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Pod tímto nebem vzniká
Kdyby se člověk zeptal svařovacího zdroje, kde by se

V každém zdroji Lorch je ukryta spousta zkušeností.
Již více než 50 let vyvíjíme a vyrábíme ty nejkvalitnější svařovací zdroje, které patří k nejlepším na trhu. Naše výroba, s
jedním z nejmodernějších výrobních středisek pro svařovací
zdroje na celém světě, se nachází v Auenwaldu. Tedy velmi
blízko Stuttgartu, jednoho z nejvýznamnějších hi-tech míst
Německa, Evropy a světa.
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Zde vznikají nejenom nanejvýš exkluzivní a fascinující
automobily, nýbrž také mimořádně produktivní, kvalitní
a výkonnost zvyšující svařovací postupy. S vynalézavým
duchem, spoustou ctižádosti a množstvím práce se nám stále
znovu daří činit naše zařízení ještě lepšími. Tak dobrými, že
ministerstvo pro hospodářství a technologie je vyznamenalo
Spolkovou cenou za inovace.

Vaše produktivita.
chtěl narodit, odpověděl by: v Auenwaldu.
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Kvalita – Made by L

To Vám slibujeme. Abyste mohli lépe pracovat a snadněji
Protože pouze s opravdu kvalitní prací lze i dnes ještě

První pravda Lorch.
Druhá pravda Lorch.
Velkou kvalitu nepořídíte za malý S kvalitou svařovacího zdroje rospeníz.
te i kvalita Vaší práce.
Někomu stačí nákup v diskontu nebo baumarktu hned za
rohem, protože tam prodávají levnou techniku. Otázkou je,
zda tyto „cenové bomby“ made-in-kdo-ví-kde nebo made-inněkde-jinde přesvědčí také „bombastickými výkony“. Nabízí
se také další otázka: Chcete kutit nebo pracovat? Dobrý svařovací zdroj je postaven až ze 700 součástek. A každá z nich
musí spolehlivě plnit svůj úkol. Protože když posíláme zdroj
na cestu k Vám, už ho nechceme vidět znovu.
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Opakujeme: Dobrý svařovací zdroj se skládá až ze 700 součástí, podstatná je jednotlivá kvalita každé z nich. Až potom
přichází velké umění jejich sladění. Je to jako v orchestru.
Kdo si v něm nechá hrát levné housle, které ještě ke všemu
předčasně nasazují, ten to se svou kvalitou svařování prohraje. Zda je svařovací zdroj takový nebo makový, se nepozná z
vnějšku – musí se s ním svařovat. Jedině že by byl červený a
byl od Lorchu. Na to naše slovo.

orch

dosahovat kvalitu.
vydělat dobré peníze.

Třetí pravda Lorch.
Kvalita je potřeba tam, kde má na
kvalitu vliv.

Čtvrtá pravda Lorch.
Pouze lidé, kteří kvalitou žijí,
mohou kvality dosáhnout.

Zdroje Lorch jsou vyvíjeny pro praxi. Pro stejnou kvalitu
venku na stavbě jako ve výrobě. S důsledně uživatelským
pojetím kvality. Dát vše, co je třeba – a vše, co se dát dá.
Každý Lorch skrývá půl století zkušeností. To jsou znalosti
nejlepší funkce. Nejlepšího ovládání. A nejlepších svařovacích výsledků. Maximálně 3 kroky a svařujete perfektně. To je
naše filozofie a také koncept ovládání. Zdroji Lorch nemusíte
sloužit. On slouží Vám.

Pro nás v Lorchu je kvalita víc než obyčejný reklamní pojem.
Kvalita je u nás otázkou cti a slušnosti. Možná je to dáno
tím, že pracujeme v Auenwaldu, kde nás nic nerozptyluje.
Při vývoji a výrobě svařovacích zdrojů jsme tak trochu jako
profesionální horolezci. Ze všech možných cílů si najdeme
ten nejvyšší. Potom zmobilizujeme všechny naše zkušenosti,
náš um a nápaditost, abychom zdolali nejvyšší ze všech cílů –
Pravou kvalitu.
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Princip: Pokrok díky
Svařovací zdroje – Ma
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50 let
pokroku a inovací.

Počítá se
pouze praxe.

Kvalita
Made in Germany.

Když Bruno Lorch v roce 1957 zakládal
náš podnik, pravděpodobně si nedovedl představit, že o 50 let později bude
Lorch v oboru svařovací techniky patřit
k nejpokrokovějším producentům a
představovat významný motor pokroku.
Četné inovace od prvního přenosného
elektrodového zdroje přes integraci
CanBusu až k po perspektivní technologii MICOR svědčí o vynalézavosti
Lorch vývojářů.

Přes veškerou touhu po pokroku, vývoji
a množství vynálezů máme v pomyslném hledáčku stále to nejpodstatnější:
praxi. Protože pouze to, co pro svářeče
znamená užitek, je pravým pokrokem.
Vezměme si například zdroj Lorch
S-SpeedPulse. Nejenom že svařuje až
o 48 % rychleji, nabízí taky perfektní
a snadnou manipulaci s obloukem a
prakticky žádnou potřebu dodatečné
vícepráce. Tomu říkáme produktivita.

Požadavky na kvalitu pro všechny
zdroje svařovacího proudu s technologií
elektrického oblouku jsou stanoveny v
celé Evropě. DIN EN 60974-1 je odpovídající německý kvalitativní standard.
Touto kvalitou se cítíme vázáni a jdeme
ještě dál, např. se zárukou odolnosti
proti pádům z výšky u našich mobilních
zdrojů. Pomocí CE-značky potvrzujeme, že naše svařovací zdroje odpovídají
německým i evropským směrnicím.

kvalitě
de in Auenwald

IP23 + S-značka pro
bezpečné svařování.

100% pravdivé hod noty. 3 kroky a
Na to naše slovo.
svařujete perfektně.

Krytí zdrojů svařovacího proudu, které
mohou být používány i venku, musí být
alespoň na úrovni IP 23.
Značkou S mohou být vybaveny pouze
takové stroje, které jsou určené pro
svařování v prostorách se zvýšeným
rizikem úrazu elektrickým proudem.
Obojí je u Lorchu samozřejmostí.

U Lorchu jsou údaje na typovém štítku
zaručeně pravdivé. Když na zdroj napíšeme „200 A“, můžete se na to spolehnout. 200 ampér je u Lorchu 200 ampér.
Zaručeně.

Jednoduše ovládat je umění. Aby to
bylo možné, je potřeba extrémně velká
pečlivost, znalosti a čas, abyste Vy čas
ušetřili. Tohle ovládají jen někteří – a
spousta výrobců to má zřejmě raději
komplikované. Naše stroje ukazují, že to
jde jednoduše: 3 kroky a vše je perfektní.
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3 roky průmyslové záruky
Servis

Kvalita „Made in Germany“ u nás platí
Dát více.
Kvalita to umožní.
V současnosti vyžaduje legislativa pro podnikatelské použití
záruku na vady materiálu a chyby při výrobě v délce 1 rok.
Tento předpis můžeme díky našemu pohledu na kvalitu snadno splnit. Při správném zacházení podle návodu k provozu
dostanete na naše svařovací zdroje záruku 1 rok od datumu
koupě a další 2 roky k tomu zadarmo. To dělá celkem 3 plné
roky záruky Lorch. V mezinárodním srovnání to je špičková
třída. Vědomě se tak zříkáme záruk, které mají platnost jen
jeden rok, týkají se jen dílů výrobce nebo při prodloužení stojí
peníze – náš slib platí na celé zařízení –, protože naše kvalita
to umožňuje.

3 krát delší, než zákon vyžaduje.
V jednosměnném provozu to pro Vás znamená až 8760 provozních hodin. Při jednom roku s 365 dny, krát tři roky. V této době
zaručujeme funkci našich výrobků. Jsme si jisti, že na zařízení
nebo přístroji, který nese jméno Lorch, se toho moc pokazit
nemůže.
Pokud by se přesto někdy vyskytla porucha, odstraníme ji na
naše náklady. To neplatí pro díly podléhající opotřebení. Ale to
jistě chápete.

www.lorch.eu/zaruka
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5 l e t na
hlavní us
mě r ňo

na všechny zdroje
i u servisního případu.

3 roky – plná záruka Lorch.
Jako vyjádření důvěry v kvalitu našich produktů jsme se
rozhodli pro 3letou záruku výrobce. Vám jako uživateli
našich přístrojů tímto nabízíme více servisu, více jistoty a
tím současně i solidní základ pro Vaše ziskové využití našich
produktů. Pokud by během 3 let od koupě produktu Lorch
skutečně došlo k závadě, náš servisní tým se spolu s našimi
servisními partnery postará o rychlé řešení. Zaručeně.

Naše Extra – 5 let na hlavní
usměrňovače a transformátory.
Co někteří další výrobci dosud účtují, máme my u Lorchu
dávno za všední realitu. U nás naleznete kvalitu u všech součástek, od nejmenší po největší. „Made-in-nevím-kde“ nebo
„Made-in-někde-jinde“ u nás není. U vybraných komponent
našich zdrojů, jako jsou hlavní transformátory a hlavní usměrňovače, proto jdeme ještě dál a poskytujeme Vám dokonce 5
let záruky.

Kdo se registruje, ten profituje!

va č e a t r
an s f o r m

át o r y

Předpoklad pro záruku: Jako první zákazník se u nás zaregistrujete během 30 dnů od koupě. Pak budeme vědět, kde naše
zařízení pracuje a komu můžeme poskytnout náš servis.
Jinak tuto záruku NEMŮŽEME plnit
a poskytnout. Naše záruční podmínky
jsme pro Vás jasně a transparentně
popsali v brožuře, která je přiložena
ke každému novému zařízení Lorch.
Hned po registraci obdržíte záruční
certifikát.
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Elektroda

Série Handy

Kompaktní, robustní, výkonná.
Perfektní pro dílnu i montáž.
Handy 200 s technologií MICOR dovádí elektrodové
Série Lorch Handy. Opravdová muší váha pro Vaše ramena
svařování k dokonalosti více než cokoli jiného. U modelu
– ale také opravdový silák na kolbišti kvality a svařovacích
Handy 200 ControlPro je dokonce možné individuálně
vlastností.Její kompaktnost zjednodušuje pohyb v omezepřizpůsobit nastavení Hotstart a Arcforce.
ných prostorách. A v dílně? V dílně se stroj vejde i na ten
Detekce konce svaru navíc zajišťuje cílené odtržení oblouku
nejmenší ponk. Série Handy byla důsledně koncipována s
na konci svaru a u ControlPro je nastavitelná. K dostání
ohledem na praktické požadavky každodenního využití.
Vychází z nejmodernější technologie invertoru v kombina- také jako varianta RC s přípojem dálkového ovladače.
ci s technologií adaptivní regulace. Ta redukuje tvorbu
rozstřiku, vyrovnává chyby vedení oblouku a umožňuje
kouzelně snadné ovládání při Top svařovacím výsledku.
Své kvality ukáže i při provozu na generátoru a
dlouhých přívodech. Kde mnohé jiné zdroje již
vypovídají službu, zapaluje Handy spolehlivě a
stabilně.
Série Lorch Handy navíc nabízí pro praxi vynikající
dovolený zatěžovatel, vysoké výkonové rezervy a od
Handy 150 také možnost TIG svařování s ContacTIG
Handy 140
MICOR
powered
zapalováním.

Handy 150
Handy 160
Handy 180

Přehled série Handy
3 extrémně robustní při minimální hmotnosti
3 záruka odolnosti proti pádům z výšky až 80 cm
3 vynikající svařovací vlastnosti díky nejmodernější

Handy 200

3 „3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků

DIN EN 60974-1, se značkami CE, S a IP 23

invertorové technologii

3 optimální pro bazické, rutilové i speciální elektrody
3 funkce Hotstart, Anti-Stick a technologie regulace
Arc-Force

3 InsideCoating: optimální ochrana před prachem pro
dlouhou životnost

3 plný výkon i při kolísání síťového napětí a při provozu
na dlouhých přívodních kabelech

3 provoz s generátorem
3 vysoký stupeň účinnosti a nízká spotřeba energie díky
nejmodernější výkonové elektronice a funkci Standby
ventilátoru
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Pro Handy 200 navíc platí:

3 pokroková a patentovaná technologie MICOR se stará

o maximální výkon a perfektní chování při svařování,
to vše v kompaktních 5,8 kg – v této třídě jedinečné

3 pro perfektní svařování elektrodou do 5 mm
3 absolutně bezpečné svařování shora dolů s celulózovými elektrodami (CEL)

3 k dispozici i jako varianta s možností dálkového
ovládání

3 volitelně s konceptem ovládání BasicPlus nebo
ControlPro

Handy

Extrémně robustní
Statistika říká: během své životnosti spadne zdroj průměrně
4krát. Norma požaduje: invertor musí vydržet volný pád z výšky
až 25 cm. Ale upřímně! Pokud Vám zdroj vypadne z ruky nebo
spadne dolů z ponku, je to z větší výšky a zdroj se zpravidla
rozbije. Ne u nás, pro sérii Handy jsme zkonstruovali speciální
Crash – ochranu. Výsledek přesvědčí: se zaručenou
ochranou proti pádům z výšky až 80 cm.

Norma

Série Handy

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Zapnout
2. Zvolit režim
3. Nastavit svařovací proud

Perfektní svařování
elektrodou
Mikroprocesorová regulace se stará o
výjimečně dobré svařovací vlastnosti
série Handy. Vyzkoušejte její svařování
a zažijte přesvědčivé výsledky své práce.
S pomocí plně digitálního řízení v pozadí
splňujeme všechny technické předpoklady
pro optimální regulaci elektrického
oblouku:
• Automatický Hotstart se stará o
perfektní vlastnosti zapalování oblouku.
• Systém Anti-Stick spolehlivě zamezuje přilepení
elektrody.
• Regulace Arc-Force podporuje svařovací proces zvýšením
stability oblouku a optimálním přenosem materiálu.
Základ: Technika adaptivní regulace s vědomostmi nejlepších svářečů světa. Čím jemnější a kontrolovanější je přenos
materiálu, tím lepší je výsledek Vašeho svařování.

Kvalita
Made in Germany
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Elektroda

Protože kvalita je často na cestách
Zdroj, který dobře svařuje, by bylo dobré mít vždy po ruce. Pro usnadnění této mobility jsme
udělali opravdu vše: minimální hmotnost, kompaktní vnější rozměry, vynikající ochrana proti
pádu. K tomu praktický montážní kufr pro bezpečné umístění zdroje a všeho příslušenství.
Vše uvnitř, vždy po ruce.

Perfektní pro cesty na montáž

Praktický montážní kufr:
Abyste vždy s sebou měli vše, o to se stará náš
montážní kufr. Vše potřebné pro perfektní
svařování včetně ručního štítu je v tomto kufru
bezpečně a ergonomicky umístěno – pro snadný
transport beze škod.

Elektrodová montážní sada obsahuje:
3 m elektrodový a zemnící kabel, kladívko na
strusku, drátěný kartáč, svařovací štít EN 166,
svařovací skla; vše v robustním montážním
kufru.

TIG a elektrodová montážní sada obsahuje:
3 m elektrodový a zemnící kabel, kladívko na
strusku, drátěný kartáč, svařovací štít EN 166 a
skla, TIG hořák, wolfram. elektroda, redukční
ventil s manometrem množství a tlaku v
robustním montážním kufru.

Výkonové varianty
Handy 140
140 A

Handy 150
150 A

Handy 160
160 A

Handy 180
180 A

Handy 200
200 A

nejmenší nejlehčí
schopný CEL svařování

200A

invertor své třídy

Rozsah svařování
Elektroda
TIG s ContacTIG
Svařitelné elektrody
Elektroda Ø v mm
CEL
Ø v mm
TIG
Ø v mm

Handy 140
5 – 140 A
––

Handy 150
5 – 140 A
5 – 150 A

Handy 160
5 – 150 A
5 – 160 A

Handy 180
5 – 150 A
5 – 180 A

Handy 200
10 – 200 A
10 – 200 A

1,5 – 3,25
––
––

1,5 – 3,25
––
1,0 – 2,4

1,5 – 4,0
––
1,0 – 2,4

1,5 – 4,0
––
1,0 – 2,4

1,5 – 5,0
1,5 – 3,2
1,0 – 3,2

115 A
135 A
40 %

130 A
150 A
30 %

Normativní dovolený zatěžovatel (DZ) měřeno podle německého standardu kvality DIN EN 60974-1
Proud při 100 % DZ (40°C)
80 A
115 A
115 A
Proud při 60 % DZ (40°C)
110 A
135 A
135 A
DZ při max. proudu (40°C)
30 %
45 %
40 %
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost

1~230 V
+ 15 % / - 25 %
16 A
337 x 130 x 211
4,6 kg

1~230 V
+ 15 % / - 25 %
16 A
337 x 130 x 211
5,2 kg

1~230 V
+ 15 % / - 25 %
16 A
337 x 130 x 211
5,3 kg

1~230 V
+ 15 % / - 25 %
16 A
337 x 130 x 211
5,7 kg

3~400 V
+ 15 % / - 25 %
16 A
337 x 130 x 211
5,8 kg

Varianty výbavy
Elektrodový montážní set
TIG a elektrodová mont. sada
rozhraní dálkového ovládání

––
––

––

––

––

jako RC varianta

Koncept ovládání
BasicPlus
ControlPro

––

––

––
––

www.lorch.eu
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Elektroda

Série ISI

Elektroda pro speciální použití.
ISI 4 CL
Maximum z 230 V

ISI 5 CL
Přepínání z 400 V na 230 V

Nastavit pouze svařovací proud a začít svařovat. V případě
potřeby doladit stiskem tlačítka možnosti zapalování a
chování oblouku. Vše ostatní obstará ISI 4 CL za Vás.
Přitom máte stále všechny možnosti k individuálnímu
nastavení zdroje podle Vašich požadavků. Jednoduše
pomocí tlačítka Setup. K tomu top prachová ochrana pro
dlouhou životnost, v případě potřeby volitelná výbava TIG
a na přání také pojízdný Trolley montážní kufr. ISI 4 CL je
opravdová elektrodová svářečka. Vysoce účinná díky Lorch
invertorové technologii a systému SinePowerManagement.
Lépe už se 4 mm elektrody svařovat nedají, na 230V síti
nebo generátoru.

Tento osvědčený klasik spojuje všechny ideály svařování
elektrodou jako žádný jiný zdroj. Díky vysoce dimenzovaným výkonovým modulům Power-Mos má tato invertorová
legenda nejvyšší napěťové rezervy a velmi rychlou regulaci
oblouku v součinnosti s náročným proudovým vyhlazováním. To vše umožňuje maximálně stabilní stejnosměrný
svařovací oblouk, který znamená jednoduše lepší svařování – ve všech polohách a pozicích. 6 volitelných programů
proudu a ojedinělá funkce Puls pro slabé plechy od 0,8 mm
umožňují opravdu univerzální využití tohoto svařovacího
zdroje.

Přehled ISI 4 CL
3 až 180 A z 230 V
3 optimální pro elektrody do 4 mm
3 „3 kroky a svařování“ - koncept ovládání
3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků DIN EN

3 až 220 A z 400 V
3 optimální pro elektrody do 5 mm
3 „3 kroky a svařování“ - koncept ovládání
3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků

3 plný výkon i při kolísání napětí a s dlouhými

3 plný výkon i při kolísání napětí a s dlouhými

3 provoz s generátorem
3 funkce Puls pro práci s tenkými plechy; Fastpuls do

3 provoz s generátorem
3 funkce Puls pro práci s tenkými plechy
3 funkce Hotstart, Anti-Stick a technologie regulace

60974-1, se značkami CE, S a IP 23
přívodními kabely

2 kHz

3 funkce Hotstart, Anti-Stick a technologie regulace
Arc-Force

3 garantovaná ochrana proti pádu z výšky až 60 cm
16

Přehled ISI 5 CL

DIN EN 60974-1, se značkami CE, S a IP 23
přívodními kabely

Arc-Force

3 provoz na síti 230 V nebo 400 V (síťový adaptér
součástí dodávky)

Rozsah svařování
Elektroda
TIG s ContacTIG
Svařitelné elektrody
Elektroda Ø v mm
TIG
Ø v mm

ISI 5 CL
220 A

ISI 4 CL
180 A

ISI 4 CL
10 – 180 A
3 – 180 A

ISI 5 CL
3 – 200 A
3 – 220 A

1,5 – 4,0
1,0 – 3,2

1,5 – 5,0
1,0 – 3,2

ISI

Výkonové varianty

Normativní dovolený zatěžovatel (DZ) měřeno podle německého standardu kvality DIN EN 60974-1
Proud při 100 % DZ (40°C)
120 A
150 A
Proud při 60 % DZ (40°C)
150 A
170 A
DZ při max. proudu (40°C)
40 %
55 %
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost

1~230 V
+/- 15 %
16 A
430 x 185 x 326
11,9 kg

1~230 V / 3~400 V
+/- 15 %
16 A
370 x 210 x 295
16 kg

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Zvolit postup svařování
2. Zvolit provozní režim
3. Nastavit svařovací proud

Perfektně uloženo: ISI 4 CL je
možné převážet v pojízdném
montážním Trolley kufru i s
veškerým příslušenstvím.

1. Zapnout
2. Zvolit program proudu
3. Nastavit svařovací proud

Pro invertor neobvyklé:
Patentované přepínání zdroje ISI
5CL z 230 V na 400 V. Výbava pro
práci bez hranic.

Kvalita
Made in Germany
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Elektroda

Série X

Vyrobena pro extrémní použití, extra silná pro velké
elektrody, díky MICOR® excelentní pro CEL.
Podmínky, ve kterých elektrodoví svářeči pracují, jsou zpravidla dost náročné, někdy ale přímo extrémní. Déšť, bláto,
kaluže, prach a špína. To jsou podmínky, ve kterých mnohý
přístroj rychle vypoví své služby. A co pak? Následkem jsou
časté opravy a nové nákupy, přímo na místě se pak svařovalo
jen tak dobře, jak to právě šlo. Přesně pro tuto oblast použití
byla vytvořena série X.
Protože právě tam, kde jde do tuhého, platí, že čas jsou peníze.
Proto je série X vybavena vším, co člověk potřebuje pro
použití za hranicemi teplé dílny: kompaktní vnější rozměry,
odolnost proti pádu až z 60 cm, ochrana proti stříkající vodě,
vynikající krytí proti prachu a vniknutí cizích těles. K tomu se
přidává speciální konstrukce spodní strany, která zaručuje
dostatečnou světlou výšku a stabilní stání. Dlouhou životnost
zajišťuje robustní spodní plech z nerezové oceli a kromě toho
jasně a zřetelně ukazuje maximální ponoření přístroje. Čtete
správně, i postavení do kaluže hluboké až po tuto výšku není
pro X žádný problém a elektroniku nepoškodí.

Zařízení je testováno pro použití v extrémních podmínkách.
Přeci jen nevíme, jestli jste s ním právě za prací v Arktidě nebo
na Sahaře. Při všech svých terénních kvalitách umí série X
přirozeně i svařovat. A to absolutně perfektně. V jejím vnitřku totiž pracuje naše inovativní a patentovaná technologie
výkonové části MICOR a zajišťuje fantasticky stabilní oblouk.
Tyto kvality se projevují i při použití s generátorem, s přívodními vedeními dlouhými až 200 m a při silném kolísání sítě.
Tam, kde jiné přístroje již vypovídají své služby, zapaluje série
X spolehlivě a stabilně.

