracování hliníku optimální, v praxi skvěle využitelný i pro svařování oceli. Teď 
postrkujeme o další krok kupředu, o krok produktivity. Díky kombinaci TwinPulsu a Lorchem patento-
vaného procesu SpeedPulse dochází ke zvýšení výkonu odtavování procesu TwinPuls. Výsledek se 
jmenuje Speed-TwinPuls. Svařujete o 20 až 30 % rychleji.

SpeedPulse®

konvenční pulzní oblouk

KO 
PO 

SO

Speed-TwinPuls®

SpeedPulse

KO 
PO 

SO

zisk rychlosti 2
zisk rychlosti 1

Napčtí fáze 1 fáze 2Napčtí

proud
výkon odtavení
čas

proud
výkon odtavení
čas
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P je MIG-MAG-Max. A s procesem SpeedArc má na palubě pořádné MIG-MAG-Turbo. Zda jako P 3000 
mobil s 300 A nebo P 3500 s 350 A, jako 4500 s 450 A nebo jako Lorch P synergic 5500 se silnými 550 A. 
Každá Lorch P je střižená na míru a sleduje tak pouze Vaše požadavky.  Jako kompaktní zdroj nebo s  
externím podavačem drátu (v provedení dílenský, montážní, loděnicový, robotový nebo dokonce dvojitý). S 
ovládacím panelem tady nebo tam. Na přání i s hořákem s dálkovým ovládáním PowerMaster a samozřejmě 
vždy v kvalitě, o kterou se ostatní stále pokouší. To nejlepší je ale naše ovládání. 3 kroky a svařujete perfektně. 
Perfektní vlastnosti zapalování, plynulá tlumivka jako ze snu, automatické plnění koncového kráteru a výhody 
procesů SpeedArc, SpeedUp (volitelně u P synergic) nebo SpeedRoot (volitelně u P synergic).
P synergic – pro spoustu metrů svaru navíc.

Od vynález ců Speedu
Lorch P synergic a  Lorch S SpeedPulse

Standardně s procesem SpeedArc
Na přání i s procesy SpeedUp a SpeedRoot

Standardně s procesy SpeedPulse a SpeedTwinPulse
Na přání i s procesy SpeedArc, SpeedUp a SpeedRoot
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Mezi všemi pulzními zdroji světa je pouze jediná s takovým Speedem: SpeedPulse, SpeedArc, SpeedUp a 
SpeedRoot. S-SpeedPulse se postará o zvýšení rychlosti a přesvědčí ve všech třídách výkonu. Jako S3 s 320 
A, k dispozici v šikovné mobilní přenosné variantě nebo v pojízdné průmyslové skříni. Jako S5 s 400 A  
nebo jako vlajková loď S8 se sytými 500 A. Každá z variant S-SpeedPulse disponuje tím nejsnadnějším 
ovládáním. 3 kroky a svařujete perfektně. Navíc i s pamětí Jobů TipTronic pro 100 svařovacích úloh 
přepínatelných přímo z hořáku. Via LorchNet a Plug&Weld – ta nejsnazší automatizace. V případě potřeby  
i Ready-to-Robot. Nebo digitální Push-Pull pro maximální dosah a přesný posuv drátu. A mnoho dalšího. 
Vše jednoduše střiženo na míru Vašim svařovacím požadavkům. 
S SpeedPulse – Non Plus Ultra Vaší produktivity

Od vynález ců Speedu
Lorch P synergic a  Lorch S SpeedPulse

Standardně s procesem SpeedArc
Na přání i s procesy SpeedUp a SpeedRoot

Standardně s procesy SpeedPulse a SpeedTwinPulse
Na přání i s procesy SpeedArc, SpeedUp a SpeedRoot



Zrychlete Vaší výrobu.
Naše inovace MIG-MAG procesů nabízí řešení.

Lorch Schwei�technik GmbH
Im Anw�nder 24 – 26
71549 Auenwald
Německo
T. +49 (0) 7191.503.0
F. +49 (0) 7191.503.199
info@lorch.biz
www.lorch.eu

Lorch svařovací technika
Lukášova 91 Ostašov
CZ 46001 Liberec XX
T. +420 608 083 775
radek.wimmer@lorch.biz
info@lorch.biz
www.lorch.eu
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