Stupeň krytí IP 34

volitelná funkce změny polarity
PST
(Pole Switch Technology)

Kompletní ochrana
proti stříkající vodě

Přehled série X
3 inovativní a patentovaná technologie MICOR®

zajišťuje maximální výkon a perfektní chování při
svařování

3 pro perfektní elektrodové svařování až do Ø 8 mm
3 stabilní oblouk také při kolísání napětí a s dlouhým
přívodním vedením

3 optimální pro bazické, rutilové i speciální elektrody
3 absolutně bezpečné svařování shora dolů s celulózovými elektrodami (CEL)

3 včetně inovativní funkce MICOR-Up pro perfektní

svařování stoupavých svarů elektrodou (v ControlPro)

3 svařování elektrodou s funkcemi s Hotstart, Puls
(ControlPro), Anti-Stick a regulací Arc-Force

3 drážkování
3 TIG DC svařování s ContacTIG

Zajištěná hloubka ponoření při
postavení do nahromaděné vody

stabilní
spodní plech

3 „3 kroky a svařování“ – koncepce ovládání
3 bezpečnost proti pádu z výšky až 60 cm
3 InsideCoating: optimální ochrana proti prachu
3 extrémně robustní kryt, kompletně chráněný proti
stříkající vodě (IP 34)

3 mimořádně nízká hmotnost (od 18,5 kg)
3 přípoj pro ruční nebo pedálové dálkové ovládání
3 možnost: stabilní ruční dálkové ovládání s
magnetickým držákem i bez něj

3 možnost: funkce změny polarity
3 provoz s generátorem
3 díky křivkám CC/CV možnost použití s poloautomatickými MIG-MAG podavači drátu

3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků DIN EN
60974-1, se značkami CE, S a IP 34
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výměnný prachový filtr

Revoluční technologie MICOR® firmy Lorch
činí sérii X nejenom necitlivou na kolísání napětí, nýbrž s funkcí MicorUp ve variantě X 350
ControlPro předvádí skutečnou světovou novinku: perfektní stoupavý svar s elektrodou. Již
není nutné pendlování. Svářeč jednoduše vede elektrodu přímo
směrem nahoru. Dokonce i s bazickými elektrodami se dosahuje nejlepších výsledků. Důvod tohoto pokroku: technologie
MICOR®. Zatímco u běžných invertorů dochází v nízké oblasti
výkonu k rychlému přerušení oblouku, poskytuje technologie
MICOR díky patentované regulační technice vždy dostatečný
výkon pro stabilní udržení taveniny a oblouku. I když se doposud stoupavé svary svařovaly ve dvou vrstvách, kořen s malou
a krycí vrstva s velkou elektrodou, při postupu MicorUp stačí
jediná vrstva s velkou elektrodou.
MicorUp
Elektrodový
stoupavý svar

Série X

MicorUp – jednoduché a rychlé
elektrodové stoupavé svary.

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Zvolit typ elektrody
2. Zvolit provozní režim
3. Nastavit svařovací proud

Extrémně robustní.
Podle statistiky spadne každý zdroj 4krát za svůj
život na zem – a to už při normálních podmínkách
použití. Ale upřímně! Právě při extrémním
použití se zvyšuje riziko a pravděpodobnost pádu.
Norma vyžaduje, aby přístroj vydržel volný pád z
25 cm. Ale pokud přístroj spadne z nakládací
hrany dodávky nebo do výkopu, je to prostě víc
– a přístroj je pak zpravidla rozbitý. Ne tak u nás,
protože pro sérii X jsme zkonstruovali speciální
ochranu proti nárazům, se kterou zůstane
elektronika nepoškozena. Výsledek
přesvědčuje: odolnost proti
pádu až
z 60 cm.

Norma

X 350

Kvalita
Made in Germany

19

Elektroda

Tady se série X
cítí jako doma.

Série X se uplatňuje tam, kde je náročné svařování na
denním pořádku. Často také za nejtvrdších podmínek a v
neschůdném terénu. Zde ukazuje série X své terénní
kvality a přináší plný výkon – každý den.

Maximální výkon díky technologii MICOR®

Elektroda

Série X s jedinečnou a patentovanou technologií MICOR firmy Lorch suverénně svařuje
elektrodami až 8 mm. Jedno, zda bazické, rutilové nebo speciální – a pokud je potřeba, pak
i CEL v optimální kvalitě.

Nechte si posloužit – koncepce ovládání série X
BasicPlus

3
3
3
3
3
3

ControlPro

„3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
na ampér přesný 7segmentový displej
předvolba typu elektrody pro optimální výsledky
v submenu nastavitelný HotStart
aktivovatelná funkce TIG
díky CV charakteristice použitelné s poloautomatickými
podavači drátu MIG-MAG

„3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
na ampér přesný 7segmentový displej
předvolba typu elektrody pro optimální výsledky
HotStart on/off (nastavitelný v submenu)
aktivovatelná funkce TIG
lze použít s poloautomatickými podavači drátu MIG-MAG
(CC a CV charakteristika)
3 s funkcí MicorUp pro optimální stoupavý svar elektrodou
3 k dostání také jako varianta PST s funkcí změny polarity
3 aktivovatelná funkce pulzu
3
3
3
3
3
3

Výkonové varianty
X 350
350 A

Dálkové ovládání
HR 33 PST

Rozsah svařování
Elektroda
Svařitelné elektrody
Elektroda Ø v mm
CEL
Ø v mm

Kontaktní dálkové ovládání bez kabelu
KR 10 série X.

X 350

X 350 PST

10 – 350 A

10 – 350 A

1,6 – 8,0
do 6,0

1,6 – 8,0
do 6,0

Normativní dovolený zatěžovatel (DZ) měřeno podle německého standardu kvality DIN EN 60974-1
Proud při 100 % DZ (40°C)
230 A
Proud při 60 % DZ (40°C)
280 A
DZ při max. proudu (40°C)
35 %
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost
Změna polarity PST
Koncept ovládání
BasicPlus
ControlPro

X 350 PST
350 A

3~400 V
+25 % / -40 %
25 A
515 x 185 x 385
18,5 kg
––

230 A
280 A
35 %
3~400 V
+25 % / -40 %
25 A
515 x 185 x 385
19,8 kg

––

•

www.lorch.eu

23

Technologie

Geniální princip – M

Preciznost hodinového strojku – výko
Dosud platila otřepaná pravda, že kompaktně dimenzované invertory nesvařují
s CEL elektrodami, protože jim chybí napěťové rezervy. Nejvyšší čas změnit názor:
s technologií invertoru MICOR od Lorchu
definitivně odchází éra dvakrát dražších a
předimenzovaných usměrňovačů.
Patentovaná technologie MICOR pomáhá invertorům
k téměř ideální svařovací charakteristice a působí jako
turbodmychadlo u aut: z minimálního prostoru získává maximum výkonu. I v tak extrémně kompaktních zdrojích, jakými
jsou Lorch Handy 200 a Série X, se dosáhlo výrazné výkonové
výhody. Jakmile dojde ke snížení proudu z důvodu vnějšího
rušení, mohou být aktivovány výrazně vyšší napěťové rezervy.
Výsledkem je perfektní svařování elektrodou – včetně CEL i
speciálních elektrod.
Vzorem pro tento průlom byl mechanický hodinový stroj,
který se pohybuje rovnoměrně nezávisle na poloze díky
vlastní oscilaci. Podobně jako když v setrvačníku mechanických hodin energie pendluje mezi otáčením a napětím pera, v
MICOR invertoru tvoří svařovací transformátor a rezonanční
kondenzátory harmonický elektrický oscilační okruh. Tento
setrvačník se pohání v pravý okamžik správnou silou. Místo
aby se vynutil takt se spínáním a vypínáním kritickým pro

materiály komponent, v klidu jednají stejnoměrné rezonanční obvody. Regulace neomezuje proud, ale
řídí se podle výkonu – takt udává fyzika. Aby byly výkonové
rezervy k dispozici vždy, když jsou pro svar potřeba, musí být
enormní výkonová rezerva MICOR invertoru bleskurychle
regulovaná. Výsledkem je intenzivněji hořící a trvale stabilní
svařovací oblouk.
Díky technologii MICOR je proud odolný proti vnějšímu
rušení, dokonce je možné svařovat i na 200 m dlouhém přívodním kabelu. Pro svařování elektrodou MICOR znamená:
Méně je více – to platí pro hmotnost a velikost zdrojů, pro
spotřebu proudu a cenu. Šetřit se nesmí jedině na výkonu.

Turbo efekt díky technologii MICOR
Běžná technika invertorů:

Technologie invertorů MICOR:
MICOR

charakteristika
Invertorová
charakteristika
Napěťová rezerva

Normová
charakteristika

U běžných invertorů jsou napěťové a výkonové rezervy malé. Proces
svařování se tak rychle může stát nestabilním.

24

MICOR
Napěťová rezerva

Turboefekt

„Maximální výkon z minimálního
prostoru“
Normová
charakteristika

Invertory MICOR vytvářejí právě u kritických nižších proudů
vysoké napětí a zajišťují tak maximální stabilitu.

ICOR® Inside

nové rezervy turbodmychadla.

MICOR to umožní.
Menší velikost. Nižší hmotnost. Vyšší výkon.

dříve – bez MICORu:
400 A bylo minimálně potřeba, s hmotností nikdy pod 30 kg

X 350
Performance-Index

Budoucnost
začíná dnes.

Poměr výkonu k hmotnosti

Bylo dříve
všechno lepší?

mi oblouku. Kvality inovativní a patentované technologie
MICOR z pohledu svařování ukázal během testu u CEL
specialistů už Lorch Handy 200 – první stroj na světě s
pečetí kvality „MICOR Inside“. Tato maximálně kompaktní
200 A invertorová svářečka s pouhými 5,8 kg dovedně
svařovala dokonce i 5 mm celulózovými elektrodami.

Performance-Index

Elektrodový svářeč je mezi svářeči jako nomád – jeho
přikázáním je mobilita. Mezi pracovišti – většinou i venku
– je třeba překonat často velké vzdálenosti. Svařovací zdroj
by se měl s tímto požadavkem vyrovnat co nejlépe. Motto je
zcela jasné: hmotnost dolů, výkon nahoru. Kolik maratonců
na světě najdete, kteří na start dobrovolně nastoupí se
zbytečnou zátěží navíc?
Místo dosud obvyklého těžkého elektrodového zdroje se
400A a více běháte s MICOR zdroji, jako je nová X 350, v
optimální formě. A to jenom s pouhým zlomkem hmotnosti
a současně s maximálním výkonem i vynikajícími vlastnost-

dnes – s MICORem:
350 A naprosto stačí, s hmotností pouze 18,5 kg
25

MIG-MAG

Lorch MIG-MAG program
26

MIG-MAG

Kvalita
Made in Germany
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Mobilní MIG-MAG

MX 350

M jako mobilní MIG-MAG a multiproces.
X jako extra silný díky technologii invertoru MICOR.
Odjakživa jste chtěli řešení MIG-MAG, které umí víc než
ostatní? Každé místo použití a každá svařovací úloha je
koneckonců mimořádnou, individuální výzvou. Čím
mnohostranněji a efektivněji se můžete k dané úloze
postavit, tím lépe. Často je MIG-MAG první volbou. Co ale
dělat, když např. vítr nebo svařovací úloha sama neumožňuje použit MIG-MAG? A je vůbec nutné svařovat TIG nebo
elektrodou? Odpověď přináší Lorch MX 350.
V kombinaci s externím podavačem drátu se stává vynikajícím svařovacím MIG-MAG zdrojem pro mobilní použití.
Zdroj, který suverénně svařuje s průměrem drátu až 1,2 mm.
Řízení MIG-MAG využívající synergie Vám přitom
usnadní ovládání. Svařovacímu zdroji pouze řeknete, s
jakým průměrem drátu chcete svařovat, a optimální
parametry pro ocel a nerezovou ocel budou dány. Metr za
metrem svařujete MIG-MAG bezchybně. Mobilně nebo i ve
Vašem provozu, protože s 300 mm cívkou drátu a pro
průmyslové použití vhodným dovoleným zatěžovatelem je
optimálně dimenzován také na trvalé nasazení v dílně a
výrobním provozu. To ale není vše. Protože MX 350 je
opravdový multiprocesní stroj. Dodatečné svařovací
postupy pro TIG, elektrodu a CEL poskytují flexibilitu,

která je potřeba při mobilním použití a na stavbě. To je
možné díky patentované technologii invertoru MICOR. Ta
uvnitř MX 350 zajišťuje potřebné rezervy výkonu a je – podobně jako turbomotor v automobilu – zárukou maximálního výkonu na nejmenším prostoru. Zvýšený výkon prospívá
stabilitě oblouku a navíc činí MX 350 necitlivým na kolísání
napětí. Také použití na generátoru a na až 200 m dlouhém
přívodním kabelu je s MX 350 bezproblémově možné, při
zachování vynikajících svařovacích vlastností, na stavbě Vás
činí méně závislým na daných možnostech připojení na síť. S
MX 350 je člověk prostě rád na cestách a těší se na další akci
venku.

Přehled MX 350
3 svařovací zdroj pro mobilní použití s externím
MIG-MAG podavačem

3 inovativní a patentovaná technologie MICOR®

zajišťuje maximální výkon a vynikající chování při
svařování

3 vynikající MIG-MAG svařovací vlastnosti se směsným
plynem i CO2
s aktivovatelným módem MIG-MAG synergie

3
3 synergetické charakteristiky pro ocel/nerezovou ocel
(drát 0,8; 1,0; 1,2). Hliník prostřednictvím nastavení
příslušné korekce posuvu drátu
vyplnění kráteru pro optimální konec svaru

3
3 funkce TIG-DC s kontaktním zapalováním Con3
28

tacTIG
svařování elektrodou s funkcemi Hotstart, Anti-Stick
a regulací Arc-Force pro elektrody o průměru až 8
mm a absolutně bezpečné svařování shora dolů s
celulózovými elektrodami (CEL)

3 „3 kroky a svařování“ – koncepce ovládání
3 stabilní oblouk také při kolísání napětí a s dlouhým
přívodním vedením
vhodné i pro drážkování

3
3 extrémně robustní kryt, kompletně chráněný proti
stříkající vodě (IP 34)
bezpečnost proti pádu z výšky až 60 cm

3
3 InsideCoating: optimální ochrana proti prachu
3 nízká hmotnost svařovacího zdroje (18,6 kg)
3 možnost: dálkové ovládání s magnetickým držákem
i bez něj pro elektrodové a TIG svařování
provoz s generátorem

3
3 použitelné také s poloautomatickými MIG-MAG
3

podavači drátu
vyráběno a kontrolováno dle požadavků
DIN EN 60974-1, se značkami CE, S a IP 34

Všední den na staveništi: Tvrdé pracovní nasazení,
přejímka se blíží, všechna řemesla finišují.
Na nákladné dodatečné úpravy nebo zpoždění raději ani
nemyslet. Zde je potřeba mobilní svařovací zdroj, na
který se člověk může v drsných podmínkách plně
spolehnout.
Žádný problém s MX 350. Stroj, který je tak mnohostranný a svařuje tak dobře, má člověk přirozeně vždy rád u
sebe. Jistě, do kapsy u kalhot se nevejde, ale udělali jsme
vše pro to, abychom Vám Vaši mobilitu co nejvíce
usnadnili. MX 350 si v této výkonové třídě podmaňuje
minimální hmotností a kompaktními rozměry. Oddělitelný podavač drátu zajišťuje při nesení příjemné
rozložení hmotnosti a působí proti jednostrannému
zatížení. Kromě toho zdroj také nemusí být brán všude a
např. na lešení stačí vzít jen podavač. Jeho zdroj je ideálně
připraven na drsný všední den, kromě vynikající
odolnosti proti pádům z výšky až 60 cm také díky
kompletně proti stříkající vodě chráněné skříni
(stupeň krytí IP34). Vašemu profesionálnímu, mobilnímu nasazení tak již nic nestojí v cestě – a je jedno, v
jakém terénu se právě pohybujete.

MX 350

Mobilita snadno a rychle

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Zvolit režim/charakteristiku (např. MIG-MAG synergie)
2. Provozní režim: 2takt, 4takt, vyplnění kráteru zap/vyp
3. Jemné nastavení posuvu drátu

MIG-MAG optimální
pro směsný plyn a CO2
plus synergie a multiproces:
TIG, elektroda, CEL
Jednoduché ovládání je jednou ze silných stránek MX 350. Jedním
pohybem ruky zvolíte požadovaný svařovací postup. Stiskem tlačítka
volíte mezi MIG-MAG se směsným plynem nebo CO2 , TIG a
svařováním elektrodou.
Také mód MIG-MAG synergie lze aktivovat přímo a usnadňuje Vám
nastavení: Jednoduše zvolíte charakteristiky a již je posuv drátu
automaticky přizpůsoben při každé změně nastavení napětí.
Technologie invertorů navíc umožňuje cílené vyplnění koncového
kráteru – pro čistý konec Vašeho svaru.

Kvalita
Made in Germany
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Mobilní MIG-MAG

Jeden pro všechno
V kombinaci s externím podavačem drátu je MX vynikajícím svařovacím MIG-MAG zdrojem
pro mobilní použití. Dodatečné svařovací postupy pro TIG, elektrodu a CEL jej kromě toho
činí opravdovým multiprocesním zdrojem. Na cestu se tak vydáte jen s jedním zdrojem a
přesto máte flexibilitu, kterou potřebujete pro zvládnutí svých svařovacích úloh.

MIG-MAG podavač jednoduchý, praktický a robustní.
Na montáži potřebujete podavač, který je především praktický a robustní.
Všechny komponenty, které mají důležitou ovládací funkci, se nacházejí
dobře chráněny ve svařovacím zdroji. Vše na podavači je navrženo tak, že
zvládnete veškeré práce s plechem i střední až těžké práce s ocelí. A abyste
při svařování stále zůstali „na drátě“, je podavač dimenzován pro provoz s
cívkami drátu K 300. Ovládací panel je jednoduchý a přehledný a optimálně podporuje ruční režim i režim synergie MX 350.
U posledního nastavíte na svařovacím zdroji základní parametry, jako
charakteristiku, provozní režim a vyplnění kráteru. Nastavení napětí se
provádí buď na zdroji nebo na podavači. Jemné nastavení posuvu drátu se
vždy provádí na ovládacím panelu podavače.

MIG-MAG podavač MF-07
Rychlost posuvu drátu
Pohon/posuv

2,0 - 15,0 m/min
4 kladky / regulace motoru se snímačem /
digitální zpětná vazba otáček

Délky propojovacích kabelů (m)

5 / 10 / 15

Rozměry

480 x 200 x 270

Hmotnost (netto)

10,0 kg

•

Test plynu

Výkonové varianty

Stupeň krytí IP 34

Kompletní ochrana
proti
stříkající vodě

Bezpečná hloubka ponoření
při postavení do nahromaděné vody

Rozsah svařování
MIG-MAG
TIG
Elektroda
Svařitelné dráty
Ocel
Ø v mm
Hliník
Ø v mm
CuSi
Ø v mm
Normativní dovolený zatěžovatel (DZ) měřeno dle německých standardů kvality DIN EN 60974-1 při 40 °C
Proud při 100 % DZ
Proud při 60 % DZ
DZ při max. proudu
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm
Hmotnost

MX 350
10 - 350 A
10 - 350 A
10 - 350 A
0,8 – 1,2
1,0 – 1,2
0,8 – 1,2
230 A
280 A
35 %
3~400 V
+ 25 % / – 40 %
25 A
515 x 185 x 400
18,6 kg

www.lorch.eu
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MIG-MAG odbočky

Série M-Pro

Perfektní MIG-MAG do každé dílny.
Pro směsný plyn i CO2..
Lorch M-Pro se ukazuje jako opravdu všestranný stroj pro
práci s veškerými plechy a střední až těžkou práci s ocelí.
Tento vysoce kvalitní zdroj přesvědčuje nejlepšími
svařovacími výsledky, robustní skříní, vynikající ergonomií
ovládání a prakticky orientovaným konceptem ovládání „3
kroky a svařování“. Nejmodernější automatika nastavení
nabízí pravou synergii a umožňuje nejsnadnější možné ovládání. Stačí pouze nastavit křivku pro používanou kombinaci
materiálu/drátu/plynu – zbývá už jen jednoduše nastavit
tloušťku svařovaného materiálu. Ideální parametry svařování jsou okamžitě dány a také posuv drátu se automaticky
přizpůsobuje zvolenému stupni napětí. Kvalita se u M-Pro
projevuje i u nejmenších detailů, počínaje velkými stabilními

koly přes praktickou odkládací plochu až po plně zatížitelná
madla. Výkonové varianty dimenzované podle zkušeností z
praxe a až 3 inteligentní koncepty ovládání umožňují zvolit
M-Pro na míru šitý Vašim svařovacím požadavkům.

Praktická odkládací plocha na zdroji
a ergonomicky rozvržený a osvětlený prostor podavače drátu

Vozík na tlakové lahve do objemu 50 l
s nízkou nakládací hranou a dvojitým
jištěním řetízky

Přehled série M-Pro
3 nejlepší svařovací vlastnosti pro ocel, hliník a nerezo-

3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků DIN EN

3 elektronická MIG-MAG logika s možností 2taktu,

3 jakostní podavač drátu s 2 nebo 4 kladkami
3 zavádění drátu bez napětí stiskem tlačítka (tlačítko v

vou ocel

4taktu, nastavitelným bodováním i intervalovým
svařováním

3 „3 kroky a svařování“- koncept ovládání se synergickou
automatikou nastavení
(alternativně i možnost manuálního režimu)

prostoru podavače drátu)

3 šikmo směrovaný centrální konektor hořáku pro
minimální odpor a optimální vedení drátu

3 3 alternativy ovládání: Basic Plus, Control Pro a

3 vozík pro až 50 l tlakové lahve s nízkou nakládací

3 výborná ergonomie ovládání mimo jiné díky šikmému

3 vysoká účinnost a nízká spotřeba energie díky nejmo-

Performance

ovládacímu panelu

3 robustní, plně zatížitelná skříň s velkými, stabilními
koly
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60974-1, se značkami CE, S a IP 23

hranou a dvojitým zajištěním lahve

dernější průmyslové elektronice a funkci StandBy
ventilace

3 dostupné i ve variantě CuSi pro MIG-pájení a MIG-MAG svařování (svařovací proud začíná již od
jemných 15 ampér pro plechy od 0,5 mm)

Pouze opravdu precizní podavač drátu zaručuje jemné vyladění přítlaku, minimální deformaci a přesné vedení drátu. To vše je možné díky jakostnímu 2kladkovému nebo 4kladkovému podavači od Lorchu. Pro snížení odporu drátu je podavač orientován šikmo dolů.
Zavedení drátu se provádí jednoduše a bez napětí stiskem tlačítka. Ovládací tlačítko se
nachází přesně tam, kde je potřeba – uvnitř stroje v osvětleném prostoru podavače drátu.

2kladkový posuv drátu

M-Pro

Posuv drátu s precizností
Promyšlený až po zavedení drátu

4kladkový posuv drátu

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Výběr křivky (předvolby synergie)
2. Nastavení výkonového stupně
3. Jemná korekce rychlosti posuvu drátu

Pravá synergie: Automatika
nastavení pro optimální svařovací
parametry
•		V tabulce křivek / programů zvolte požadovanou kombinaci materiálu/drátu/plynu.
•		Pomocí přepínače křivek nastavte z tabulky vyčtené číslo
(BasicPlus a ControlPro). U ovládání Performance probíhá
výběr prostřednictvím OLED displeje.

Předvolba synergie u BasicPlus a
ControlPro

Předvolba synergie u
Performance

Kvalita
Made in Germany
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MIG-MAG odbočky
M-Pro přináší MIG-MAG dokonalost pro Vaši dílnu
M-Pro má to, co jiní nemají: šikmo orientované připojení hořáku
pro optimální vedení drátu a pravou synergii. Automatickému nastavení
sdělíte pouze kombinaci materiál/drát/plyn. Vše ostatní regulujete
prostřednictvím nastavení tloušťky materiálu – v této třídě geniální.

Nechte si posloužit – koncepce ovládání série M-Pro
BasicPlus

ControlPro

3 automatické nastavení
3 2kladkový posuv drátu
3 ergonomické navádění obsluhy
světelnými symboly

3
3
3
3

Performance

automatické nastavení
4kladkový posuv drátu
voltmetr a ampérmetr
ergonomické navádění obsluhy
světelnými symboly

automatické nastavení
4kladkový posuv drátu
voltmetr a ampérmetr
elektronika Digastep s
21 výkonovými stupni
3 moderní koncept ovládání s
grafickým displejem (OLED)
3 paměť úloh Tiptronic
3 regulace hořáků PowerMaster
3
3
3
3

Výkonové varianty
MIG-MAG svařování

M-Pro 300
M-Pro 250

M-Pro 210
M-Pro 170
170 A
tenký plech

Rozsah svařování
MIG-MAG
Počet stupňů výkonu
Ochranné plyny

210 A
tenký plech
práce s profily

250 A
tenký plech
lehká práce s
ocelí

300 A
Všestranné
práce s ocelí

MIG pájení
MIG-MAG svařování
M-Pro 150CuSi
150 A

M-Pro 200CuSi
200 A
klempířův sen

perfektní
MIG pájení

M-Pro 170
25 – 170 A
6
směsný plyn

M-Pro 210
25 – 210 A
12
směsný p. + CO2**

M-Pro 250
30 – 250 A
12 / 21*
směsný p. + CO2

M-Pro 300
30 – 300 A
12 / 21*
směsný p. + CO2

M-Pro 150 CuSi
15 – 150 A
7
směsný plyn

M-Pro 200 CuSi
15 – 200 A
12 / 21*
směsný plyn

0,6 – 0,8
1,0
––

0,6 – 1,0
1,0 – 1,2
––

0,6 – 1,0
1,0 – 1,2
––

0,6 – 1,2
1,0 – 1,2
––

0,6 – 0,8
0,8 – 1,0
0,8 – 1,0

0,6 – 1,0
0,8 – 1,2
0,8 – 1,0

185 A
205 A
35 %

205 A
235 A
35 %

120 A
145 A
60 %

125 A
160 A
30 %

Normativní dovolený zatěžovatel (DZ) měřeno dle německých standardů kvality DIN EN 60974-1 při okolní teplotě 40 °C
Proud při 100 % DZ
70 A
75 A
150 A
170 A
100 A
Proud při 60 % DZ
85 A
90 A
185 A
205 A
120 A
DZ při max. proudu
15 %
15 %
25 %
25 %
40 %

100 A
130 A
20 %

Svařitelné dráty
Ocel Ø v mm
Hliník Ø v mm
CuSi Ø v mm

Praktický dovolený zatěžovatel (DZ) při okolní teplotě 25 °C
Proud při 100 % DZ
90 A
90 A
Proud při 60 % DZ
110 A
110 A
DZ při max. proudu
25 %
25 %

Přístroj
Síťové napětí
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost

1~230 V / 2~400 V
16 A
880 x 400 x 755
65 kg

Koncept ovládání
BasicPlus
ControlPro
Performance
* ve spojení s ovládáním Performance

1~230 V / 2~400 V
16 A
880 x 400 x 755
69 kg

3~400 V
16 A
880 x 400 x 755
71 kg

3~400 V
16 A
880 x 400 x 755
80 kg

3~400 V
16 A
880 x 400 x 755
66 kg

3~400 V
16 A
880 x 400 x 755
68 kg
––

––
––

––

––

** M-Pro 210 je k dispozici jako zdroj čistě pro směsný plyn nebo ve variantě Kombi pro směsný plyn + CO2

www.lorch.eu
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MIG-MAG odbočky

Série M-Pro nyní
i s oddělitelným podavačem
Pro větší flexibilitu a dosah. MIG-MAG
dokonalost pro každou dílnu.
Novinka:velké zdroje ze série M-Pro s 250 A a 300 A jsou
nově k dispozici také ve variantě ControlPro s otočným a
oddělitelným podavačem drátu a propojovacími kabely různé
délky. Tím Vám přinášíme více svobody při práci na velkých
dílcích nebo s omezením od okolí. U této varianty provedení je
samozřejmě součástí 4kladkový jakostní posuv drátu, voltmetr
a ampérmetr s displeji a geniálně robustní vozík tlakových
lahví. Jeho nízká platforma usnadňuje výměnu lahví, zároveň
umožňuje umístění i 50 l tlakových lahví.

Přehled M-Pro s podavačem
3 k dispozici u všech zdrojů s 250 a 300 ampéry
3 nejlepší svařovací vlastnosti pro ocel, hliník a
nerezovou ocel

3 varianta s podavačem s 5, 10 nebo 15 m propojovacím
kabelem

3 dosah hořáku až 20 m (15 m propojovací kabel + 5 m
hořák)

3 elektronická logika MIG-MAG s 2taktem, 4taktem, a
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3 koncept ovládání „3 kroky a svařování“ se synergickou
automatikou nastavení

3 ovládání ControlPro
3 vyrobeno a zkoušeno dle DIN EN 60974-1, se značkou
CE a S a krytím IP23

3 jakostní posuv drátu se 4 kladkami
3 beznapěťové zavádění drátu stiskem tlačítka (tlačítko
uvnitř podavače drátu)

nastavitelným řízením bodování a intervalového
svařování

3 vozík pro až 50 l tlakové lahve s nízkou nakládací

3

výborná ergonomie obsluhy mimo jiné díky šikmému
ovládacímu panelu zdroje i podavače

3 vysoká účinnost a nízká spotřeba energie díky

3

robustní, plně zatížitelná skříň s velkými a stabilními
koly

hranou a dvojitým zajištěním lahve

nejmodernější průmyslové elektronice a funkci
StandBy ventilace

Podavač drátu je stabilně upevněn na zdroji, je otočný a pomocí madla snadno
oddělitelný a přenosný. Zavedení drátu se provádí bez napětí stiskem tlačítka, které
je umístěno přesně tam, kde je potřeba – přímo u jakostního
4kladkového posuvu drátu uvnitř podavače. Také tam je umístěn výběr synergické křivky – správné kombinace materiál/
drát/plyn. Jemná korekce drátu se pak provede na ergonomickém, šikmo orientovaném ovládacím panelu na podavači.

Výhoda podavače – o mnoho větší dosah.

Kompaktní zdroj

až
5m

M-Pro

Geniálně jednoduchá manipulace,
oddělitelný podavač drátu.

až

20 m
dosahu

až
5m

5/10/15 m
Zdroj s externím podavačem

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Výběr křivky (předvolby synergie)
2. Nastavení výkonového stupně
3. Jemná korekce rychlosti posuvu drátu

Výkonové varianty
Rozsah svařování
MIG-MAG
Počet stupňů výkonu
Ochranné plyny
Svařitelné dráty
Ocel Ø v mm
Hliník Ø v mm

M-Pro 250
Control Pro
s podavačem drátu
30 – 250 A
12
směsný p. + CO2

M-Pro 300
Control Pro
s podavačem drátu
30 – 300 A
12
směsný p. + CO2

0,6 – 1,0
1,0 – 1,2

0,6 – 1,2
1,0 –1,2

Normativní dovolený zatěžovatel(ED) měřený podle německého standardu kvality
DIN EN 60974-1
Proud při 100 % DZ (40°C)
150 A
170 A
Proud při 60 % DZ (40°C)
185 A
205 A
DZ při max. proudu (40°C)
25 %
25 %
Přístroj
Síťové napětí
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost

3~400 V
16 A
880 x 400 x 1200
85 kg

3~400 V
16 A
880 x 420 x 1200
94 kg

Kvalita
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MIG-MAG odbočky

Série M 3000

Váš partner i pro těžkou práci s ocelí.
Robustní a plná síly.
Umí silné i tenké. Jako kompaktní zdroj s integrovaným
podavačem drátu nebo s oddělitelným podavačem.
M 3000 je opravdový pracovní stroj. S robustní skříní a
precizním 4kladkovým podavačem drátu je jako stvořený pro tvrdý a všestranný zápřah v kovoobráběčství.
Skrývá se v něm však víc, než je na první pohled patrné.
Nejlepší 50 Hz transformátorová technika zajišťuje
nejenom to, že se sérií M 3000 zvládne svářeč každé
množství, ale také bude svařovat prvotřídně.
Procesorem řízená automatika nastavení reguluje
rychlost posuvu drátu automaticky, vždy ke
zvolenému výkonovému stupni. Pro optimalizaci
stačí snadné pootočení korekčním regulátorem.

Automaticky se nastavuje také systém aktivní tlumivky,
jehož úkolem je bezrostřikové zapalování oblouku a přesvědčivé vlastnosti svařování.

M 3000 jako kompaktní zdroj …

... nebo s oddělitelným podavačem
drátu

Přehled série M3000
3 nejlepší svařovací vlastnosti pro ocel, hliník a nerezo-

3 nastavitelná rychlost posuvu drátu zážehu zamezuje

3 mikroprocesorové MIG-MAG řízení pro optimálně

3 k dispozici s oddělitelným podavačem drátu nebo v

vou ocel

vyladěný svařovací proud, posuv drátu, odhoření drátu
a čas bodování

3
3 precizní 4kladkový podavač drátu
3 „3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
3 Top vyladěná kombinace transformátor / tlumivka
3 systém Active-Induction řídí svařovací tlumivku a plně
24 výkonových stupňů

elektronicky mění charakter
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tvrdému narážení drátu do materiálu
kompaktním provedení

3 výkonný systém chlazení
3 k dispozici výběr z variant chlazení plynem nebo vodou
3 vysoký stupeň účinnosti a nízká spotřeba energie díky
nejmodernější výkonové elektronice a funkci Standby
ventilátoru

3 dvojité jištění tlakové lahve
3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků DIN EN
60974-1, se značkami CE, S a IP 23

M 3050
M 3030
CuSi

350 A

M 3070
400 A

260 A

Rozsah svařování
MIG-MAG
Počet stupňů výkonu
Svařitelné dráty
Ocel Ø v mm
Hliník Ø v mm
CuSi Ø v mm

M 3030 CuSi
30 – 260 A
41

M 3050
25 – 350 A
24

M 3070
30 – 400 A
24

0,6 – 1,2
1,0 – 1,2
0,8 – 1,0

0,6 – 1,6
1,0 –1,6
––

0,6 – 1,6
1,0 – 1,6
––

230 A
280 A
45 %

260 A
330 A
45 %

Praktický dovolený zatěžovatel (DZ) při okolní teplotě 25 °C
Proud při 100 % DZ (25 °C)
180 A
Proud při 60 % DZ (25 °C)
220 A
DZ při max. proudu (25 °C)
45 %

Normativní dovolený zatěžovatel(ED) měřený podle německého standardu kvality DIN EN 60974-1
Proud při 100 % DZ (40 °C)
160 A
210 A
240 A
Proud při 60 % DZ (40 °C)
200 A
250 A
300 A
DZ při max. proudu (40 °C)
35 %
30 %
30 %
Přístroj
Síťové napětí
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost
Varianty výbavy
externí podavač drátu
vodní chlazení

3~400 V
16 A
945 x 425 x 720
108,5 kg

3~400 V
25 A
945 x 425 x 720
109 kg

M 3000

Výkonové varianty

3~400 V
35 A
945 x 425 x 720
126 kg

––
––

volitelně

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Zvolit provozní režim
2. Nastavení výkonového stupně
3. Jemná korekce rychlosti posuvu drátu

M 3030 CuSi karosářův sen
M 3030 CuSi nabízí vynikající vlastnosti MIG pájení, vychází z částí
ovládacího konceptu C-dialogu a představuje vzor inteligence ovládání.
Nároky karosářských profesionálů jsou vysoké. CuSi MIG pájení s M
3030 pro plné zachování korozivzdornosti a Crash /deformačních
vlastností. M 3030 CuSi plní všechny sny stavitelů karoserií. Plechy od
tloušťky 0,6 mm se hladce spojí proudem od 30 ampérů a plní i ty
nejpřísnější nároky bezpečnosti do puntíku.

Kvalita
Made in Germany
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Šito na míru pro Vaši
Praxe

Nakonfigurujte si zdroj takový, jaký ho musíte mít –
Vezměte rozměr a konfigurujte si Váš zdroj takový, jaký
musí být – optimálně vyladěný pro předpokládané pracoviště
ve Vašem provozu.
Například zdroj série S-SpeedPulse. Výběrem podavače
drátu a rozhodnutím, zda chladit plynem nebo vodou určíte
základní konfiguraci Vašeho zdroje. U variant podavače
drátu máte možnost volby mezi dílenským, montážním a
loděnicovým podavačem, samozřejmě vždy s precizním
průmyslovým 4kladkovým posuvem drátu. Délka propojovacího kabelupro propojení zdroje a podavače drátu je
volitelná: 1, 5, 10, 15 nebo 20 m. Pracovat můžete, v závislosti na délce hořáku, až 25 m daleko do zdroje. Maximální
volnosti pak dosáhnete použitím hořáku Powermaster
s technologií dálkového ovládání. S ním řídíte všechny

důležité parametry přímo ovládacím panelem na hořáku.
Stejně individuální je i výběr z možností ovládání. Můžete
si vybrat, kde mají být jednotky ovládacího panelu umístěny
– pouze v podavači drátu, ve zdroji nebo v obou! Navíc je k
dispozici velké množství příslušenství, které individuální
možnosti zdroje doplňuje. Začíná sadou pojezdu nebo
otáčení pro oddělitelný podavač, na přání extra velká kola
pro nerovné povrchy. Nebo užitečným,
výškově nastavitelným držákem propojovacích kabelů: tento přípravek je vhodný
pro jednoduché a praktické uchycení
propojovacích kabelů a NanoFeederu ve
všech standardně dodávaných délkách a lze
jej namontovat oboustranně.

Vezměte rozměr: kde chcete mít
jednotku podavače drátu?

V kompaktním zdroji. Pojízdný kompaktní zdroj s
integrovaným podavačem drátu.
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Jako externí podavač. Tak můžete pracovat až 25 metrů
daleko od zdroje. Spojuje Vás propojovací kabel.

potřebu

Možnosti ovládání

Verze podavače drátu

optimálně vyladěný pro Vaše pracoviště.
RF-06
(Kompaktní podavač
pro roboty s dutou
paží nebo roboty s
vně uloženým
kabelovým svazkem)
dílenský podavač
drátu

na zdroji

montážní podavač
drátu

loděnicový podavač
drátu

na podavači drátu

obě možnosti

2 jednotky posuvu. Nahoře v podavači drátu a dole ve
zdroji. Ideální, pokud často svařujete různé dráty. Ušetříte
si tak neustálé přestrojování.

robotový
podavač drátu

na dálkovém ovladači

přímo na hořáku

2 jednotky posuvu jako dvojitý podavač drátu. Optimální
pro různé dráty, kde je vyžadována maximální pohyblivost.
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MIG-MAG odbočky

Série C

S oceněnou technologií Digastep®
a přesvědčujícím výkonem.
MIG-MAG s precizností a skvělým nápadem. C-dialog
jasně ukazuje cestu. Tady už necvakáte přepínačem výkonových stupňů sem a tam, nýbrž pomocí patentované elektroniky Digastep a jejími báječnými 41 výkonovými stupni
naleznete přesně to optimální nastavení. To proto, že naši
inženýři šli při koncepčním návrhu dál než jiní a vyvinuli
vynikající koncept ovládání, který od svého uvedení na trh
určuje směr. Jeden otočný regulátor pro zvládnutí celého
svařovacího procesu stačí. Označení „Dialog“ přitom
znamená program. Sérii C určíte pouze kombinaci materiál/
drát/plyn, zbytek nastavení regulujete jednoduše prostřednictvím tloušťky materiálu. Hotovo. C bleskově
reaguje a pomocí synergických funkcí okamžitě
automaticky připraví ostatní parametry k použití.

A to tak perfektně, že byl C-dialog vyznamenán Spolkovou
cenou za inovaci německého Ministerstva pro hospodářství
a technologii. Jako vůbec první svařovací zdroj. Série C –
postavená pro lidi, kteří produkují hodnoty.

Přehled série C
3 elektronika Digastep s 41 výkonovými stupni
3 výjimečné MIG-MAG svařovací vlastnosti
3 v robustní, plně zatížitelné průmyslové skříni
3 k dispozici s oddělitelným podavačem drátu nebo v
kompaktním provedení

3 k dispozici varianty s dvojitým posuvem drátu, s 1 nebo
2 oddělitelnými podavači

3 podavač drátu v různých provedeních:

jako dílenský, montážní, loděnicový nebo robotový
podavač drátu

3
3 precizní průmyslový 4kladkový posuv drátu

k dispozici výběr z variant chlazení plynem nebo vodou
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3 „3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
3 možnost dálkového ovládání na hořáku Powermaster
3 Tiptronic – ukládání svařovacích úloh se 100 paměťovými pozicemi

3 řízení tlumivky pomocí systému Active-Induction (také
individuální nastavení tlumivky podle svařovací úlohy)

3 digitální displej svařovacího proudu a napětí
3 textový displej s možností volby jazyka
3 nejmodernější výkonová elektronika a funkce pohotovostního režimu ventilátoru pro vyšší účinnost a nižší
spotřebu energie

3 vyrobeno a zkoušeno dle DIN EN 60974-1,
s CE- a S-značkou a krytím IP 23

1. Zvolit provozní režim
2. Kombinace materiál /drát /plyn
3. Nastavit svařovací proud
(díky synergii prostřednictvím nastavení
tloušťky materiálu vždy perfektní
přednastavení)

Dálkové ovládání na hořáku
Nepříjemné přecházení mezi strojem a dílcem kvůli optimálnímu nastavení svařovacího
zdroje si můžete ušetřit. Jednoduše využijte inovativní technologii hořáku Powermaster.
S ním regulujete všechny důležité parametry přímo ovládacím panelem na hořáku. Také
úlohy u komplexnějších dílců lze vyvolávat postupně.

Výkonové varianty

C 2603
260 A

Rozsah svařování
MIG-MAG
Počet stupňů výkonu
Svařitelné dráty
Ocel Ø v mm
Hliník Ø v mm

C 3003
300 A

C 3503
350 A

C 4303
430 A

C 4503
450 A

C 2603
30 – 260 A
41

C 3003
30 – 300 A
41

C 3503
30 – 350 A
41

C 4303
30 – 430 A
41

C 4503
30 – 450 A
41

0,6 – 1,2
1,0 – 1,2

0,6 – 1,2
1,0 – 1,2

0,6 – 1,6
1,0 – 1,6

0,6 – 1,6
1,0 – 1,6

0,6 – 1,6
1,0 – 1,6

260 A
320 A
45 %

310 A
380 A
45 %

380 A
450 A
60 %

Praktický dovolený zatěžovatel (DZ) při okolní teplotě 25 °C
Proud při 100 % DZ
180 A
200 A
Proud při 60 % DZ
220 A
260 A
DZ při max. proudu
45 %
45 %

Série C

3 kroky a svařujete perfektně.

Normativní dovolený zatěžovatel (DZ) měřeno dle německých standardů kvality DIN EN 60974-1 při 40 °C
Proud při 100 % DZ
160 A
180 A
240 A
280 A
360 A
Proud při 60 % DZ
200 A
240 A
300 A
360 A
430 A
DZ při max. proudu
35 %
35 %
40 %
40 %
50 %
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost

3~400 V
+/- 15 %
16 A

3~400 V
+/- 15 %
16 A

3~400 V
+/- 15 %
25 A

3~400 V
+/- 15 %
32 A

3~400 V
+/- 15 %
32 A

1116 x 463 x 812

1116 x 463 x 812

1116 x 463 x 812

1116 x 463 x 852

1116 x 463 x 852

121 kg

132 kg

140 kg

167 kg

179 kg

MIG pájení: K dispozici je také speciální verze CuSi s 30 – 260 A (C 26 LE)

Kvalita
Made in Germany
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MIG-MAG plynule

Série P

Také s režimem SpeedArc.
MIG-MAG nikdy nebyl silnější.
Spousta zdrojů pracuje plynule, ale podobnou technologií
invertoru disponuje jen velmi málo MIG-MAG zdrojů,
pokud vůbec nějaký. Přesto je to ten nejdůležitější rozdíl.
Je to jako bychom MIG-MAG znovu vynalezli. V celém
rozsahu proudu máme k dispozici působivě stabilní a
lehce ovladatelný elektrický oblouk.
To ale není vše. P synergic disponuje funkcí SpeedArc.
Ideální pro úzké spáry, šetří materiál, dosahuje vyšší
pevnosti díky vylepšenému závaru a to vše až o 30 %
rychleji – pro spoustu metrů svaru navíc. Každý den
znovu a znovu.
P dodáváme ve dvou provedeních: P basic a
P synergic. Pro oba je společný koncept
ovládání “3 kroky a svařování”, robustní
průmyslová skříň a precizní 4kladkový
posuv drátu. P basic má všechny funkce,
které jsou pro opravdu dobré MIG-MAG
svařování třeba. P synergic je varianta
ovládání, kterou by si pro náročné úlohy
přál mít každý MIG-MAG svářeč.

Díky synergickému řízení je její ovládání extrémně
jednoduché, přesto je v případě potřeby možné individuálně
nastavit všechny parametry.

P basic

P synergic

Přehled Série P
3 plynulý digitální MIG-MAG invertor
3 výjimečné MIG-MAG svařovací vlastnosti se směsným
plynem i CO2

3 standardně s režimem SpeedArc®
3 P synergic k dispozici s volitelnými režimy SpeedUp®,

SpeedRoot® a SpeedCold® (k dispozici i jako aktualizace)

3 s funkcí svařování elektrodou
(vč. drážkování od P4500)

– P basic
(regulace drátu a napětí)
– P synergic (plně synergické řízení s textovým
		
displejem)

3 v robustní, plně zatížitelné průmyslové skříni
3 k dispozici s oddělitelným podavačem drátu nebo v

3 možnost dálkového ovládání na hořáku Powermaster
3 volitelná možnost připojení Push-Pull hořáku a

3 k dispozici varianty s dvojitým posuvem drátu, s 1 nebo

3 plně automatizovatelný (přípoj LorchNet, rozhraní

3 podavače drátu se dodávají v různých provedeních:

3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků

kompaktním provedení

2 oddělitelnými podavači

jako dílenský, montážní, loděnicový nebo robotový
podavač drátu
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3 „3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
3 k dispozici výběr z variant chlazení plynem nebo vodou
3 precizní průmyslový 4kladkový posuv drátu
3 digitální displej svařovacího proudu a napětí
3 na výběr 2 varianty ovládání:

mezipodavače (dosah hořáku až 43 m)
přípravku nebo sběrnicové propojení)

DIN EN 60974-1, se značkami CE, S a IP 23

Přednosti režimu SpeedArc
• SpeedArc je rychlejší:
SpeedArc je více zaostřený, má vyšší koncentraci
energie a tím i vyšší tlak oblouku do lázně. To vše urychluje 		
MIG-MAG svařování až o 30 %. A dokonce až 15 mm silné
ocelové plechy lze svařit v jedné vrstvě.
• SpeedArc pro úzké spáry:
Koncentrovaný a stabilní svařovací oblouk SpeedArcu je
ideálně ovladatelný i s dlouhým výletem drátu a v úzkých
spárách.

Standard

Standard

SpeedArc

• SpeedArc šetří materiál:
Čas velkých otevřených úhlů v přípravě svarů je pryč.
Úhel 60° už není potřeba, pro P stačí 40°.
Méně materiálu – méně času – méně nákladů.

SpeedArc

• SpeedArc je jasně pevnější:
U procesu SpeedArc zdroje P je závar do
základního materiálu daleko lepší než
u standardních MIG-MAG zdrojů.

I N O VA C E

Jsou věci, které lidé rádi opakují. Vždyť je to jako objevit MIG-MAG znovu.
Pro nás to znamená MIG-MAG-Max. Pro Vás to znamená:
• technologie digitální regulace pro jisté, rychlejší a bezrostřikové zapalování
• automatická regulace délky elektrického oblouku pro vyrovnání nerovností
např. stehů
• automatické, plynulé přizpůsobení tlumivky pro dynamické chování a použitelnost
s různými ochrannými plyny (možnost i CO2)
• optimální konec spoje díky plnění koncového kráteru
• perfektní opětné zapálení a vždy ostrý konec drátu díky automatickému
koncovému impulzu
• a dokonalé MIG pájení

SpeedArc

P = MIG-MAG-Max.

Quatromatic
Funkce Quatromatic zamezuje chladným místům na začátcích
svarů a stará se o optimální plnění koncového kráteru. Díky ní
můžete uložit tři individuální nastavení parametrů (P1 – P3) a
v režimu 4takt je vyvolat.
Tlačítko hořáku
stisknout

Tlačítko
hořáku
stisknout

Tlačítko hořáku
uvolnit
P1

P2

Tlačítko
hořáku
uvolnit
P3

A

Zapalovací
proud

Startovací
proud

Svařovací proud

koncový
kráter
proud

t
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MIG-MAG plynule

Pro spousty metrů svaru navíc.
Už varianta P basic přesvědčí vynikajícími MIG-MAG svařovacími vlastnostmi, které umožní
každému svářeči pracovat efektivněji. S režimem SpeedArc verze P synergic dodatečně zapnete
MIG-MAG-Turbo a svařujete až o 30 % rychleji.

3 kroky a svařujete perfektně – koncepty ovládání série P
P basic

P synergic

1. Zvolit provozní režim
2. Nastavit napětí
3. Určit rychlost posuvu drátu

1. Zvolit provozní režim
2. Kombinace materiál/drát/plyn
3. Nastavit svařovací proud
(díky synergii
prostřednictvím
nastavení tloušťky
materiálu vždy
perfektní
přednastavení)

3 Quatromatic
3 regulace na hořáku PowerMaster (proud +/-)
3 SpeedArc

synergické řízení
Quatromatic
regulace na hořáku PowerMaster (proud +/- a Tiptronic)
paměťové místo Tiptronic až na 100 svařovacích úloh
SpeedArc
SpeedUp (volitelně)
SpeedRoot (volitelně)
SpeedCold (volitelně)
P 5500

3
3
3
3
3
3
3
3

Výkonové varianty

550 A

P 4500
450 A

P 3500

P 3000
mobil

350 A

300 A
Volitelné příslušenství
pro Váš P 3000 mobil:
vodní chlazení WUK 5
a Mobil-Car

Rozsah svařování
MIG-MAG
Regulace napětí
Ochranné plyny
Svařitelné dráty
Ocel Ø v mm
Hliník Ø v mm
CuSi Ø v mm

P 3000 mobil
25 – 300 A
plynulá
směsný p. + CO2

P 3500
25 – 350 A
plynulá
směsný p. + CO2

P 4500
25 – 450 A
plynulá
směsný p. + CO2

P 5500
25 – 550 A
plynulá
směsný p. + CO2

0,6 – 1,2
1,0 – 1,2
0,8 – 1,2

0,6 – 1,2
1,0 – 1,2
0,8 – 1,2

0,6 – 1,6
1,0 – 1,6
0,8 – 1,2

0,6 – 1,6
1,0 – 2,4
0,8 – 1,2

285 A
325 A
50 %

380 A
420 A
50 %

500 A
530 A
50 %

360 A
400 A
30 %

400 A
500 A
30 %

3~400 V
+/- 15 %
32 A
1116 x 463 x 812
97,3 kg

3~400 V
+/- 15 %
35 A
1116 x 463 x 812
107,3 kg

Praktický dovolený zatěžovatel (DZ) při okolní teplotě 25 °C
Proud při 100 % DZ (25 °C)
270 A
Proud při 60 % DZ (25 °C)
300 A
DZ při max. proudu (25 °C)
65 %

Normativní dovolený zatěžovatel (ED) měřený podle německého standardu kvality DIN EN 60974-1
Proud při 100 % DZ (40 °C)
250 A
260 A
Proud při 60 % DZ (40 °C)
280 A
300 A
DZ při max. proudu (40 °C)
50 %
30 %
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost

3~400 V
+/- 15 %
16 A
812 x 340 x 518
34 kg

3~400 V
+/- 15 %
16 A
1116 x 463 x 812
92,8 kg

Koncept ovládání
P basic
P synergic

www.lorch.eu
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Technologie

Puls at it‘s best. Techn
V začátku téměř výhradně na hliníku, dnes už i pro
High-End kvalita technologie Saprom od Lorchu

Techn o l o g Y

Už 50 let je Lorch znám jako jeden z nejinovativnějších
podniků a motorů pokroku svařovací techniky. Přehledným
příkladem našeho přínosu Vám svářečům je technologie
Saprom, kterou jsme tehdy začali zavádět s cílem dostat
pulzní technologii tam, kde je dnes. V právě aktuální 4.
generaci je pulzní MIG-MAG svařování kvalitnější, rychlejší
a produktivnější než kdy předtím. Když se přesněji podíváme
zpět na vývoj pulzní svařovací techniky, tak již před dobrými
20 roky byl puls v oblastech hliníku absolutní „state of the
art“ a je jím dodnes. Dnes je téměř všude, kde se svařováním
vydělávají peníze, neodmyslitelným pomocníkem. Nakonec
došlo k navýšení rychlosti pulzního svařování u oceli a
nerezu až o 48 % – se SpeedPulsem. A to při bonusovému
zvýšení hospodárnosti a zlepšení kvality svaru z pohledu

Saprom 900
Saprom 2

• Puls

• Puls
• TwinPuls

Saprom 5
• Puls

Techn o l o g Y

1
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1988
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GeneraTIOn

1995

1998

„Svařování bez rozstřiku“

„Vynález TwinPulsu“

3 analogová pulzní technologie

3 analogově/digitální pulzní technologie

ologie Saprom®.

zpracování oceli nepostradatelný.
udělala z pulzního svařování produktivní proces.
průvaru, vnosu tepla, deformací a vyhoření legovacích
součástí. Díky vysoké kvalitě svaru oproti klasickým
MIG-MAG procesům se často mohou vynechat nákladné
vícepráce. To dnes činí technologii Saprom dvojnásobně
produktivní. Nezanedbatelný je i přínos ergonomii a snížení
zátěže hlukem na polovinu.
„Náskok díky rychlosti“ – znamená vyšší rychlost svařování
a to nejenom u pulzu. Lorch a jeho rodina Speed procesů
umožňuje jednoduché a produktivní svařování, jedno zda
MIG-MAG, MIG-MAG-Puls nebo svařování kořene a
stoupavých svarů.

Vše o procesech Lorch Speed na následujících
stránkách www.masters-of-speed.eu/cz

Série S-SpeedPulse
• SpeedPulse
• SpeedCold
• Speed-TwinPuls
• Puls
• TwinPuls

Série S (Saprom)

• SpeedArc
• SpeedRoot
• SpeedUp

e
Ind

uk
ro d
xp

t iv

it y

4

GeneraTIOn

Techn o l o g Y

• Puls
• TwinPuls

3

GeneraTIOn

Techn o l o g Y

2003

2008 0910 11

„Plně digitální revoluce“

„Náskok díky rychlosti – Speed“

3
3

3

až o 48 % rychleji díky patentované technologii
procesu SpeedPulse

3

vysoce produktivní svařování díky novým MIGMAG speciálním procesům: SpeedArc, SpeedRoot,
SpeedUp, SpeedCold, Speed-TwinPuls

implementování technologie CAN-BUS s LorchNet
technologie ovládání na hořáku PowerMaster
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Série S

Vstup do profesionálního světa pulzu.
Možnost aktualizace všech Lorch Speed procesů.
Nekompromisní vstup do profesionálního světa pulzního
svařování. Kdo ve svojí práci vidí budoucnost, nedělá s tímto
MIG-MAG pulzním zdrojem žádný kompromis. S novou
aktualizovatelnou sérií S máte jistotu do budoucna a
absolutní flexibilitu. Vybavení zdroje MIG-MAG procesy
můžete kdykoliv individuálně přizpůsobit novým potřebám
– k dispozici jsou všechny MIG-MAG-Speed procesy od
Lorchu: SpeedPulse, SpeedArc, SpeedUp, SpeedRoot a také
nový SpeedCold. Série S navíc přesvědčuje výjimečným
zatěžovatelem, konceptem ovládání „3 kroky a svařování“
a robustní průmyslovou skříní se spoustou praktických
detailů. Například stabilní madla nemají za úkol pouze
usnadnit manipulaci, plní i funkci ochrany displeje a

přípojů. Dále slouží jako zátěžové body nebo k navinutí
kabelů. Nebo geniálně robustní vozík tlakových lahví. Nízký
vozík tlakových lahví ulehčí jejich výměnu a k dispozici je i
v provedení dvojitá lahev – verze pro dvě 50 l tlakové lahve.

Techn o l o g y

Přehled série S
3 plynulý digitální MIG-MAG invertor pro impulzní
svařování

3 možnost aktualizace všech MIG/MAG Speed procesů
(SpeedPulse®, SpeedArc®, SpeedUp®, SpeedRoot®)

3 s funkcí svařování elektrodou
(vč. drážkování od S5)

3 v robustní, plně zatížitelné průmyslové skříni
3 k dispozici s oddělitelným podavačem drátu, v kompaktním nebo mobilním provedení

3

k dispozici varianty s dvojitým posuvem drátu, s 1 nebo
2 oddělitelnými podavači

3 podavač drátu se dodává v různých provedeních:

jako dílenský, montážní, loděnicový nebo robotový
podavač drátu
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3 „3 kroky a svařování“ – koncepce ovládání
3 k dispozici výběr z variant chlazení plynem nebo vodou
3 precizní průmyslový 4kladkový posuv drátu
3 textový displej s možností volby jazyka
3 digitální displej svařovacího proudu a napětí
3 Tiptronic – ukládání svařovacích úloh se 100 paměťovými pozicemi

3 možnost dálkového ovládání na hořáku Powermaster
3 volitelná možnost připojení Push-Pull hořáku a
mezipodavače (dosah hořáku až 43 m)

3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků DIN EN
60974-1, se značkami CE, S a IP 23

S 3 mobil
25–320 A

S3
25–320 A

S5
25–400 A

S8
25–500 A

Volitelné příslušenství pro Váš
S 3 mobil: vodní chlazení
WUK 5 a
Mobil-Car

Rozsah svařování
MIG–MAG
Regulace napětí
Ochranné plyny
Svařitelné dráty
Ocel Ø v mm
Hliník Ø v mm
CuSi Ø v mm

S 3 mobil
25 – 320 A
plynulá
směsný p. + CO2

S3
25 – 320 A
plynulá
směsný p. + CO2

S5
25 – 400 A
plynulá
směsný p. + CO2

S8
25 – 500 A
plynulá
směsný p. + CO2

0,6 – 1,2
1,0 – 1,2
0,8 – 1,2

0,6 – 1,2
1,0 – 1,2
0,8 – 1,2

0,6 – 1,6
1,0 – 1,6
0,8 – 1,2

0,6 – 1,6
1,0 – 2,4
0,8 – 1,2

350 A
400 A
75 %

500 A
500 A
100 %

Praktický dovolený zatěžovatel (DZ) při okolní teplotě 25 °C
Proud při 100 % DZ
280 A
280 A
Proud při 60 % DZ
320 A
320 A
DZ při max. proudu
75 %
75 %

Série S

Výkonové varianty S se Standard-Puls

Normativní dovolený zatěžovatel (DZ) měřeno dle německých standardů kvality DIN EN 60974-1 při 40 °C
Proud při 100 % DZ
250 A
250 A
320 A
400 A
Proud při 60 % DZ
280 A
280 A
350 A
500 A
DZ při max. proudu
40 %
40 %
50 %
60 %
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm
(D x Š x V)
Hmotnost

3~400 V
+/- 15 %
16 A

3~400 V
+/- 15 %
16 A

3~400 V
+/- 15 %
32 A

3~400 V
+/- 15 %
32 A

812 x 340 x 518

1116 x 463 x 812

1116 x 463 x 812

1116 x 463 x 812

34 kg

92,8 kg

97,3 kg

107,3 kg

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Zvolit provozní režim
2. Kombinace materiál/drát/plyn
3. Nastavit svařovací proud
(díky synergii prostřednictvím nastavení tloušťky materiálu vždy
perfektní přednastavení)

TwinPuls® – to pravé pro hliník
TwinPuls cíleně a odděleně řídí fázi natavení a ochlazení. Nízký vnos tepla minimalizuje
vznik deformací. A svařování v nucených polohách je jednodušší a jistější. Vzhled svaru
přesvědčí – skoro jako TIG. Samozřejmě velká výhoda i s ocelovými materiály.

Kvalita
Made in Germany
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Série S-SpeedPulse®
S ocelí a ušlechtilou ocelí až o 48 % rychlejší.
SpeedPulse – vynález firmy Lorch.
S-SpeedPulse nedělá žádné kompromisy. Zná pouze jeden
cíl: Perfektní a produktivní svarový spoj. Proto sjednocuje
výhody rychlosti sprchového svařovacího procesu s aplikačními a kvalitativními výhodami impulzního svařovacího
oblouku. S ocelí si užijete toho, čím přesvědčuje impulzní
technika u hliníku a ušlechtilé oceli: vynikající ovladatelnosti svařovacího oblouku, lepší kontroly tavné lázně,
prakticky žádné brusičské vícepráce a vysoké kvality spoje
– to vše s dosud netušenou rychlostí svařování. Není to
jenom Speed, co dělá S od Lorchu jasně lepší. Díky konceptu
ovládání „3 kroky a svařování“ nyní snadněji a rychleji
dosáhnete perfektního MIG-MAG svaru. V principu se

ovládá stejně snadno jako vrtačka. Rychlejší a hospodárnější
než všechny pulzní zdroje, které jsme s ním srovnávali.
Speed Up your Pulse – pro maximální produktivitu.

Techn o l o g y

Přehled série S SpeedPulse®
3 plynulý digitální MIG-MAG invertor pro impulzní
svařování

3 včetně režimu SpeedPulse® – až o 48 % rychlejší
3 včetně režimu TwinPuls® a Speed-TwinPuls®
3 volitelně se dodává se SpeedArc®, SpeedUp®
(s PulseControl), SpeedRoot® a SpeedCold®

3 s funkcí svařování elektrodou

(vč. drážkování od S5-SpeedPulse)

3 v robustní, plně zatížitelné průmyslové skříni
3 k dispozici s oddělitelným podavačem drátu, v
kompaktním nebo mobilním provedení

3 k dispozici varianty s dvojitým posuvem drátu, s 1 nebo
2 oddělitelnými podavači

3 podavač drátu se dodává v různých provedeních:
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jako dílenský, montážní, loděnicový nebo robotový
podavač drátu

3 „3 kroky a svařování“ – koncepce ovládání
3 k dispozici výběr z variant chlazení plynem nebo vodou
3 precizní průmyslový 4kladkový posuv drátu
3 textový displej s možností volby jazyka
3 digitální displej svařovacího proudu a napětí
3 Tiptronic – ukládání svařovacích úloh se 100
paměťovými pozicemi

3 funkce Quatromatic
3 možnost dálkového ovládání na hořáku Powermaster
3 volitelná možnost připojení Push-Pull hořáku a
mezipodavače (dosah hořáku až 43 m)

3 plně automatizovatelný (přípoj LorchNet, rozhraní
přípravků nebo Bus propojení)

3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků DIN EN
60974-1, se značkami CE, S a IP 23

Standard-Puls

Lorch SpeedPulse

48 %

až o
rychlejší s ocelí

Vše začíná odtavením drátu
Když jde o rychlost svařování, vše začíná u drátu.
Každý pulz musí odtavit maximální množství
materiálu. Zatímco u Standard-Pulsu se při každém impulzu přenese jen jedna kapka, realizuje
SpeedPulse téměř plynulý přenos materiálu do
tavné lázně.

Standard-Puls

I N O VA C E

Kvality dobrého impulzního svařovacího oblouku jsou známé. Téměř bez rozstřiku, s optimální kontrolou tavné lázně, kontrolovaným přenosem materiálu a prakticky žádnou
brusičskou víceprací. U ušlechtilé oceli a hliníku to dnes používá každý znalý MIG-MAG
svářeč. Proč ne u svařování oceli? Proč se ta nepulzuje? I zde je impulzní svařovací oblouk
lépe ovladatelný. Dosud však platilo: kde se nemuselo tolik hledět na povrchovou kvalitu
a proto se ani připálený rozstřik nebrousil, tam byl impulzní oblouk pomalejší než krátký
nebo sprchový. Ale to je teď minulostí. S režimem SpeedPulse od Lorchu pulzujete ve vysokorychlostní oblasti, bez jakékoliv ztráty na kvalitě pulzu. A to v celém rozsahu výkonu.
Přechodové oblouky patří minulosti. Okamžitě o mnoho rychlejší u manuálního svařování
a vynikající v automatizaci.

SpeedPulse

Také ocel se teď pulzuje

SpeedPulse

Přehled výhod SpeedPulse
• Větší hospodárnost – díky vyšší rychlosti
svařování až o 48 % rychlejší
• Zachovává všechny výhody impulzního svařování
• Nízký vnos tepla pro:
- vyšší kvalitu svaru
- minimální (úhlové) deformace
- minimální vyhoření legovacích přísad
• Oblouk SpeedPulsu zatěžuje sluch o polovinu
méně, protože je asi o 10 dB(a) tišší
• Vynikající ovládání a viditelnost
svařovacího oblouku („Efekt jehly“)
• Kvalitnější a hlubší závar

Standard-Puls

SpeedPulse

Kvalita
Made in Germany
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Se SpeedPulse® až o 48 % rychlejší – vynález firmy Lorch
SpeedPulse® série S kombinuje přednosti sprchového a impulzního oblouku. Přenos materiálu
je téměř plynulý, ale bez zkratů, s jemným až středním přenosem kapek. To znamená prakticky
žádný rozstřik a žádnou dodatečnou vícepráci při maximálním výkonu odtavení v celém
rozsahu výkonu.

3 kroky a svařujete perfektně – koncept ovládání S
1. Zvolit provozní režim
2. Kombinace materiál/drát/plyn
3. Nastavit svařovací proud
(díky synergii prostřednictvím nastavení
tloušťky materiálu vždy perfektní
přednastavení)

přehledný ovládací panel s textovým displejem

Varianty výkonu S-SpeedPulse®

S8
500 A
S5
400 A
S3
320 A

S 3 mobil
320 A

Volitelné příslušenství
pro Váš S 3 mobil:
vodní chlazení WUK 5
a Mobil-Car

Rozsah svařování
MIG–MAG
Regulace napětí
Ochranné plyny
Svařitelné dráty
Ocel Ø v mm
Hliník Ø v mm
CuSi Ø v mm

S 3 mobil SpeedPulse®
25 – 320 A
plynulá
směsný p. + CO2

S 3 SpeedPulse®
25 – 320 A
plynulá
směsný p. + CO2

S 5 SpeedPulse®
25 – 400 A
plynulá
směsný p. + CO2

S 8 SpeedPulse®
25 – 500 A
plynulá
směsný p. + CO2

0,6 – 1,2
1,0 – 1,2
0,8 – 1,2

0,6 – 1,2
1,0 – 1,2
0,8 – 1,2

0,6 – 1,6
1,0 – 1,6
0,8 – 1,2

0,6 – 1,6
1,0 – 2,4
0,8 – 1,2

280 A
320 A
75 %

350 A
400 A
75 %

500 A
500 A
100 %

320 A
350 A
50 %

400 A
500 A
60 %

3~400 V
+/- 15 %
32 A
1116 x 463 x 812
97,3 kg

3~400 V
+/- 15 %
35 A
1116 x 463 x 812
107,3 kg

Praktický dovolený zatěžovatel (DZ) při okolní teplotě 25 °C
Proud při 100 % DZ (25 °C)
280 A
Proud při 60 % DZ (25 °C)
320 A
DZ při max. proudu (25 °C)
75 %

Normativní dovolený zatěžovatel(ED) měřený podle německého standardu kvality DIN EN 60974-1
Proud při 100 % DZ (40 °C)
250 A
250 A
Proud při 60 % DZ (40 °C)
280 A
280 A
DZ při max. proudu (40 °C)
40 %
40 %
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost

3~400 V
+/- 15 %
16 A
812 x 340 x 518
34 kg

3~400 V
+/- 15 %
16 A
1116 x 463 x 812
92,8 kg

www.lorch.eu
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Masters
protože Speed =
SpeedPulse®
SpeedArc®
SpeedUp®
SpeedRoot®
SpeedCold®
Speed-TwinPuls®
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of Speed
= produktivita
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 trvale 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, mistři rychlosti.
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Z rychlosti se stává produk
S každým metrem a každou

SpeedPulse:
os materiálu
téměř plynulý přen

Standard Puls

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 materiálu 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 lepší ovladatelností.
Standard Puls

SpeedPulse

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 ještě
mnohem tišší. Při svařování oceli je hladina hluku až o 10
dB (a) nižší. To je ve skutečnosti snížení zátěže pro ucho
o polovinu – díky tomu optimalizujeme nejen svar ale i
koncentraci svářeče.
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SpeedPulse

tivita.
vrstvou svaru více.

SpeedPulse. Jednodušší svařování a méně vícepráce.
Stabilita oblouku dokazuje: SpeedPulse zjednodušuje
zacházení s energií. Ostrý konec drátu pro to nejjemnější
vedení svaru v celém rozsahu proudu. Přechodový oblouk s
velkým rozstřikem jako u obvyklého MIG-MAG svařování
už neexistuje. Žádnou cívku s drátem už nevyměníte zbytečně. 1 mm plechy svařujete drátem 1,2 mm, bez přechodů
SpeedPulse.
Téměř bez rozstřiku.
Přechodový oblouk nemusí být.
a přerušení – až k maximu proudu. A SpeedPulse činí celý
proces celkově 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 ocel nesvařuje pulzně? SpeedPulse je i zde
jasně lepší a snadněji ovladatelný. Ušlechtilá ocel a hliník se přece 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.
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Ze svařování se stává štíhlý
Až 15 mm oceli se svařuje v
SpeedArc pro maximální výkon
MIG-MAG: Až o 30 % rychlejší.
SpeedArc je výrazně koncentrovanější.
Má mnohem vyšší hustotu energie a tím
dosahuje vyššího tlaku oblouku na tavnou
lázeň. Výsledek zanechá hluboký dojem,
protože činí MIG-MAG svařování až o
30 % rychlejším.

Dokonce i 15 mm v jediné
vrstvě je možné.
SpeedArc znamená MIG-MAG-Max. Ale
nejenom jeho Speed, tedy rychlost, ho činí
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 našich
inženýrů zde v Auenwaldu. Ale že s ním
můžete ušetřit a stihnout spoustu termínů
včas – to Vám říkáme rádi.
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Lorch

SpeedArc

proces.
jedné vrstvě.

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

SpeedArc šetří materiál.

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

SpeedArc

SpeedArc je jasně pevnější.
MIG-MAG

SpeedArc

U SpeedArcu
je průvar do základního materiálu výrazně
lepší než u standardních MIG-MAG zdrojů.
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Ze svářeče stromečkem se stá
Svislé stoupavé svary snadněji
Svařování stoupavého svaru?
Dříve to nebylo snadné.
Perfektní stoupavý svar byl dosud „vysvědčením“.
A pro jeho ovládnutí potřebná souhra trojúhelníkového pohybu ruky – pečlivě natavit materiál, nenechat ho příliš vychladnout, jistě obsáhnout kořen
a opatrně podpírat – technikou pouze pro Znalce.
Tito muži byli s velkým respektem označováni jako
svářeči stromečkem. Jinak to směrem nahoru nešlo.
Ale tahle technika byla podobně pomalá, jako růst
stromu, a při blížícím se termínu často nevyhovující.
Proto bylo přirozené zaměřit bádání našich inženýrů
směrem ke zjednodušení tohoto procesu.
Je nalezeno. Čest teď patří nám.

SpeedUp – „snadný“ stoupavý svar
je vynalezen.
Trik nebo umění je dáno kombinací 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 také 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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Lorch

SpeedUp

vá Turbo svářeč.
a rychleji než kdy dřív.

SpeedUp šplhá vzhůru.
Když do zdi uděláme hlubokou rýhu jenom proto,
abychom v ní táhli tenký kabel, stojí následné zasádrovaní spoustu času. 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 nanést přesně
takový a-rozměr, jaký je
100 %
potřeba. Koncentrovaný
SpeedUp
přínos rychlosti jasných 50 %
oblouk SpeedUp je u oceli
s
Pulse
a ušlechtilé oceli prakticSpeedUp
Control
ky dvakrát rychlejší. Už u
bez
série P synergic dosahuje
Pulse
50 %
Stromeček Control
náskoku 60 – 80 %.
Obrovský krok vpřed pro
stoupavý
každého, kdo občas musí
svar
dosud
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?
A kolem rohu?

Geniálně jednoduchý SpeedUp

Myslíte si, že to s normálním MIG-MAG zdrojem
nejde? To souhlasí. Ale P synergic je MIG-MAG-Max,
s ním to jde velice dobře. Téměř perfektní svar – jako s
TIG – i s ocelí a nerezovou ocelí. S hořákem s dálkovým ovládáním Tiptronic pro ukládání svařovacích
úloh. Stiskem kolébky hořáku od horizontálního
koutového svaru ke svislé pozici a zpět. Ušetřete si
časově náročné pobíhání mezi dílcem a zdrojem. To je
produktivita. SpeedUp pro vaši práci.
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Tak to funguje s MIG-MAG
Přemostění horní mezery a
MIG místo TIG pro svařování kořene.

Při svařování kořenu platí před

Pro svařování kořene – tedy pro spojení materiálu s co nejméně
póry – doposud v praxi platilo jednoduché pravidlo: kořen = TIG.
To bylo stejně jednoduché, jako pomalé. Není tedy divu, že u
následujících krycích vrstev se opět bere do ruky držák elektrod
nebo MIG-MAG hořák. Proč ale nepoužít rychlejší postup již při
svařování kořene? Protiargument byl jasný: Svar musí být bezchybný. Právě kvalita kořenového svaru na vnitřní straně trubek
činila použití jiných postupů nemožným. Nemožným? S tím se
specialisté firmy Lorch nespokojili. Jejich odpověď: SpeedRoot.
Jde o postup MIG-MAG, který podobnou kvalitu svaru, jako má
TIG, kombinuje s výhodou rychlosti MIG-MAG.

Zrcadlo

Zásadou je zůstat cool.
Když se pro svařování kořene myslelo na MIG-MAG, uvažovalo
se o obvyklém krátkém oblouku, aby svařování probíhalo s co
nejmenší energií. Bohužel při uvolnění zkratu nezbytném pro
proces se napětí a proud zvyšují tak rychle, že přechod materiálu
probíhá téměř explozivně. Tavenina se propadá nebo je svar příliš
silně a nepravidelně tlačen skrz mezeru. Pokud se ale jednoduše
sníží energie, rychle vzniká nebezpečí, že svar nebude dostatečně
hutný.
Přesně zde působí SpeedRoot: High-endová regulační technika
zajišťuje „chladný“ přechod materiálu s následným uvolněním
zkratu s cíleně sníženou energií. Ani zlomek energie navíc. Jen
přesně taková velikost proudu a napětí, která zaručuje vysokou
stabilitu procesu a zajišťuje perfektní, mírně vypouklý svar. Pro
maximální míru tolerance mezery a její přemostění.

3 mm
4 mm

64

Optimální, mírně vypouklý svar, bez
neprovaření.

3 mm, G3Si1,
4 mm mezera
s M21

SpeedRoot
Přední strana svaru

Lorch

SpeedRoot

i u kořene.
optimální kontrola taveniny.
í.
evším to, co člověk jinak nevid

pravdy

Perfektní vlna.
Načasování procesu Lorch
SpeedRoot je rozhodujícím
faktorem. Princip: SpeedRoot
v závislosti na poloze využívá
vlnění taveniny, aby podpořil
Vysokorychlostní záznam:
SpeedRoot
ve vodorovné poloze
odtržení kapek a výrazně
snížil potřebnou energii. Při tom vznikající efekt je v principu
srovnatelný s efektem, který vzniká při aktivním posuvu drátu
dopředu a zpět u reverzibilních systémů podavačů. Protože
SpeedRoot funguje čistě na principu regulace procesorem a
nepotřebuje žádný drahý přídavný hardware ani nákladná, těžká
řešení hořáku, vznikají značné výhody z hlediska použití a
nákladů.

SpeedRoot

Postup s cíleným využitím
vlnění taveniny

Mechanická řešení posuvu

Postup s reverzačním
posuvem drátu

Jednoduše geniální.

SpeedRoot
Zadní strana svaru

Jednoduché ovládání a perfektní manipulace jsou klíčem k maximální produktivitě. Kdo jednou pomocí SpeedRoot přemostil 4
mm mezeru mezi 3 mm silnými plechy bez kývavého pohybu, a při
tom vytvořil optimální svar, ten už nechce svařovat jinak. Pokud
se domníváte, že to nejde, tak to jednoduše zkuste. Nejlépe rovnou
s 8 mm mezerou, protože optimální kontrola taveniny, kterou
SpeedRoot poskytuje, Vám jednoduše a snadno umožní provádět
kývavý pohyb. A skutečnost, že – kromě jednoduchosti procesu
svařování – budete také svařovat přibližně 3x rychleji, znamená
zásadní pokrok. Svařování kořene ještě nikdy nebylo tak produktivní.
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„Chladný“ proces Lorch. Optim
produktivní svařovánítenkých pl
Ocel a nerezová ocel – až o 40%
rychlejší svařování tenkých plechů.
Velkou výzvou při svařování tenkých plechů je
ovládání oblouku. Vnesená energie se rychle
snižuje, ale „chladný“ proces svařování tomu pak
odpovídá: velký a často pevně držící rozstřik a
méně stabilní chování oblouku. Následkem je
spousta vícepráce. Produktivita vypadá jinak,
pomyslíte si. My také. Proto inženýři a svářeči
firmy Lorch nejenom uvedli na trh proces se
sníženou energií, nýbrž své koncepce vždy a stále
znovu optimalizovali, až bylo dosaženo našeho
cíle: vyvinout proces pro tenké plechy, se kterým
budou naši zákazníci opravdu spokojeni. A se
kterým budou moci svou produktivitu u mnoha
aplikací trvale zvyšovat – s přínosem rychlosti až
40% a kvalitou, která přesvědčuje i lidi z praxe.

Svar „I“, CrNi t=1,5 mm, vzduchová mezera=1,2 mm

SpeedCold: posuv drátu 6,0 m/min, rychlost svařování
62,3 cm/min
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Krátký oblouk: posuv drátu 4,3 m/min, rychlost
svařování 42,4 cm/min

Až o 40 %
vyšší rychlost

Standardní
krátký oblouk

Koutový svar, PG, S235 t=3,0 mm
Posuv drátu 4,0 m/min, velmi rychle vpřed postupující tavná lázeň,
krátce před skápnutím

SpeedCold

Koutový svar, PG, S235 t=3,0 mm
Posuv drátu 4,0 m/min, kompletní a rychlé svaření. Rychlost
svařování 35 cm/min

Lorch

SpeedCold

ální snížení energie. Pro vysoce
echů s minimálním rozstřikem.
Perfektní MIG-MAG svařování plechů od 0,5 mm.
Zatímco krátký oblouk MIG-MAG se u oceli a chromniklové nerezové
oceli dostává na své hranice již u 1 mm plechů, SpeedCold toho umí
výrazně víc. Dokonce jen 0,5 mm silné plechy je možné pomocí SpeedCold svařovat spolehlivě a téměř bez rozstřiku. Pokud přece jen někdy
dojde k rozstřiku, není nutné hned sahat po nářadí. Rozstřik je při SpeedCold svařování tak „chladný“, že zpravidla nedrží. Stačí jej otřít rukavicí.

Svar „I“, CrNi t=0,5 mm, bez vzduchové
mezery
SpeedCold: posuv drátu 2,0 m/min,
rychlost svařování 53,8 cm/min

Optimální pro koutový, přeplátovaný svar nebo
spoj natupo.
Měřítkem vynikajícího svařování tenkých plechů svary natupo, přeplátované a koutové svary. Přesně pro tato použití vyvinula firma Lorch proces
SpeedCold. Regulace SpeedCold řídí průběh procesu tak přesně, že
během milisekund reaguje na změny oblouku. Výsledkem je extrémně
stabilní oblouk a vynikající kontrola tavné lázně. SpeedCold disponuje
vynikajícími vlastnostmi pro modelování svaru a přemostění mezer,
takže svářeč může optimálně reagovat např. tehdy, když dojde k deformaci materiálu.

Náběhové barvy ukazují rozdíl.
Do dílce vnesené teplo je podstatným faktorem pro míru přípravných a
následných prací, které jsou potřebné pro získání správného výsledku
svařování. Čím menší je vnesené teplo, tím menší deformace a tím méně
heftovacích bodů je předem potřeba, popř. není nutné tolik víceprací, aby
se materiál uvedl do požadovaného tvaru. Každý Joule méně zde má cenu
zlata. Protože SpeedCold vydává jen tolik energie, kolik je v dané části
procesu právě potřeba, je vnesené teplo až o 25% nižší než u běžného
MIG-MAG svařování. To je důležité právě u CrNi oceli. S její nižší tepelnou vodivostí a silnější tendencí k deformacím je snížení vneseného tepla
díky procesu SpeedCold významnou výhodou v praxi. Také při svařování
pozinkovaných plechů záleží na minimálním opalování a tím lepšímu
zachování protikorozní ochrany.

Svar „I“, CrNi t=0,8 mm, vzduchová
mezera=0,8 mm
SpeedCold: posuv drátu 2,8 m/min,
rychlost svařování 60,0 cm/min

Svar „I“, CrNi t=1,5 mm,
vzduchová mezera=1,2 mm

Krátký oblouk:
posuv drátu 4,3 m/
min, rychlost svařování 42,4 cm/min

SpeedCold: posuv
drátu 6,0 m/min,
rychlost svařování
62,3 cm/min
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Lorch

Speed

Od vynálezců TwinPulsu nyní
To znamená nejkrásnější MIGVšechny přednosti TwinPuls s maximální rychlostí

Žádná chladná místa
Nebezpečí chladných míst na začátku svaru už je
pryč. Silnější přísun energie zajišťuje absolutně
bezpečné natavení.

Vzhled svaru podobný TIG

Dobré, ale to nám brzy nestačí.

Již vynalezením procesu TwinPuls odvedli technologové firmy Lorch pořádný kus práce. TwinPuls cíleně
a odděleně řídí fázi natavení a ochlazení. S tím spojený menší vnos tepla minimalizuje vznik deformací.
Také svařování v nucených polohách je jednodušší a jistější. Vzhled svaru je prostě přesvědčivý – téměř
jako TIG.

Vyšší rychlost, bez smyků.
Délka oblouku je rozhodujícím faktorem
pro výsledek svařování. Digitální regulace délky oblouku jej stále udržuje jeho
konstantní délku a zajišťuje tak optimálZacházení se Stick-Out
Stick-Out materiálu
ní kvalitu svaru při odchýlení od dílce.
Také s procesem Speed-TwinPuls jsou
odchylky během zlomku vteřiny detekovány a regulovány. Rozdílné výlety drátu (Stick-Out) a změny odstupu jsou tak lépe zvládnutelné. To
znamená jednoduše větší bezpečnost pro Váš svar.
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-TwinPuls

přichází i Speed-TwinPuls.
MAG svary s maximem rychlosti.

Bez koncového kráteru
Na konci svaru se svařovací energie automaticky sníží.
Koncové krátery jsou tak minulostí. A automatika koncového impulzu na závěr zajistí
špičatý konec drátu bez kuličky – další zapálení tak proběhne perfektně.

Krásný jako vždy, „jen“ rychlejší.
TwinPuls®

Speed-TwinPuls®

Napětí

K on ve n čn
KO

Napětí

í
í im pu lz n
PO

Fáze 2

Fáze 1

ob lo u k

Sp ee d P u ls

SO
KO

PO

e
SO

Nárůst rychlosti 2
Nárůst rychlosti 1
Proud
Výkon odtavení
Čas

Proud
Výkon odtavení
Čas

Již TwinPuls je optimální pro zpracování hliníku a také u ocelových materiálů je velkým přínosem v
praxi. Nyní jsme přihodili ještě jedno polínko, a sice velké poleno produktivity. Díky kombinaci TwinPuls s patentovaným procesem SpeedPulse firmy Lorch se nyní také zvyšuje výkon odtavení při TwinPuls. Výsledek se nazývá Speed-TwinPuls. Tak svařujete o 20 až 30 % rychleji.
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Praxe

Kolik skutečně st
Pracovní náklady

76 cm nákladů určují platy.

Jistě, Lorch není levný, ale vždy má svou cenu. Pomůžeme Vám totiž
ušetřit, a sice tam, kde pro sebe můžete získat nejvíce: ve Vaší produktivitě. Zvládnout více za kratší dobu, s menší víceprací a optimální
kvalitou svaru: to snižuje pracovní náklady. Ve spojení se zárukou,
která nastavuje laťku, se Vaše investice rychle zaplatí.
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ojí 1 metr svaru?
Plyn
9 cm

Pouze 5 cm pro svařovací zdroj? Nad
tím bychom se všichni měli ještě
jednou zamyslet. Ve srovnání se mzdou
a pomocným materiálem je investice
do pořízení svařovacího zdroje téměř
zanedbatelná. A přeci se celý svět dívá
na pořizovací cenu a zapomíná na další
život potom. A zejména na náklady na
mzdu, které s nákupem levného
nekvalitního zdroje rapidně narůstají.
Vezměte v úvahu, že u nás u Lorchu
vyrábíme svařovací zdroje pro praxi a
proto je také činíme opravdu produktivními.

S přesným sledováním doby práce.
Dobrý a „talentovaný svářeč“ zpravidla
pracuje 1.907 hodin v roce. Pokud
použije ne zrovna dobrý svařovací
zdroj, který jeho výkony sníží třeba jen
o 8%, ztratí ročně 152,56 hodin. Pokud
si vezmeme mzdu se vším všudy ve výši
např. 300 Kč na hodinu, ročně to dělá
45.768 Kč. A protože se svařovací
zdroje odepisují průměrně za pět let,
dohromady to dělá celých 228.838,- Kč
EXTRA. Teď už rozumíte naší typické
Lorch zásadě. Investujeme všechnu
svou sílu do produktivity našich

Proud Drát
4 cm

6 cm

Zdroj

5 cm stojí
svařovací zdroj.
Pořízení,
odpis, úroky.

zákazníků. Udělejte to také, rozhodnutím pro správný svařovací zdroj.
Rozhodnutím pro svařovací zdroj
Lorch.
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MIG-MAG PushPull

Lorch NanoFeeder

Inovativní MIG-MAG-PushPull řešení pro
větší dosah a maximální volnost.
Od Push-Pull k NanoFeederu.
U principu Push-Pull se kombinuje podavač drátu MIG-MAG svařovacího zdroje s dalším, samostatným systémem posuvu drátu. NanoFeeder zde
přebírá roli meziposuvu. Je to pravý posuv drátu – jenom v revolučním
nano-formátu. Sladění použitých systémů posuvu drátu převezme plně automaticky svařovací zdroj Lorch pomocí volitelné
digitální Push-Pull regulace. Konvenční a drahé externí
řízení systému se tak stává úplně přebytečné.

Výhoda
NanoFeeder.

Ve srovnání se standardním
řešením meziposuvu a mezipodavače je NanoFeeder daleko lehčí a menší.
Extrémně kompaktní a současně robustní
konstrukci zajišťuje, že pohybovat je nutné pouze vysloveně lehkou jednotkou se snadnou ovladatelností a zároveň odolností při vláčení kabelem. Systém
NanoFeeder se optimálně hodí pro trvalý zápřah. Člověk
se nemusí po stavbě tahat s velkým podavačem drátu ani
svařovat velkým Push-Pull hořákem. Používá lehké, ergonomické a levné standardní hořáky. Další plus: NanoFeeder
je možné využít i v kombinaci s hořáky Lorch Powermaster.
Včetně dálkového ovládání na hořáku.

cm
,5 x.
10 ma

Průměr NanoFeederu je u plynem
chlazené varianty pouhých 92 mm. S volitelným plastovým převlekem
pro ochranu vodního vedení
hořáku je maximální rozměr
pouze 10,5 cm.

Jak daleko chcete zajít – s Vaším
Maximální dosah systému závisí na svařovacím procesu a použitém drátu,
nejvýše 50 m. NanoFeeder je sám o sobě standardně k dispozici pro vodní
chlazení, v délkách 10, 15, 20 nebo 25 m.

zdroj

push
Podavač drátu

až 20 m
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NanoFeeder

Geniálně jednoduché – jednoduše geniální.
NanoFeeder lze asi nejlépe srovnat s prodlužovacím
kabelem. Na jedné straně neomezuje volnost
pohybu svářeče a na druhé straně enormně
zvyšuje jeho pracovní dosah. S jeho průměrem
pouhých 10,5 cm se lze dostat i skrz úzké prostupy a obecně zvyšuje mobilitu u dílce.
Při použití NanoFeederu se plně uplatňují také výhody
inovativní technologie hořáku PowerMaster firmy Lorch.
Nepříjemné přecházení mezi zdrojem a dílcem kvůli optimálnímu nastavení svařovacího zdroje kompletně odpadá.
S technologií hořáku PowerMaster totiž řídíte všechny
důležité parametry přímo na hořáku.

Kvalita bez kompromisů.
Tam, kde se uplatňuje NanoFeeder, je vyžadována plná
kvalita. Komponenty NanoFeederu vyhovují nejvyšším
nárokům a zajišťují dlouhou životnost. Kryt je tvořen
speciálním plastem zesíleným skleněnými vlákny.
Uvnitř něj pracuje nejpreciznější technika: Přesné
převody a kvalitní motor se jinak používají v robotice i
letectví a kosmonautice, mimo jiné u vozidla pro Mars.
Kromě toho jsou všechny přítlačné a upínací prvky
z vysoce pevného eloxovaného hliníku pro extrémně
vysokou pevnost v tahu a optimální odolnost proti
korozi.

MIG-MAG-hořákem?
Pro zdolávání větších vzdáleností může být dodatečně
použit oddělitelný podavač drátu.

až

50 m

dosahu a
preciznosti

až 25 m

pull
NanoFeeder

hořák

až 5 m

(hliník max. 3 m)
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MIG-MAG PushPull

Řešení MIG-MAG-PushPull
Jednoduše pro daleko větší dosah.

U principu Push-Pull se kombinuje podavač drátu zdroje se samostatným tažným systémem integrovaným do hořáku. Tak
je možno posouvat i měkké dráty jako hliník na vzdálenost 8 m, při použití oddělitelného podavače dokonce přes 20 m. Se
samostatným mezipodavačem je pak možné svařovat ve vzdálenosti až 43 m od zdroje – při zachování absolutně spolehlivého a
precizního posuvu přídavného drátu. Pro bezvadný svařovací proces je rozhodující právě souhra zúčastněných jednotek podavačů, která zamezí obrusu drátu a jeho deformaci. Toto sladění přebírá svařovací zdroj prostřednictvím volitelného Push-Pull
rozšíření. Díky němu není náročné a nákladné externí řízení potřeba.

LorchPP – standardní řízení Push-Pull
U analogového řízení je podavač drátu zdroje pevně sladěn se
samostatným tažným systémem v hořáku. Z tohoto parametru vychází celý svařovací proces. Tato možnost řízení Push-Pull posuvu není závislá na použitém hořáku a disponuje
maximálním dosahem 28 m včetně propojovacího svazku
oddělitelného podavače.

Lorch hořák Push-Pull ML 3600
PM (plynem chlazený) nebo MW
5400 PM (vodou chlazený). Použití se standardním řízením
Lorch PP i digitální regulací
LorchDigiPP.

Push-Pull hořák
Zatížení

CO2
směsný plyn

Dovolený zatěžovatel (DZ)
Drát ø (mm)
Délka kabelu (m)

plynové chlazení
ML 3600 PM

vodou chlazený
MW 5400 PM

270 A
250 A

350 A
320 A

60 %

100 %

0,8 – 1,6

0,8 – 1,6

6/8

6/8

Až jak daleko chcete zajít – s Vaším
Zdroj s Lorch DigiPP

push
Podavač drátu

20 m
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Použité jednotky podavačů drátu jsou přesně synchronizovány. Během svařování se souběh
monitoruje a odchylky jsou doregulovány. Digitální Push-Pull rozšíření může současně
regulovat až 3 samostatné jednotky podavače drátu, což umožňuje jeho použití v provedení
jednoduchý Push-Pull (s max. dosahem 28 m) nebo v provedení Push-Pull s mezipodavačem
pro maximální dosah 43 m. Plně digitální Push-Pull regulace získá z daného hořáku vždy
optimální výsledek. Výsledky přesvědčí.

Nejsnadnější cesta k
zvýšení produktivity. Na
základě speciální, extrémně
kompaktní konstrukce
pohonu je Lorch PP 04 W planetový Push-Pull hořák (vodou
chlazený) v hmotnosti a velikosti
takřka srovnatelný se standardními
MIG-MAG hořáky. Optimálně se tedy
hodí do nepřetržitého provozu. Díky své
přesné regulovatelnosti je ideální v kombinaci
s plně digitální Push-Pull regulací LorchDigiPP.

Push-Pull hořák
Zatížení

směsný plyn

Dovolený zatěžovatel (DZ)
Drát ø (mm)
Délka kabelu (m)

mimořádně šetrné zacházení s
měkkými dráty
drát se narovná a vystupuje rovně
výrazně snížené tření v kabelovém svazku
až 10 x menší oděr
pro výrazně méně problémů s
drátem a plynulé svařování
pro delší životnost

PushPull hořák

LorchDigiPP – plně digitální Push-Pull regulace
pro maximální preciznost

vodou chlazený
PP 04 W
380 A
100 %
0,8 – 1,6
8

PushPull hořákem?
až

43 m

dosahu
preciznosti

hořák
pull

push
mezipodavač
(volitelně)

15 m

8m
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MIG-MAG hořáky

Lorch MIG-MAG hořáky

Plynem a vodou chlazené – od 150 A do 500 A.
Hořáky MIG-MAG od Lorchu jsou ideálně sladěné
pro použití se svařovacími zdroji Lorch a garantují tím
maximální výkonnost a spolehlivost zařízení. Hořáky
MIG-MAG od Lorchu zajistí optimální pracovní výsledky – když už, tak originál – a v provedení Powermaster
umožňují i dálkovou ovladatelnost svařovacího zdroje
přímo na hořáku.

3 optimální chlazení hořáku
3 dlouhé časy pod zátěží
3 ergonomické rukojeti hořáků
3 lehké a flexibilní kabelové svazky
3 optimální manipulace ve všech pozicích
3 rychlá výměna hořáku díky eurokonektoru
3 robustní konstrukce a dlouhá životnost

Hořáky MIG-MAG-Powermaster
plynové chlazení
Zatížení

CO2
směsný plyn

Dovolený zatěžovatel (DZ)
Drát ø (mm)
Délka kabelu (m)
vodní chlazení
Zatížení

CO2
směsný plyn

Dovolený zatěžovatel (DZ)
Drát ø (mm)
Délka kabelu (m)

ML
1500 PM

ML
2400 PM

ML
3800 PM

ML
4500 PM

180 A
150 A

250 A
220 A

360 A
320 A

450 A
400 A

60 %

60 %

60 %

60 %

0,6 – 1,0

0,6 – 1,2

0,8 – 1,6

0,8 – 1,6

3/4/5

3/4/5

3/4/5

3/4/5

MW
5300 PM

MW
5500 PM

MW
5800 PM

300 A
270 A

500 A
450 A

500 A
500 A

100 %

100 %

100 %

0,8 – 1,2

0,8 – 1,6

0,8 – 2,4

3/4/5

3/4/5

3/4/5

Hořáky MIG-MAG-Standard
plynové chlazení

ML
1500

ML
2400

ML
2500

ML
3800

ML
4500

Zatížení

180 A
150 A

250 A
220 A

230 A
200 A

360 A
320 A

450 A
400 A

CO2
směsný plyn

Dovolený zatěžovatel (DZ)
Drát ø (mm)
Délka kabelu (m)

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

0,6 – 1,0

0,6 – 1,2

0,8 – 1,2

0,8 – 1,6

0,8 – 1,6

3/4/5

3/4/5

3/4/5

3/4/5

3/4/5

vodní chlazení

MW
5300

MW
5500

MW
5800

Zatížení

300 A
270 A

500 A
450 A

500 A
500 A

CO2
směsný plyn

Dovolený zatěžovatel (DZ)
Drát ø (mm)
Délka kabelu (m)

100 %

100 %

100 %

0,8 – 1,2

0,8 – 1,6

0,8 – 2,4

3/4/5

3/4/5

3/4/5

Nové držáky hořáku.
Nové Lorch držáky hořáků pro MIG-MAG svařovací zdroje
zvyšují ergonomii a efektivitu při práci. Pomáhají, aby byl hořák
vždy po ruce a přitom bezpečně uložen. Neúmyslné stisknutí
tlačítka, poškození hořáku nebo poškození horkými plynovými
hubicemi tak patří minulosti. Držáky hořáků jsou k dispozici ve
variantách pro montáž vpravo nebo vlevo na svařovací zdroje
sérií M-Pro, C, P, S a S-SpeedPulse.
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O čem ostatní ještě sní, je už u Lorchu téměř standard. Pro všechny modernější MIG-MAG
zdroje máte možnost využít inovativní technologii hořáku Powermaster. S ním regulujete
všechny důležité parametry přímo ovládacím panelem na hořáku. Nepříjemné přecházení
mezi zdrojem a dílcem si lze ušetřit. Pomocí dálkového ovládání hořáku hravě zvládnete
i komplexní svařovací úlohy, při kterých je nutno vytvářet opakovaně různé svary. Na
hořáku si z paměti úloh Tiptronic jednoduše vyvoláte potřebné pracovní hodnoty.

Dálkový ovládací panel
• Displej: Zobrazení aktuálního svařovacího výkonu,
tloušťky materiálu, rychlosti posuvu drátu nebo korekce
délky oblouku (identicky s digitálním displejem zdroje).
V aktivním módu Tiptronic jsou zobrazena čísla
jednotlivých vyvolaných úloh.
• Kolébka hořáku: pro změnu různých
svařovacích parametrů. V režimu Tiptronic
přepnutí na jinou úlohu.

MIG-MAG hořáky

Produktivita stiskem tlačítka
Ovládání zdroje přímo na hořáku

• Tlačítko režimu: přepínání mezi jednotlivými
svařovacími parametry. V módu Tiptronic
výběr sady úloh.

Tiptronic
Je třeba opakovaně vyrábět složitější produkt s různými svary.
Pomocí Tiptronicu si jednoduše uložíte ideální nastavení pro
každý svar v požadovaném pořadí. Z paměti úloh je možno
přímo od svařovaného dílce postupně vyvolat až 100 pracovních nastavení. Kompromisní svary? Nemusejí být!
Svar 5

Svar 4
Svar 3

Svar 1
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TIG

Lorch program TIG
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TIG

Kvalita
Made in Germany
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TIG

Série Handy TIG
Zkrátka snadněji k profesionálnímu
TIG výsledku. Optimální na cesty.
TIG svařování v kvalitě DC nebo také AC nemusí být
komplikované. TIG invertory série Handy TIG ukazují, jak
snadno to jde: zapnout a svařovat. Vědomosti těch nejlepších
svářečů světa jsou okamžitě k dispozici. Během svařovacího
procesu je svařovací oblouk neustále optimalizován. Téměř
vše je automatizováno a ulehčuje tak svářečovi od velkého
množství možností nastavení. Ovládání je extrémně
jednoduché a intuitivní. Optimální pro každého, kdo s TIG
svařovacím zdrojem nepracuje zrovna každý den, přesto
však potřebuje prvotřídní TIG svary. Všechny opravdu
potřebné TIG funkce jsou samozřejmě na palubě. Handy TIG s přípojem dálkového ovladače a
bezkontaktním HF zapalováním přesvědčuje a
stará se tak o svary bez vměstků wolframu z
elektrody. Automatický předfuk a dofuk plynu
chrání elektrodu a spoj před oxidací. Funkce

druhého proudu zamezuje propadnutí tavné lázně při
přehřátí dílce. Pro okamžitý pokles proudu stačí jeden stisk,
lázeň se ochladí a svařujeme spokojeně dál. Cílený pokles
proudu sníží při zhasínání oblouku intenzitu proudu a
dosáhne tím čistého konce spoje bez vytvoření kráteru.

Přehled série Handy TIG
3 vynikající TIG svařovací vlastnosti
3 vysoký zatěžovatel odpovídající praxi
3 extrémně robustní, garantovaná ochrana proti pádu z

3 „3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků DIN EN

3 s bezkontaktním HF zapalováním (přepínatelným na

Navíc u varianty ControlPro

výšky až 80 cm (DC) a 60 cm (AC/DC)
ContacTIG)

3 automatický management plynu
3 přípoj pro ruční nebo pedálové dálkové ovládání
3 svařování s funkcí Hotstart, Anti-Stick a regulací
Arc-Force

3 kompaktní s nízkou hmotností
3 InsideCoating: optimální ochrana před prachem pro
dlouhou životnost

3 plný výkon i při kolísání síťového napětí a při provozu
na dlouhých přívodních kabelech

3 provoz s generátorem
3 vysoký stupeň účinnosti a nízká spotřeba energie díky
nejmodernější výkonové elektronice a funkci Standby
ventilátoru
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60974-1, se značkami CE, S a IP 23

3 přesný, digitální displej svařovacího proudu
3 paměť pro uložení až 4 svařovacích úloh
(2 x TIG, 2 x elektroda)

3 Funkce Puls: Puls do 500 Hz
Navíc i jako AC/DC

3 přepínání mezi DC a AC
3 zapalování plusovým pólem a kalotová automatika
3 Funkce Puls: Fastpuls do 2 kHz
3 ITC-Inside umožňuje použití standardních hořáků i
nové, plně digitální technologie hořáku TIG včetně
dálkového ovládání Powermaster

60 cm

80 cm

Statistika říká: během své životnosti spadne
zdroj průměrně 4krát. Norma požaduje:
invertor musí vydržet volný pád z výšky až 25
cm. Ale upřímně! Pokud Vám zdroj vypadne
z ruky nebo spadne z ponku, je to z větší
výšky a zpravidla se rozbije. Ne u nás, protože
pro HandyTIG jsme zkonstruovali
speciální ochranu proti pádu.
Výsledek přesvědčuje: zaručená
odolnost proti pádu z
výšky 80 cm.

Norma

HandyTIG AC/DC HandyTIG DC

Záleží na perfektním zapalování
Bezkontaktní HF zapalování zajišťuje svary bez wolframových vměstků a delší časy
TIG elektrody pod zátěží. Díky cílenému vysokonapěťovému impulsu se oblouk zapálí
bez přímého kontaktu se základním materiálem.
HF zapalování je použitelné v každé situaci a v případě potřeby, když je nutné pracovat v
elektricky citlivé oblasti, je možné jej kdykoli vypnout. Při deaktivaci HF se pro zapalování oblouku používá funkce optimalizovaného kontaktního zážehu ContacTIG.

HandyTIG

Spadnutí povoleno

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Zapnout
2. Zvolit provozní režim
3. Nastavit svařovací proud

Také s dálkovým ovládáním na hořáku
V této třídě geniální
Od varianty výbavy ControlPro můžete vedle klasického hořáku
s dvojitou spouští použít i hořák s dálkovou regulací Up-Down.
Stálé přecházení mezi dílcem a zdrojem je tak u konce.
Svařovací proud nastavujete na hořáku.

svařovací proud „ON-OFF“
druhý proud „ON-OFF“
proud “Up-Down”

Up

Proud
„Up-Down“

Down

Displej svařovacího proudu Vašeho svařovacího zdroje Lorch
Použitelné s
DC ControlPro

i-Torch
Powermaster
Použitelné s
AC/DC ControlPro

Kvalita
Made in Germany
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Mobilní TIG talent

TIG

Se zdroji HandyTIG svaříte ušlechtilou ocel (DC) a hliník (AC) na 230 V síti naprosto jednoduše
a znalecky. HandyTIG je optimální pracovní zdroj pro mobilní použití na montáži a přesvědčuje
také v provozu na dílně.

Nechte se obsloužit – koncepty ovládání HandyTIG
BasicPlus

ControlPro

1. Zapnout
2. Zvolit provozní režim
3. Nastavit svařovací proud

1. Zapnout
2. Zvolit provozní režim
3. Nastavit svařovací proud

3 uživatelsky orientované ovládání pomocí světelných symbolů
3 plynulá regulace svařovacího proudu
3 rozhraní dálkového ovládání

3
3
3
3
3
3
3
3
3

uživatelsky orientované ovládání pomocí světelných symbolů
plynulá regulace svařovacího proudu
rozhraní dálkového ovládání
na ampér přesný digitální displej
jednoduché nastavení vedlejších parametrů
paměť úloh (2 x TIG / 2 x elektroda)
regulace na hořáku PowerMaster (pouze AC/DC)
regulace na hořáku UpDown
Funkce Puls

Výkonové varianty
HandyTIG
180 DC

HandyTIG
180 AC/DC

HandyTIG
200 AC/DC

180 A

180 A

200 A

HandyTIG jako samostatný zdroj nebo jako montážní sada
v transportním kufru se svařovacím štítem a veškerým
příslušenstvím. Pro AC/DC možnost velkého pojízdného
Trolley montážního kufru.

Rozsah svařování
TIG
Elektroda
Svařitelné elektrody
TIG
Ø v mm
Elektroda Ø v mm

HandyTIG 180 DC
BasicPlus nebo ControlPro
5 – 180 A
5 – 150 A

HandyTIG 180 AC/DC
ControlPro
3 – 180 A
10 – 150 A

HandyTIG 200 AC/DC
ControlPro
3 – 200 A
10 – 170 A

1,0 – 3,2
1,5 – 4,0

1,0 – 3,2
1,5 – 4,0

1,0 – 3,2
1,5 – 4,0

Normativní dovolený zatěžovatel v provozu TIG (DZ) měřeno podle německého standardu kvality DIN EN 60974-1
Proud při 100 % DZ (40 °C)
130 A
130 A
Proud při 60 % DZ (40 °C)
150 A
150 A
DZ při max. proudu (40 °C)
30 %
35 %
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost
Koncept ovládání
BasicPlus
ControlPro
ITC (Intelligent Torch Control)

1~230 V
+ 15 % / - 25 %
16 A
337 x 130 x 211
6,5 kg

160 A
180 A
45 %

1~230 V
+ 15 % / - 25 %
16 A
480 x 185 x 326
13 kg

1~230 V
+ 15 % / - 25 %
16 A
480 x 185 x 326
13,4 kg

––

––

––

www.lorch.eu
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TIG

Série T

Přesně taková musí být mobilní svářečka
pro pravé TIG profesionály.
Co ještě včera vyžadovalo obrovské svařovací zdroje,
zvládne dnes technologie série T vměstnat do minimálního
prostoru. S dobrou ergonomií a dobrou přenosností od 12
kg. Plněno High-End technikou. Právě těmi vnitřními
hodnotami se T jasně liší od ostatních.
To, co dělá T lepší, vytvářejí podstatnou měrou naši inženýři, svářeči a experti procesu. SmartBase, databanka expertů
Lorch, mistrně reguluje svařovací oblouk. I příležitostní
svářeči s ní dosáhnou překvapivě dobrých výsledků. A
profesionálové teprve s T ukážou, co opravdu umí. K
dispozici je samozřejmě i absolutní svoboda v doladění a
korekcích, protože nastavení parametrů jsou kompletně
variabilní.
Série T navíc disponuje funkcí ITC Inside. Volitelně tak lze
pracovat se standardními hořáky nebo s novou technologií
hořáku TIG s dálkovým ovládáním Powermaster a zobrazením přímo na hořáku.

Série T je k dispozici ve všech výkonových provedeních jako
DC a AC/DC varianta (pro svařování hliníku) a nabízí Vám
maximální flexibilitu. V první řadě přesvědčí jako snadno
transportovatelný mobilní zdroj, v kombinaci s volitelným
vodním chlazením a vozíkem Maxi-Trolley se stává plnohodnotným zařízením pro dílny a výrobní provozy.

Přehled série T
3 vynikající TIG svařovací vlastnosti
3 profesionální funkčnost TIG
3 expertní databanka SmartBase reguluje parametry pro
optimální oblouk

3 volitelně s agregátem vodního oběhového chlazení
WUK6 (připevnitelný přímo k T skříni)

3 Puls a FastPuls až 2 kHz
3 funkce intervalového bodování pro menší deformace
při zpracování tenkých plechů

3 Tiptronic – ukládání svařovacích úloh se 100 paměťovými pozicemi

3 zaručená ochrana proti pádu z výšky až 60 cm
3 provoz s generátorem
3 plný výkon i při kolísání síťového napětí a při provozu
na dlouhých přívodních kabelech

3 ITC-Inside umožňuje použití standardních TIG hořáků
84

i plně digitální technologie hořáku TIG včetně dálkového ovládání Powermaster

3 „3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
3 s bezkontaktním HF zapalováním (přepínatelným na
ContacTIG)

3 funkce svařování elektrodou
3 přípoj ručního nebo pedálového dálkového ovládání
3 nejmodernější výkonová elektronika a funkce pohotovostního režimu ventilátoru pro vyšší účinnost a nižší
spotřebu energie

3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků DIN EN
60974-1, se značkami CE, S a IP 23

Navíc i jako AC/DC

3 přepínání DC na AC
3 zapalování plusovým pólem a kalotová automatika
3 speciální proces Lorch MACS pro zvýšení kvality
svařování tenkých hliníkových plechů

Série T, to jsou plnohodnotné zdroje pro TIG svařování ve Vašem provozu. S agregátem
vodního chlazení WUK zvládnete i nejtvrdší trvalý provoz.Na Maxi-Trolley, stabilní
transportní vozík, připevníte zdroj za okamžik a navíc perfektně umístíte veškeré k práci
potřebné příslušenství.

místo pro svářečské nářadí
umístění přídavných drátů
upevnění zdroje a vodního chlazení

+

=

místo pro integrovaný zástrčkový panel
(2 x Schuko)
dvojité jištění tlakové lahve

Agregát vodního chlazení, pod T
pasuje přesně.

Maxi-Trolley.
ultimativní transportní vozík

Ještě produktivnější díky posuvu studeného drátu

Série T

Vše potřebné perfektně uloženo

S variantou výbavy Control Pro máte otevřené dveře do světa automatizace. Jednoduchým připojením podavače studeného drátu Lorch Feed
pomocí Plug & Weld a propojení LorchNet nahradíte přidávání rukou.
A produkujete tak Top-TIG kvalitu s optimální rychlostí – přesně pro
trvalé pracovní zatížení. S vyšší kvalitou a produktivitou to už nejde.

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Zvolit postup svařování
2. Zvolit průměr elektrody
3. Nastavit svařovací proud

ITC to umožní:
Dva hořáky na výběr
Díky ITC, inteligentnímu řízení hořáku, zjistí
série T, zda je zastrčen standardní hořák,
nebo zda se má pracovat s Lorch hořáky
nejnovější generace, a automaticky
nastaví příslušné funkce. S i-Torch
tak Vám jsou k dispozici ochranné
funkce HeatProtect a TorchProtect
i produktivitu zvyšující technologie
Powermaster s digitálním displejem na
hořáku.
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Perfektní TIG na cesty i do Vaší výrobní dílny

TIG

Spolu se stabilním Maxi-Trolley jste flexibilní, máte vše potřebné na dosah a navíc po stavbě s
přehledem přejíždíte dokonce i s 50 l lahvemi. Vybaveni agregátem vodního chlazení WUK6 směle
ovládnete i nejtvrdší trvalý provoz.

3 kroky a svařujete perfektně – koncepty ovládání série T
BasicPlus

ControlPro

1. Zvolit postup svařování
2. Zvolit provozní režim
3. Nastavit svařovací proud

1. Zvolit postup svařování
2. Zvolit průměr elektrody
3. Nastavit svařovací proud

3
3
3
3

uživatelsky orientované ovládání pomocí světelných symbolů
na ampér přesné digitální zobrazení svařovacího proudu
jednoduché nastavení parametrů
rozhraní dálkového ovládání

3
3
3
3
3
3
3
3

uživatelsky orientované ovládání pomocí světelných symbolů
na ampér přesné digitální zobrazení svařovacího proudu
dodatečné digitální zobrazení svařovacího napětí
jednoduché nastavení parametrů
rozhraní dálkového ovládání
LorchNet pro umožnění automatizace
možnost připojení podavače studeného drátu Lorch FEED
Tiptronic – ukládání svařovacích úloh se 100 paměťovými
pozicemi

Výkonové varianty
Montážní Trolley kufr: vše potřebné
je v tomto kufru kompaktně uspořádáno, dobře
chráněno a připraveno na snadný transport.

T 180
180 A

Rozsah svařování
TIG
Elektroda (DC / AC/DC)
Svařitelné elektrody
TIG
Ø v mm
Elektroda Ø v mm

T 180

T 220
220 A

T 220

T 250
250 A

T 250

T 300

DC nebo AC/DC

DC nebo AC/DC

DC nebo AC/DC

DC nebo AC/DC

3 – 180 A
10 – 150 A

3 – 220 A
10 – 180 A /170 A

5 – 250 A
10 – 200 A

5 – 300 A
10 – 200 A

1,0 – 3,2
1,5 – 4,0

1,0 – 3,2
1,5 – 4,0

1,0 – 4,0
1,5 – 5,0

1,0 – 4,0
1,5 – 5,0

Normativní dovolený zatěžovatel v provozu TIG (DZ) měřeno podle německého standardu kvality DIN EN 60974-1 při 40 °C
Proud při 100 % DZ (DC / AC/DC)
130 A
160 A
175 A
Proud při 60 % DZ (DC / AC/DC)
150 A
180 A
200 A
DZ při max. proudu (DC / AC/DC)
35 %
40 %
35 %
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost

T 300
300 A

1~230 V
+ 15 % / – 25 %
16 A
480 x 185 x 326
12,1 kg

1~230 V
+ 15 % / – 25 %
16 A
480 x 185 x 326
13,3 kg

3~400 V
+ 15 % / – 25 %
16 A
480 x 185 x 326
16,0 kg

200 A / 180 A
250 A / 220 A
35 % / 30 %
3~400 V
+ 15 % / – 25 %
16 A
480 x 185 x 326
16,0 kg

Koncept ovládání
BasicPlus
ControlPro
ITC (Intelligent Torch Control)

www.lorch.eu
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Série T

Takové je dnes TIG svařování. Průmyslová kvalita
TIG v kompaktní, pojízdné skříni.
Série T-Pro, to je profesionální TIG svařování v nejlepší
průmyslové kvalitě. Na její vnitřní hodnoty se můžete
spolehnout. Moderní technologie invertorů série T nabízí
ideální technologickou platformu a ve variantě T-Pro
dosahuje nového formátu: Je pojízdným plnohodnotným
zdrojem TIG pro Váš provoz, volitelně s plynovým nebo
vodním chlazením a s funkcí ITC-Inside (Intelligent Torch
Control) pro použití nové generace TIG hořáků firmy Lorch.
Tak budete od začátku připraveni na revoluční technologii
hořáku TIG Powermaster s dálkovým ovládáním, která Vám
enormně usnadní práci. Díky integraci digitálního displeje
plus ovládání nejdůležitějších parametrů přímo do rukojeti
hořáku zažijete vynikající komfort ovládání a maximální
produktivitu. Tento vysoce kvalitní zdroj dále přesvědčuje
ideálními vlastnostmi pro svařování, robustním průmyslovým designem, vynikající ergonomií ovládání a na praxi
orientovaným konceptem ovládání „3 kroky a svařování“ a
zajišťuje tak ty nejlepší výsledky u oceli, nerezové oceli, mědi
a hliníku. Vozík na lahve pojme až 50 l lahve a zdůrazňuje
tak výbornou vhodnost T-Pro pro každodenní použití.

Dalšími praktickými vlastnostmi jsou funkce automatického
pohotovostního režimu, která při přestávce svařování přepne
ventilátor do klidového stavu a šetří tak energii, stejně jako
paměťová funkce, která automaticky ukládá parametry
svařování. Integrovaný přípoj LorchNet navíc umožňuje
nasazení automatizace i použití podavače studeného drátu
Lorch Feed.

Přehled série T-Pro
3 vynikající TIG svařovací vlastnosti
3 profesionální funkčnost TIG
3 ITC-Inside umožňuje použití standardních hořáků i
nové, plně digitální technologie hořáku TIG včetně
dálkového ovládání Powermaster

3 expertní databanka SmartBase reguluje parametry
pro optimální oblouk

3 nejmodernější výkonová elektronika a funkce pohotovostního režimu ventilátoru pro vyšší účinnost a nižší
spotřebu energie

3 volitelné chlazení vodou nebo plynem
3 Puls a FastPuls až 2 kHz
3 funkce intervalového bodování pro menší deformace
při zpracování tenkých plechů

3 Tiptronic – ukládání svařovacích úloh se
100 paměťovými pozicemi

3 „3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
3 s bezkontaktním HF zapalováním
(možnost přepnutí na ContactTIG)

3 funkce svařování elektrodou
3 přípoj pro ruční i pedálové dálkové ovládání
3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků
DIN EN 60974-1, se značkami CE, S a IP 23

Navíc i jako AC/DC

3 přepínání DC na AC
3 zapalování plusovým pólem a kalotová automatika
3 speciální proces Lorch MACS pro zvýšení kvality
svařování tenkých hliníkových plechů

88

Zcela nový hořák TIG Powermaster firmy Lorch znamená revoluci v možnostech dálkového ovládání hořáku při TIG svařování. Každý, kdo je při
práci konfrontován s velkými díly nebo obtížně přístupnými
polohami a je tak od zdroje vzdálen několik metrů, zná tenhle
problém: přecházení sem a tam a někdy i slézání a
vylézání kvůli nastavení proudu nebo jiným důležitým parametrům pro perfektní svar nervuje. A tak to
člověk někdy nechá být. Profesionální kvalita vypadá
jinak. S hořákem TIG Powermaster máte nyní celý proces
„plně po ruce“ a regulujete vše, co je pro Vás důležité, přímo
na hořáku. Jeho patentovaná koncepce ovládání usnadňuje
svařování a zajišťuje maximální produktivitu při TIG. Proces
svařování regulujete jednoduše na ovládacím panelu hořáku s
integrovaným digitálním displejem. Na ampér
přesné nastavení svařovacího proudu a volba Jobu
jsou pevné funkce, dvě
další LED mohou být
individuálně obsazeny dalšími parametry. Se spínatelnou funkcí
Torch-Protect navíc zabráníte tomu, aby byl hořák zatěžován
vyšším než svým maximálním proudem a předejdete tak jeho
zbytečným poruchám.

T-Pro

i-Torch Powermaster.
Ovládání přímo na hořáku.

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Zvolit postup svařování
2. Určit průměr elektrody
3. Nastavit svařovací proud

Počítá se pouze praxe
Držáky TIG hořáků
Nové držáky hořáků Lorch pro svařovací zdroje
TIG zvyšují bezpečnost na pracovišti a efektivitu.
Pomáhají, aby byl hořák vždy po ruce a přitom
bezpečně uložen. Neúmyslné stisknutí tlačítka,
poškození hořáku nebo poškození horkými
plynovými hubicemi tak patří minulosti. K dostání
jsou držáky hořáku pro montáž na levou nebo
pravou stranu pro zdroje série T-Pro, TF-Pro a V.
Vodní chlazení s ukazatelem naplnění
Promyšleno do nejmenšího detailu. U vodou chlazených zdrojů integrovaný oběh chladicí vody lze
zkontrolovat jediným pohledem na ukazatel naplnění
chladiva. Doplnění se provádí pomocí plnicího hrdla
umístěného na zadní straně.
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TF-Pro

Maximální produktivita TIG
díky integrovanému podavači studeného drátu.
TF-Pro je první volbou, když je při TIG potřeba plnicí
objem, například pro přemostění mezer a vyrovnání
tolerancí materiálu. TF-Pro znamená perfektní kombinaci
techniky invertoru TIG a podavače studeného drátu TIG.
Plně integrovaný podavač drátu s externím, odnímatelným
ovládacím panelem a speciálním řízením studeného drátu,
spolehlivě vede přidávaný materiál do taveniny a zajišťuje
tak maximální produktivitu TIG. 4kladkový kvalitní motor
posuvu se speciálně sladěnou kombinací převodů zajišťuje
spolehlivý transport drátu.

O přesný souběh, který je pro perfektní svar nezbytný, se
stará digitální hlídání otáček. Když se změní síla proudu,
automatické nastavení přizpůsobí rychlost posuvu. Šikmo
dolů orientovaný výstup drátu, kombinovaný se systémem
Fast Connect (FCS) TIG hořáku pro studený drát zajišťuje
snadné navlékání a spolehlivý chod také u hliníkových
drátů.

Podavač studeného drátu TIG TF-Pro
Rychlost posuvu drátu
Pohon/posuv

0,2 - 6,0 m/min
4 kladky / regulace motoru se snímačem /
digitální zpětná vazba otáček

Frekvence pulzu

4kladkový kvalitní posuv drátu

5 Hz

Vedení drátu s optimalizovaným odporem díky
šikmé orientaci přípoje hořáku

Přehled série TF-Pro
3 profesionální funkčnost TIG
3 ITC-Inside umožňuje použití standardních hořáků i
nové, plně digitální technologie hořáku TIG včetně
dálkového ovládání Powermaster

3 expertní databanka SmartBase reguluje parametry
pro optimální oblouk

3 volitelné chlazení vodou nebo plynem
3 Puls a FastPuls až 2 kHz
intervalového bodování pro menší deformace
3 funkce
při zpracování tenkých plechů
– ukládání svařovacích úloh se 100 paměťo3 Tiptronic
vými pozicemi
odnímatelný ovládací panel pro řízení
3 externí,
podavače studeného drátu TIG
Fast Connect (FCS) pro spolehlivé a rychlé
3 systém
zavedení drátu bez nutnosti navlékání drátu do
90

kabelového svazku

3 „3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
bezkontaktním HF zapalováním (přepínatelným na
3 sContacTIG)
3 funkce svařování elektrodou
3 přípoj pro ruční i pedálové dálkové ovládání
a kontrolováno dle požadavků DIN EN
3 vyráběno
60974-1, se značkami CE, S a IP 23
Navíc i jako AC/DC

3 přepínání DC na AC
3 zapalování plusovým pólem a kalotová automatika
proces Lorch MACS pro zvýšení kvality
3 speciální
svařování tenkých hliníkových plechů

Nový TIG hořák pro studený drát nahrazuje ruční
přísun při svařování s přídavkem materiálu. Poskytuje plný komfort ovládání a vynikající ergonomii
nové generace hořáků i-Torch firmy Lorch a
dosahuje tak ve spojení s uhlíko-PTFE-bowdenem, který minimalizuje tření, maximum
TIG kvality a produktivity. Tento systém je
k dispozici s ovládáním dvojitými
tlačítky, UpDown nebo novým
ovládáním Powermaster.
Technologie dálkového ovládání
Powermaster umožňuje kromě na
ampér přesného nastavení svařovacího proudu také regulaci rychlosti
posuvu drátu přímo na hořáku.
Posuv studeného drátu lze také
zapnout popř. vypnout, např. když
při bodování nebo heftování není
potřeba přídávat materiál.

i-Torch TIG hořák pro studený drát
3 mnohostranně seřiditelný a nastavitelný
přívod studeného drátu vhodný pro
průmyslové použití
3 pro TIG DC a AC svařování se studeným
drátem
3 otočný a zajistitelný adaptér – kroužek
3 všechny díly hořáku podléhající opotřebení
vyměnitelné bez demontáže přívodu drátu
3 dodává se i s technologií dálkového
ovládání Powermaster

TF-Pro

i-Torch TIG hořák pro
studený drát

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Zvolit postup svařování
2. Určit průměr elektrody
3. Nastavit svařovací proud

Výměna drátu snadno
Se systémem Fast Connect (FCS) patří
ruční zavádění drátu při výměně role
drátu minulosti. Speciální prodloužený náběh drátu na centrálním přípoji
vede bowden přesně až k motoru posuvu drátu, takže navlékání do
kabelového svazku odpadá. Geniálně jednoduché, jednoduše geniální.

Odnímatelný ovládací panel pro
řízení podavače studeného drátu
Synergické, podle tloušťky materiálu řízené nastavení
posuvu Vám ušetří spoustu práce. Jemné nastavení
provedete díky odnímatelnému ovládacímu panelu
přímo u dílce. Jakmile jsou parametry uloženy podle
Vašich představ, můžete ovládací panel dokonce sundat a
zabránit tak nežádoucí změně nastavení.
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Profesionální TIG pro dílnu a průmysl

TIG

Série T-Pro přesvědčuje vybroušenou technikou invertorů a ovládáním, které TIG profesionálům poskytuje všechny možnosti. Robustní ale kompaktní skříň bravurně zvládá všechny
požadavky každodenní výroby.

Koncepce ovládání T-Pro a TF-Pro

3 uživatelsky orientované ovládání pomocí světelných
symbolů
3 na ampér přesné digitální zobrazení svařovacího proudu
3 digitální zobrazení svařovacího napětí
3 jednoduché nastavení parametrů
3 rozhraní dálkového ovládání
3 LorchNet pro umožnění automatizace
3
3
3
3
3
3
3

uživatelsky orientované ovládání pomocí světelných symbolů
na ampér přesné digitální zobrazení svařovacího proudu
digitální zobrazení svařovacího napětí
jednoduché nastavení parametrů
rozhraní dálkového ovládání
LorchNet pro umožnění automatizace
externí ovládací panel pro řízení integrovaného
4kladkového podavače studeného drátu TIG

Výkonové varianty

Rozsah svařování
TIG
Elektroda
Svařitelné elektrody
TIG
Ø v mm
Elektroda Ø v mm

T-Pro 250
DC nebo AC/DC

T-Pro 300
DC nebo AC/DC

TF-Pro 300
DC nebo AC/DC

5 – 250 A
10 – 200 A

5 – 300 A
10 – 200 A

5 – 300 A
10 – 200 A

1,0 – 4,0
1,5 – 5,0

1,0 – 4,0
1,5 – 5,0

1,0 – 4,0
1,5 – 5,0

Normativní dovolený zatěžovatel TIG (DZ) měřený podle německého standardu kvality DIN EN 60974-1
Proud při 100 % DZ
(DC / AC/DC)
180 A / 200 A
230 A / 200 A
Proud při 60 % DZ
(DC / AC/DC)
250 A / 230 A
270 A / 230 A
DZ při max. proudu
(DC / AC/DC)
60 % / 45 %
45 % / 30 %
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost s plynovým chlazením
(DC / AC/DC)
Hmotnost s vodním chlazením (DC / AC/DC)
Možnost studeného drátu
Integrovaný podavač studeného drátu
Připojení podavače studeného drátu Lorch Feed

3~400 V
+ 15 % / – 25 %
16 A
880 x 400 x 755
43,4 kg / 45,5 kg
58,6 kg / 60,7 kg
––

•

230 A / 200 A
270 A / 230 A
45 % / 30 %

3~400 V
+ 15 % / – 25 %
16 A
880 x 400 x 755
43,6 kg / 45,5 kg
58,8 kg / 60,7 kg

3~400 V
+ 15 % / – 25 %
16 A
880 x 400 x 755
52 kg / 53,5 kg
67,2 kg / 68,7 kg

––

•

•

––
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Série V

Sny se stávají skutečností.
Minimálně pro TIG svářeče.
Vynikající TIG technika – s průmyslovým designem, který
určuje směr. Jeho tvar vytvořili naši inženýři za 2562 hodin
a nekompromisně jej orientovali podle požadavků praxe.
Přesvědčují také jeho vnitřní hodnoty díky nejmodernější
technologii invertorů a špičkovému dovolenému zatěžovateli. Společně s konceptem ovládání „3 kroky a svařování“
sleduje série V jeden cíl: zajistit optimální vhodnost pro
praxi a maximální produktivitu. A je jedno, zda v provedení
AC nebo AC/DC. A to jak v ručním režimu tak i při
automatickém použití. SmartBase, databanka expertů
Lorch, mistrně reguluje svařovací oblouk. A přesto jsou
všechny parametry individuálně nastavitelné. Každý
profesionál tak pro každý materiál nalezne své optimální
nastavení.

Přesvědčuje také funkce Puls: díky menšímu teplu lze lépe
zvládat kořen, tavnou lázeň a nucené polohy. K tomu
Tiptronic. S ním uložíte veškeré hodnoty u opakující se
práce. Kdykoli lze vyvolat až 100 úloh. Co by mohl chtít TIG
svářeč více?

Přehled série V
3 vynikající TIG svařovací vlastnosti
3 plná profesionální TIG funkční výbava
3 databanka expertů SmartBase reguluje parametry pro
optimální svařovací oblouk

3 Tiptronic – ukládání svařovacích úloh se 100 paměťovými pozicemi

3 funkce Puls a FastPuls znamenají další výhody při
svařování tenkých plechů; FastPuls až 2 kHz

3 v robustní, plně zatížitelné průmyslové skříni
3 volitelné chlazení vodou nebo plynem
3 přípoj pro ruční i pedálové dálkové ovládání
3 druhý proud zamezuje propadnutí tavné lázně při
přehřátí dílce

3 automatický pokles proudu na konci (Down-Slope) pro
perfektní konec svaru
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3 „3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
3 textový displej s možností volby jazyka
3 nejmodernější výkonová elektronika a funkce pohotovostního režimu ventilátoru pro vyšší účinnost a nižší
spotřebu energie

3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků DIN EN
60974-1, se značkami CE, S a IP 23

3 plně automatizovatelný (přípoj LorchNet nebo rozhraní
přípravku)

Navíc i jako AC/DC

3 přepínání mezi DC a AC
3 větší výkon díky obdélníkovému průběhu proudu
(varianta AC/DC) při svařování hliníku

3 funkce „dB down“ (o 40 % menší zatížení hlukem)
3 zapalování plusovým pólem a kalotová automatika

Jistě, do kapsy u kalhot se nevejde, ale mužskou rukou se vzít dá. Všechny vlastnosti moderního průmyslového zdroje tak budou s Vámi, ať už budete chtít být kdekoli.
S Mobil-Car a chladicím přístrojem s vodním oběhem – připraven k jízdě. Zdroj V mobil
se tak dostane do ideální pracovní výšky, plynová láhev je pevně ve svém úchytu a hořák je
pro optimální výkonnost chlazen vodou. Zdroj V si tak zaslouží název „mobil“ a současně
získá funkčnost velkého kompaktního zdroje.

=
Vodní chladicí agregát WUK 5: Vysoce výkonný
chladicí agregát pro vodou chlazené hořáky TIG

Mobil Car: Pojezdový vozík pro uložení zdroje
V mobil a chladicího přístroje s vodním oběhem
WUK 5

Série V

Zůstaňte flexibilní – V mobil jako
plnohodnotný zdroj pro Váš provoz

Vše pro Vaši TIG produktivitu
1. Dálkové ovládání přímo na hořáku

S dálkovým ovládáním UpDown na hořáku jste v centru dění –
přímo u Vašeho dílce. V ruce máte hořák a přímo na něm ovládáte
proces svařování a na ampér přesně tak nastavujete svařovací proud.
S aktivovaným režimem Tiptronic dokonce přímo na hořáku volíte
uložené úlohy. Soustředíte se tak na to, co je důležité:
perfektní svar.

2. Podavač studeného drátu Feed

Automatický podavač studeného drátu Feed
automatizuje posuv. Jakmile je při TIG svařování potřeba plnicí objem a je vyžadován přísun
přidávaného materiálu, zajišťuje Lorch Feed
maximální produktivitu TIG. Také při trvalém
pracovní zatížení.

3. Perfektní automatizace TIG

Série V disponuje moderním komunikačním systémem LorchNet. Tato digitální
datová dálnice se stará o standardizovanou komunikaci a zajišťuje, aby si všechny komponenty v systému automatizace
Lorch perfektně rozuměly. Výsledkem je
„Plug & Weld“ a to ze série V dělá perfektní zdroj pro Vaši automatizaci TIG.

Kvalita
Made in Germany

95

TIG
Profesionální TIG bez kompromisů
Série V je profesionální průmyslový zdroj TIG. Vysoce moderní, digitální
svařovací zdroj TIG s invertorem v provedení AC/DC bez kompromisů a
s nejjednodušším ovládáním svařuje ocel, nerezovou ocel, měď a hliník. V
případě potřeby i s plnou automatizací.

3 kroky a svařujete perfektně – koncept ovládání V
1. Provozní režim: zvolit AC nebo DC
2. Určit průměr elektrody
3. Nastavit svařovací proud

přehledný ovládací panel s textovým displejem

Výkonové varianty
V 24 mobil
240 A

Rozsah svařování
TIG
Elektroda

V 24 mobil

V 30 mobil
300 A

V 30 mobil

V 24
240 A

V 24

V 27
270 A

V 27

V 30
300 A

V 30

V 50
500 A

V 40
400 A

V 40

V 50

DC nebo AC/DC

DC nebo AC/DC

DC nebo AC/DC

DC nebo AC/DC

DC nebo AC/DC

DC nebo AC/DC

DC nebo AC/DC

3 – 240 A
20 – 200 A

3 – 300 A
20 – 250 A

3 – 240 A
20 – 200 A

3 – 270 A
20 – 220 A

3 – 300 A
20 – 250 A

3 – 400 A
20 – 300 A

3 – 500 A
20 – 400 A

1,0 – 3,2
1,5 – 4,0

1,0 – 3,2
1,5 – 4,0

1,0 – 3,2
1,5 – 4,0

1,0 – 3,2
1,5 – 4,0

1,0 – 4,0
1,5 – 6,0

1,0 – 4,0
1,5 – 6,0

1,0 – 4,8
1,5 – 6,0

270 A
270 A
100 %

300 A
300 A
100 %

400 A
400 A
100 %

480 A
500 A
80 %

Normativní dovolený zatěžovatel v provozu TIG (DZ) měřeno podle německého standardu kvality DIN EN 60974-1 při 40 °C
Proud při 100 % DZ (DC /AC/DC)
220 A / 190 A 270 A / 240 A 220 A / 210 A
250 A
250 A
360 A
Proud při 60 % DZ (DC / AC/DC) 240 A / 220 A 300 A / 280 A 240 A / 230 A
270 A
300 A
400 A
DZ při max. proudu (DC / AC/DC)
60 % / 50 %
60 % / 50 %
60 % / 50 %
60 %
60 %
60 %

380 A
500 A
60 %

Svařitelné elektrody
TIG
Ø v mm
Elektroda Ø v mm

Praktický dovolený zatěžovatel v provozu TIG (DZ) při okolní teplotě 25 °C
Proud při 100 % DZ (DC /AC/DC)
240 A
300 A
240 A
Proud při 60 % DZ (DC / AC/DC)
240 A
300 A
240 A
DZ při max. proudu (DC /AC/DC)
100 %
100 % / 60 %
100 %

Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost v kg (DC /AC/DC)

3~400 V
+/- 15 %
16 A

3~400 V
+/- 15 %
16 A

3~400 V
+/- 15 %
16 A

3~400 V
+/- 15 %
16 A

3~400 V
+/- 15 %
32 A

3~400 V
+/- 15 %
32 A

3~400 V
+/- 15 %
32 A

812 x 283 x 518

812 x 283 x 518

1130 x 450 x 815

1130 x 450 x 815

1130 x 450 x 815

1130 x 450 x 860

1130 x 450 x 860

29,4 / 35,1

31 / 37

84,6 / 90,5

85 / 92

86,4 / 93,6

107,6 / 121,5

108,7 / 123,2

www.lorch.eu
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TIG studený drát

Lorch Feed

Maximální TIG produktivita. Podavač studeného
drátu TIG automatizuje posuv.
Vždy, když je při TIG svařování potřeba plnicí objem pro
přemostění spáry nebo vyrovnání tolerancí materiálu, je
vyžadován přísun přidávaného materiálu.
Zde se uplatňuje Lorch Feed a s absolutní přesností zajišťuje
výbornou kvalitu TIG a vysoké tempo. Feed proto disponuje
plně digitálním řízením, regulací motoru posuvu se snímačem a precizním 4kladkovým posuvem pro přesný transport
drátu. Možnosti použití jsou mnohostranné, protože Feed
kromě své role plně integrované součásti automatizačního
systému Lorch také může být použit jako samostatné řešení
pro ruční svařování.

Feed s ručním vedením hořáku

Ve spojení s externím napájením je dokonce možný i provoz
v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem
(dle značky S).
Ať už se Feed použije pro jakýkoliv účel, jedno je zajištěno:
maximální produktivita TIG. Nanejvýš pomocná: funkce
synergie zajišťuje automatickou úpravu posuvu drátu při
změně proudu.

Feed v automatizovaném použití

Přehled Feed
3 precizní 4kladkový posuv drátu
3 regulace motoru posuvu se snímačem
3 elektronicky hlídaná a regulovaná rychlost

3 „3 kroky a svařování“ – koncept ovládání
3 textový displej s možností volby jazyka
3 Tiptronic – ukládání svařovacích úloh se

3 kompenzace vůle drátu
3 Syncro-Puls, pulzování drátu synchronní s pulzním

3 použitelný pro ruční provoz a jako plně integrovaná

posuvu drátu

proudem

3 použitelný také ve spojení se zdrojem topného

proudu Lorch pro předehřev drátu u TIG aplikací
s horkým drátem
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100 paměťovými pozicemi

součást modulární automatizace Lorch

3 pro sérii V a T ControlPro
3 k dispozici s externím napájením, pro provoz v

prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým
proudem; např. ve stísněných prostorech

Pro ruční svařování
jednoduché připojení na zdroj Lorch
pomocí LorchNet

Lorch Automation
jako plně integrovaná součást modulární
automatizace Lorch

Feed

Oblasti použití Feed

Podavač studeného drátu TIG Feed
Rychlost posuvu drátu
Pohon/posuv

0,1 – 6,0 m/min (možnost 0,5 – 20)
4 kladky / regulace motoru se snímačem / digitální zpětná vazba otáček

Frekvence pulzu

5 Hz

Síťové napětí

230 V

Síťový kmitočet

50 /60 Hz

Síťová zástrčka

Schuko

Hmotnost

21,5 kg

3 kroky a svařujete perfektně.
1. Připojit LorchNet a zapnout stroj
2. Zvolit parametry
3. Nastavit rychlost posuvu drátu

Jedinečný – Plug & Weld
LorchNet. Vše spojující kabel, jak při
ručním svařování tak i pro spojení s
Vaším zdrojem Lorch. A při automatizovaném svařování jako spojení s
LorchControl, centrální řídicí jednotkou automatizace Lorch. Jeho
přednost: maximální spolehlivost a
extrémně rychlé uvedení do provozu.
Jednoduše Plug & Weld.

Kvalita
Made in Germany
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TIG hořák i-Torch

i-Torch – možná nejlepší
Zkrácená ovládací vzdálenost

Srovnání se standardním hořákem ukazuje: S i-Torch jste o
celé 2 cm blíže svařovanému místu. Díky tomu optimalizované těžiště
hořáku a menší
působení páky
citelně zlepšují
manipulaci.
Oblouk je možné
vést lépe a
klidněji.

Vyvýšená část rukojeti

s integrovaným vrubem pro ještě bezpečnější
zafixování požadované pozice držení.

Různé moduly ovládání

s různým rozsahem funkcí, vhodné
také pro pozdější přestavbu.

Konturovaný tvar stran

pro vysokou jistotu uchopení a vedení
hořáku bez únavy.
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TIG hořák na světě.
Nadšení se dostavuje, když přesvědčují detaily.
TIG svářeči kladou extrémně vysoké nároky na komfort a uživatelskou přívětivost hořáku.
S velkým nasazením a vynalézavým duchem i jednoznačným přesvědčením, že „pouze praxe se počítá“, pracovali
naši produktoví designéři, inženýři a mnozí TIG svářeči na optimalizaci ergonomie našeho nového TIG hořáku.
Výsledek je přesvědčivý. Jeho jméno je program. i-Torch. Nejde prostě jen o to, dát svářečům do ruky přiměřeně
komfortně ovladatelný TIG hořák. Naším cílem bylo vytvořit takovou funkčnost a ergonomii, která Vám umožní
pracovat bez únavy a chyb a tím i výrazně efektivněji.
Díky speciální konstrukci i-Torch se mimo jiné
podařilo posunout ovládací tlačítka dále dopředu a
minimalizovat odstup od oblouku. Optimalizovány
ale byly i malé detaily. Nejlepším příkladem je tlačítko
druhého proudu, které je záměrně vyšší než tlačítko
UpDown, aby se zajistilo, že omylem nedojde ke
změně svařovacího proudu nebo jiných parametrů.

Zvýšené tlačítko druhého proudu
brání nechtěnému stisknutí tlačítka UpDown.

Oválný plášť držadla s
optimalizovaným těžištěm

hořák tak optimálně sedí v ruce a umožňuje tím
zlepšenou ovladatelnost procesu svařování.

Kabelový svazek
HighFlex/kůže

pro maximální volnost pohybu
a komfort ovládání.

Přídržné výstupky

zajišťují perfektní přilnavost a
brání tak sklouznutí hořáku
při manipulaci.

Kulový kloub

pro optimální flexibilitu ve spojení mezi
tělesem hořáku a kabelovým svazkem.
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TIG hořák i-Torch

Tak jednoduché je per

Ovládání, jaké by mělo být …

Ovládání
dvěma tlačítky

Ovládání
UpDown

S tímto hořákem precizně
zapínáte a vypínáte svařovací
proud, v případě potřeby aktivujete
funkci druhého proudu.
• Svařovací proud: Jedno stisknutí
předního tlačítka hořáku a proces
svařování začíná. Při druhém stisku se
proces svařování ukončí.
• Druhý proud: Stisknutím zadního tlačítka
hořáku se aktivuje druhý proud a svařovací
proud je ve zlomku vteřiny snížen. Při uvolnění
tlačítka se provede návrat k původnímu svařovacímu proudu.

Plná funkčnost hořáku s dvojitou
spouští zůstává zachována. Kromě
toho ovládáte tlačítky UpDown
svařovací proud nebo při
aktivovaném režimu Tiptronic
uložené úlohy.

Hořáky Powermaster. Při každém držení hořáku optimální čitelnost.
Ovládání ukazováčkem
(při uchopení zespodu)
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Ovládání palcem

Ovládání ukazováčkem
(při uchopení seshora)

… a ještě mnohem lepší.

Přehled o všem

Powermaster
Ovládání

Každý, kdo se svým TIG zdrojem vyrazí na
montáž, zná problém, kdy člověk stojí nahoře na
žebříku nebo několik metrů od svařovacího
zdroje. Přecházení sem a tam nebo slézání
a vylézání, aby se nalezlo nastavení pro
perfektní svar, nervuje. A tak to člověk
někdy nechá být. Profesionální
kvalita vypadá jinak. Profesionálové tenhle proces snadno
zvládají a s hořákem i-Torch s
ovládáním Powermaster
nastavují důležité
parametry přímo na
hořáku pomocí
ovládacího panelu
s integrovaným
sedmisegmentovým displejem.

i-Torch

fektní ovládání.

Kromě funkce UpDown na hořáku
máte s digitálním displejem o všem
přehled a regulujete svařovací proud
na ampér přesně. Pomocí paměti úloh
můžete navíc bleskově rychle vyvolat
nastavení Vašich nejlepších svařování.
Kromě toho mohou být dva volně volitelné
parametry Vašeho zdroje individuálně vloženy
na ovládací panel, odkud mohou být kdykoli
vyvolány a změněny.

Funkce Powermaster přináší užitek na všech
strojích Lorch s:

HandyTIG
AC/DC

Série T

Série T-Pro,
TF-Pro

103

TIG hořák i-Torch

Vaše důležité param
Hořák Lorch i-Torch s dálkovým
Jde to i “s levou”

Stačí podržet tlačítko režimu sedm
vteřin a zobrazení displeje se přepne
tak, aby vyhovovalo levákům.
Bod ukazuje směr čtení.

Každá svařovací úloha je
individuální výzvou. S
hořákem TIG Powermaster se
můžete bezproblémově „nastavit“
na každou situaci:
Režim 1 (zelená)
Zobrazení nastaveného
svařovacího proudu a na
ampér přesná regulace se jako
obvykle provádí tlačítky
UpDown.

Režim 3 (oranžová)
Volně volitelný parametr
Na příklad nastavení Down-Slope: pro všechny, kteří
často mění druh materiálu,
je nastavení Down-Slope
velmi důležité pro
optimalizaci vyplnění kráteru.
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etry “pod kontrolou”.
ovládáním Powermaster.
Plná digitalizace to umožňuje
Hořák i-Torch Powermaster firmy Lorch znamená
revoluci v možnostech dálkového ovládání hořáku při
TIG svařování. U něj svářeči a inženýři firmy Lorch opět
prokázali svou vynalézavost a nově vynalezli TIG hořák s
dálkovým ovládáním, s novými možnostmi díky plně
digitální sběrnicové komunikaci a optimální ergonomii.
Jeho patentovaná koncepce ovládání zlepšuje svařování a
zajišťuje maximální produktivitu při TIG.

kromě svařovacího
proudu a úloh mohou být
dva další volně volitelné
parametry vloženy na ovládací
panel.
Režim 2 (žlutá)
Zobrazení zvolené sady úloh a
příslušné úlohy z paměti úloh
Tiptronic. Přímo u dílce na
ovládacím panelu hořáku tak
vyvoláte až 100 pracovních
hodnot (např. série T).
Režim 4 (oranžová)
Volně volitelný parametr
Na příklad AC balance: kdo
svařuje hliník, ten ví, jak
důležité je nastavení AC
balance, aby se optimálně
vzájemně sladil čisticí
účinek, závar a tvorba
kaloty.

Každý i-Torch je standardně vybaven
funkcí HeatProtect. Snímač tepla
zajišťuje tepelnou ochranu a chrání
kvalitní řídicí elektroniku před
přehřátím.

Prostřednictvím funkce TorchProtect
(na přání aktivovatelná ve zdroji) je
automaticky detekován hořák i-Torch
a není k němu přiveden vyšší proud
než maximální pro něj povolený, aby
se tak předešlo jeho přetížení.

Všechny hořáky i-Torch jsou použitelné
na zdrojích Lorch s ITC-Inside (Intelligent Torch Control). Výhoda ITC
technologie: pokud byste neměli po ruce
i-Torch, není to problém – zdroj nadále
funguje i se standardními hořáky.

105

TIG hořák i-Torch
Počítá se pouze praxe
Hořák i-Torch Powermaster firmy Lorch znamená revoluci v možnostech dálkového ovládání hořáku při TIG svařování. Jeho ergonomie a funkčnost umožňují pracovat bez únavy a
chyb a tím i výrazně efektivněji.

Perfektní svar začíná u hořáku.
a-LTG / a-LTW

Dvojitá spoušť

i-LTG / i-LTW

UpDown

Dvojitá spoušť

UpDown

Powermaster

a-LTG/a-LTW

Varianty ovládání

i-LTG/i-LTW

•
•

Dvojitá spoušť
UpDown
Powermaster

•
•
•

––

Charakteristika hořáku a přídavné funkce
Ergonomie i-Torch
Plně digitální
TorchProtect
HeatProtect
Pláště držadla

•

––
––
––
Velikost 1 / velikost 2

•
•
•
•

Velikost 1 / velikost 2

Doporučeno pro Série zdrojů
Možné použití na všech zdrojích Lorch-TIG.
Zvláště doporučeno pro série V a HandyTIG DC

Použití na všech zdrojích Lorch-TIG s ITC-Inside:
série T, T-Pro, TF-Pro, HandyTIG AC/DC

i-Torch varianty výkonu
plynové chlazení
Zatížení
Zatěžovatel
Elektroda Ø v mm
Délka kabelového svazku v m
Plášť držadla
Jako hořák pro studený drát
vodní chlazení

a-LTG / i-LTG 900

a-LTG / i-LTG 1700

a-LTG / i-LTG 2600

DC 110 A
AC 80 A
35 %
0,5 - 1,6
4/8
Velikost 1
––

DC 140 A
AC 100 A
35 %
0,5 - 2,4
4/8
Velikost 1
––

DC 180 A
AC 130 A
35 %
0,5 - 4,0
4/8
Velikost 2

•

a-LTW / i-LTW 3000

a-LTW / i-LTW 1800

a-LTW / i-LTW 1800 sc

a-LTW / i-LTW 4500

Zatížení

DC 320 A
AC 230 A

DC 320 A
AC 230 A

DC 400 A
AC 280 A

DC 450 A
AC 360 A

Zatěžovatel
Elektroda Ø v mm
Délka kabelového svazku v m
Plášť držadla
Jako hořák pro studený drát

100 %
0,5 - 3,2
4/8
Velikost 1

100 %
0,5 - 4,0
4/8
Velikost 2
––

100 %
0,5 - 4,2
4/8
Velikost 2
––

100 %
1,6 - 6,4
4/8
Velikost 2
––

•

www.lorch.eu
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Standardní TIG hořáky

Lorch TIG standardní hořáky
Plynem a vodou chlazené – od 80 A do 450 A.
TIG hořáky sventilem
LTV
1700

LTV
2600

DC 150 A
AC 120 A

DC 200 A
AC 160 A

60 %

60 %

Elektroda ø (mm)

0,5 – 2,4

0,5 – 4,0

Délka kabelu (m)

4 /8

4 /8

plynové chlazení
Zatížení
Dovolený zatěžovatel
(DZ)

TIG hořáky sdvojitou spouští
plynové chlazení
Zatížení
Dovolený zatěžovatel (DZ)
Elektroda ø (mm)
Délka kabelu (m)
Plášť držadla
Konektor

Velikost 2

DC 125 A
AC 80 A

LTG
LTG
LTG
LTG
900-K-DD 1700-DD 1700-K-DD 2600-DD
DC 125 A
AC 80 A

DC 150 A
AC 120 A

DC 150 A
AC 120 A

DC 200 A
AC 160 A

35 %

35 %

60 %

60 %

60 %

0,5 – 1,6

0,5 – 1,6

0,5 – 2,4

0,5 – 2,4

0,5 – 4,0

4 / 8 / 12

4 /8

4 / 8 / 12

4 /8

4 / 8 / 12

Velikost 1 Velikost 1 Velikost 1 Velikost 1 Velikost 2
––

ano

––

ano

––

vodní chlazení

LTW
1800-DD

LTW
1800sc-DD

LTW
3000-DD

LTW
4500-DD

Zatížení

DC 350 A
AC 250 A

DC 400 A
AC 320 A

DC 320 A
AC 220 A

DC 450 A
AC 360 A

Dovolený zatěžovatel (DZ)
Elektroda ø (mm)
Velikost 1

LTG
900-DD

Délka kabelu (m)
Plášť držadla

60 %

60 %

60 %

60 %

0,5 – 4,0

0,5 – 4,0

0,5 – 3,2

1,6 – 6,4

4 / 8 / 12

4 / 8 / 12

4 / 8 / 12

4 / 8 / 12

Velikost 2

Velikost 2

Velikost 1

Velikost 2

TIG hořáky UpDown
plynové chlazení
Zatížení

DC 125 A
AC 80 A

DC 150 A
AC 120 A

DC 150 A
AC 120 A

DC 200 A
AC 160 A

35 %

35 %

60 %

60 %

60 %

Elektroda ø (mm)

0,5 – 1,6

0,5 – 1,6

0,5 – 2,4

0,5 – 2,4

0,5 – 4,0

Délka kabelu (m)

4 / 8 / 12

4 /8

4 / 8 / 12

4 /8

4 / 8 / 12

Plášť držadla
Konektor

––

ano

––

ano

––

LTW
1800-UD

LTW
1800sc-UD

LTW
3000-UD

LTW
4500-UD

Zatížení

DC 350 A
AC 250 A

DC 400 A
AC 320 A

DC 320 A
AC 220 A

DC 450 A
AC 360 A

60 %

60 %

60 %

60 %

0,5 – 4,0

0,5 – 4,0

0,5 – 3,2

1,6 – 6,4

Elektroda ø (mm)
Délka kabelu (m)
Plášť držadla
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Velikost 1 Velikost 1 Velikost 1 Velikost 1 Velikost 2

vodní chlazení

Dovolený zatěžovatel
(DZ)
Velikost 1

LTG
LTG
LTG
LTG
900-K-UD 1700-UD 1700-K-UD 2600-UD

DC 125 A
AC 80 A

Dovolený zatěžovatel (DZ)

Velikost 2

LTG
900-UD

4 / 8 / 12

4 / 8 / 12

4 / 8 / 12

4 / 8 / 12

Velikost 2

Velikost 2

Velikost 1

Velikost 2

S tímto hořákem precizně zapínáte a vypínáte svařovací
proud, v případě potřeby aktivujete funkci druhého proudu.
svařovací proud „ON-OFF“
druhý proud „ON-OFF“
• Svařovací proud: Jedno stisknutí tlačítka hořáku nahoru
a proces svařování začíná. Při druhém stisku se proces
svařování ukončí.
• Druhý proud: Stisknutím tlačítka hořáku dolů se aktivuje
druhý proud a svařovací proud je ve zlomku vteřiny snížen
na druhý proud. Při uvolnění tlačítka se provede přepnutí
zpět na původní normální svařovací proud.

Hořák UpDown
Kromě ovládání prvního a druhého proudu máte
u hořáku UpDown možnost regulace svařovacího
proudu přímo na hořáku popř. při aktivovaném
režimu Tiptronic tak lze volit uložené úlohy.
svařovací proud „ON-OFF“
druhý proud „ON-OFF“
proud „Up-Down“

Standardní hořáky TIG

Hořák s dvojitou spouští

Držák hořáku TIG
Držáky hořáků Lorch pro svařovací zdroje TIG
pomáhají vždy bezpečně uložit hořák a zvyšují tak bezpečnost pracoviště a efektivitu.
Neúmyslné stisknutí tlačítka, poškození
hořáku nebo poškození horkými plynovými hubicemi tak patří minulosti. K
dostání jsou držáky hořáku pro montáž
na levou nebo pravou stranu pro zdroje
série V a T-Pro.
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Plazmové řezání

Série Z

4krát teplejší než Slunce.
Rychlé, robustní, mobilní.
Plazmový řezací stroj jako Z, který vytváří proud prostřednictvím invertoru, má oproti klasickému stroji s transformátorem jasné přednosti. Výrazně nižší spotřebu energie,
výrazně delší časy pod zátěží a mnohem lepší kvalitu řezu. A
v neposlední řadě i výrazně nižší hmotnost.
Zařízení s transformátorem v této výkonové třídě zpravidla
váží dobrých 100 kg. Ty se v dílně přenáší jako monolity z
doby kamenné nebo se na staveništi transportují jeřábem.
Plazmové řezací invertory Lorch naopak hrají lehkou roli a
přesvědčují svými famózními vlastnostmi při řezání. Umí
řezat zcela rovně, do kruhu, kolem rohu, dopředu, doleva a
doprava, všechny elektricky vodivé kovy. Také lakované nebo
povrchově upravené plochy, dokonce i přes sebe ležící plechy.

Díky plynulému nastavení síly řezu a proudu se tenké i
silné materiály zvládají s čistou řeznou hranou. Mikroprocesorem řízená logika plazmy umožňuje řezání děrovaných
plechů a mřížových roštů bez přerušení.

Dílenský vozík série Z
S dílenským vozíkem se série Z dostává do optimální pracovní výšky.
Zdroj pak stojí ergonomicky správně. Pro rychlou a celkově příjemnou práci.

Přehled série Z
3 mikroprocesorem řízená logika plazmy
3 plynulá regulace výkonu pro optimálně přizpůsobený
řezný výkon

3 digitální zobrazení řezacího proudu a tlaku vzduchu
3 hlídání množství vzduchu a funkce testu vzduchu pro
pohodlné nastavení tlaku

3 robustní kryt
3 bezkontaktní HF zapalování
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3 pilotní oblouk pro bezpečné zapálení
3 automatický doběh chladicího vzduchu
3 nejmodernější výkonová elektronika a funkce StandBy
ventilátoru

3 vysoká účinnost a nízká spotřeba energie
3 vyráběno a kontrolováno dle požadavků DIN EN
60974-1, se značkami CE, S a IP 23

Z 110
110 A

Z 70
70 A

Série Z
Rozsah nastavení

Z 70

Z 110

22 – 70 A

22 – 110 A

Normativní dovolený zatěžovatel(ED) měřený podle německého standardu kvality DIN EN 60974-1
Proud při 100 % DZ (40°C)
50 A
60 A
Proud při 60 % DZ (40°C)
70 A
82 A
DZ při max. proudu (40°C)
60 %
35 %
Přístroj
Síťové napětí
Povolená tolerance sítě
Síťový jistič, pomalý
Rozměry v mm (D x Š x V)
Hmotnost
hořák

3~400 V
+/- 10 %
16 A
650 x 260 x 470
30,5 kg
LCT 80

3~400 V
+/- 10 %
35 A
650 x 260 x 470
31,5 kg
LCT 150

Série Z

Výkonové varianty

Pro perfektní plazmový řez
Plazmové řezání je v principu tak jednoduché: Potřebujete jen
dobrý plazmový řezací stroj a stlačený vzduch. Plazmový oblouk
pak vyvine teplotu až 24000 °C. Přiváděný vzduch vytlačuje
tekutý materiál ze spáry. Rychlý, koncentrovaný přísun energie
u série Z umožňuje maximální rychlost řezání. Málo tepla, malé
deformace a přesné řezné hrany – také u tenkých plechů.

Sada pro kruhové řezání se sérií Z
se skládá ze 2 kružítkových tyčí 250 mm
+ 400 mm, 3 kružítkových špiček a vozíku hořáku. Je vhodná pro hořáky LCT 80
a LCT 150.

Řezací hořák LCT 80 / LCT 150
s centrálním přípojem a sadou prvního
vybavení (1 řezací elektroda, 5 distančních per, 1 průtokoměr).
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Dokumentace

Lorch Q-Data

Konečně opravdu jednoduchá dokumentace svařovacích dat. Dokumentovat. Vyhodnotit. Analyzovat.
Možná jste si doposud mysleli, že záznam svařovacích dat a
jejich dokumentace sice zní zajímavě, ale také to bude pracné
a drahé. Člověk hned pomyslí na počítačovou techniku, změť
kabelů, nákladné měřicí snímače, pracnou instalaci. A měli
jste pravdu. Ale jen doposud.
Protože nyní Lorch přichází se systémem Q-Data pro takovou
dokumentaci svařovacích dat, jaká má být: totiž jednoduše
jednoduchou. Na každý stroj jeden záznamník s paměťovou
kapacitou, která umožňuje minimálně celý měsíc svařování.
K tomu software, který Vám zobrazí kompletní provoz
svařování. A přenos dat do PC tak, jak je potřeba a jak je to
vhodné pro Váš provoz: nejjednodušeji pomocí USB nebo
prostřednictvím Ethernetu nebo bezdrátově pomocí WLAN
do Vaší firemní sítě.
Q-Data perfektně zobrazí Vaše požadavky, ať už chcete cokoli:
jednoduchou dokumentaci, protože je to potřeba kvůli novým
normám, jako je např. EN 1090 nebo jiné mezinárodní normy,
nebo protože to vyžadují kvalitativní požadavky Vašeho
zadavatele. Protože jednoduše chcete vnést větší transparentnost do Vaší výroby popř. svářečského provozu nebo detailně
analyzovat a kontrolovat, zda se svařovalo podle Vašich
provozních předpisů.

Kontrola kvality a doklad o kvalitě je v oblasti svařování
důležitým tématem a Lorch Q-Data Vám zde usnadní práci.
A navíc šetří i Vaši peněženku, protože investice do drahých
externích snímačů není při použití průmyslových svařovacích
zdrojů vybavených systémem LorchNet potřebná. Inteligentní
procesní technika zdrojů s plně integrovanými měřicími
snímači dodává svařovací data prostřednictvím LorchNet
přímo do záznamníku Q-Data.

Přehled Q-Data
3 samostatné řešení pro dokumentaci svařovacích dat
3 robustní, pro průmyslové nasazení vhodný záznamník
3 napájení ze svařovacího zdroje Lorch
3 jednoduché, přehledné ovládání s LCD displejem
3 přístup k interní přesné senzorice průmyslových
svařovacích zdrojů Lorch (jako možnost dodání
interního měření průtoku plynu)

3 zobrazení parametrů svařování proud, napětí,

rychlost posuvu drátu a průtok plynu během záznamu

3 možnost identifikace svářečů prostřednictvím RFID.
Vyhodnotitelné přiřazení svařovacích procesů k
jednotlivým svářečům.

3 integrovaný blok číslic pro zadávání čísel zakázek,
dílů, svarů a WPS

3 podpora USB skenerů čárových kódů a jiných USB
registračních přístrojů

3 paměťová kapacita svařovacích dat až jeden měsíc v
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třísměnném provozu

3 přenos uložených svařovacích dat prostřednictvím
USB, Ethernetu nebo případně WLAN

Q-Data software

3 jednoduché, moderní uživatelské rozhraní
3 správa neomezeného počtu svařovacích zdrojů a
svářečů

3 založení a správa svařovacích úloh
3 zobrazení a tisk svařovacích dat v křivkovém
diagramu

3 zobrazení zaznamenaných dat
3 filtrování podle svařovacího zdroje, záznamníku,
svářeče nebo svařovacích parametrů

3 vytvoření seznamů svařovacích zdrojů
3 vytvoření seznamů pracovníků s přiřazením identifikace RFID čipem

3 standardní správa o vytížení strojů a pracoviště
3 konfigurace individuálních hlášení (volitelně)

To, co se u počítačů nazývá „Plug & Play“, je u firmy Lorch „Plug & Weld“. Záznamník
Q-Data se jednoduše pomocí systému LorchNet připojí ke zdroji Lorch a už se může začít.
Jediným předpokladem je povolení funkce svařovacích dat u Vašeho zdroje Lorch. Přístroje
si okamžitě rozumí. Plně integrované měřicí snímače – na přání také s měřením průtoku
plynu – spolehlivě dodávají všechny důležité a správné parametry svařování, které záznamník ukládá. Interní paměť stačí na tři měsíce v jednosměnném nebo na jeden měsíc v
třísměnném provozu.
Plně integrované
měřicí snímače

Záznam
svařovacích dat

LorchNet

„Plug & Weld“
zastrčit, zaznamenat

Vyhodnocení
svařovacích dat

USB

Kapacita
paměti

1 měsíc

nejjednodušší
přenos

Q-Data

Okamžitá připravenost díky „Plug & Weld“

Ovládání: jednoduché a funkční
• velký LCD displej s významem ovládacích tlačítek podle kontextu
• přehrávání zaznamenaných parametrů svařování v reálném čase:

svařovací proud, svařovací napětí, posuv drátu, průtok plynu
• jednoduché menu ovládání
• detekce RFID pro zjednodušenou identifikaci svářečů
• blok číslic pro zadávání čísel zakázek, dílů, svarů a WPS

Záznam dat snadno a rychle
Svařovací data mají smysl tehdy, když jsou vztažena ke konkrétní zakázce popř. konkrétnímu
dílci. Kromě toho při pozdější analýze pomáhají další informace, jako např. příkaz ke svařování (číslo WPS) nebo polohové přiřazení svaru. Q-Data Vám zadávání těchto údajů usnadní.
Prostřednictvím bloku
číslic integrovaného v
ovládacím panelu je
možné přímo zadávat
čísla zakázek, dílů nebo
WPS. Je také možné
provést alfanumerická
zadání. Separátní
klávesnice není nutná.

Prostřednictvím USB
můžete připojit také
scanner čárového kódu
a měřiče teploty pro
záznam předehřívací
teploty a usnadnit si tak
bezchybnou registraci
např. čísel zakázky a
WPS.

Kvalita
Made in Germany
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Dokumentace
Dokumentace svařovacích dat pro každý provoz
Q-Data je flexibilní „Plug & Weld“ systém pro dokumentaci svařovacích dat v provozu jakékoli
velikosti. Stroj a záznamník jako perfektní jednotka, která jak s připojením na počítač tak i bez
něj spolehlivě odvádí svou práci a přesně dokumentuje postupy svařování.

Přesný přehled o Vašem procesu svařování. Q-Data PC software.

Dokumentace

Zaznamenaná svařovací data jsou
přehledně zobrazena tabulkovou
formou a lze je snadno identifikovat
prostřednictvím různých možností
filtrů a vyhledávání.

Vyhodnocení

Svařovací data mohou být vydána a
vyhodnocena ve sloučené formě, např.
pro vytížení stroje nebo svařovacího
pracoviště. Na přání je také možnost
poskytování individuálních zpráv.

Analýza

Jednotlivé průběhy svařování mohou
být analyzovány pomocí jednoduchých
diagramů průběhů proudu a napětí i
rychlosti posuvu drátu a průtoku plynu.

Varianty záznamníku

Záznamník
Hmotnost
Rozměry v mm (D x Š x V)
Kapacita paměti
Kompatibilita
Blok číslic
Přenos dat
USB
Ethernet
WLAN
Dodatečný záznam dat
Pomocí USB skeneru čárového kódu (volitelně)
Pomocí USB klávesnice (volitelně)
Pomocí bloku číslic
Software
Operační systém
Správa uživatelů
Neomezená kapacita paměti

Q-Data USB / Ethernet
Standard

Q-Data USB / WLAN
Bezdrátový

2,05 Kg
2,05 Kg
277,5 x 202 x 78,6
277,5 x 202 x 78,6
800 MB
800 MB
Všechny průmyslové zdroje Lorch s přípojem LorchNet

•

•

•
•

•
––

––

•

•
•
•

•
•
•

Windows XP nebo vyšší

Windows XP nebo vyšší

•
•

•
•

www.lorch.eu
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Automatizace

Jednoduše intelig
Automatizace totiž nejsou žádné čáry,

LorchTurn

LorchBase
LorchFix & Pos

Modulární
systém

Perfektně sladěné
komponenty

Extrémně rychlá
instalace

S LorchAutomation nekupujete komplet-

Jeden musí udávat tón. Řídicí jednotka

Stačí postavit stroje, vzájemně je propojit,

ní systém s komponenty a funkcemi, které

LorchCommand virtuózně diriguje orchestr

zapnout a hotovo. Automatizace je během

možná nikdy nebudete potřebovat. Hospo-

automatizace. Každý modul – ať už jde o

krátké chvilky připravena k provozu. Tomu

dárnost pro nás totiž znamená, že zaplatíte

otočný stůl, svařovací zdroj nebo pneuma-

říkáme „Plug & Weld“ a znamená to pro Vás

pouze to, co opravdu potřebujete pro automa-

tickou podávací osu – zná zcela přesně své

konec pracných snah. Ihned se budete moci

tizaci Vašich svařovacích úloh. Proto si svou

použití. Všechny tvoří perfektní souhru a do-

soustředit na to podstatné, totiž na perfektní

automatizaci můžete sestavit z modulárního

stávají své příkazy prostřednictvím sběrnico-

automatizaci svarů. Již první den uvedení do

systému Lorch přesně podle svých požadavků

vého systému LorchNet z jednotky Control.

provozu získáte reálné výsledky. Není nám

a kdykoli rozšířit přídavnými modulárními

Je jedno, o jaký svařovací postup nebo kom-

znám žádný jiný systém, se kterým byste se

komponenty.

ponenty se jedná – zde se setkává vše, co se

této rychlosti jen blížili.

setkat má.
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entní svařování.
nýbrž otázka správného systému.

LorchPower

LorchFeed

LorchCommand

LorchQ-Sys

Individuálně
rozšiřitelný

Rychlá změna
seřízení

Jednoduchý koncept
ovládání

Jistě existuje ta či ona speciální aplikace, kte-

Hospodárně automatizovat rychle se měnící

Koncept ovládání „3 kroky a svařování“

rou naším modulárním systémem nemůžeme

dávky s malou velikostí je výzva, čas pro

platí také pro automatizaci.

pokrýt. Z tohoto důvodu jsme naše řešení

změnu seřízení je kritickým faktorem. Nesmí

3 kroky a svařujete perfektně:

automatizace také důsledně realizovali jako

být ztracena ani minuta. Systém optimálně

1. Zvolit průměr dílce

otevřený systém, do kterého lze integrovat

podporuje každý krok. Všechna nastavení lze

2. Stanovit rychlost svařování

další komponenty. LorchAutomation je

provádět rychle a přesně. Ohromnou pomocí

3. Nastavit svařovací zdroj

tak schopna zohlednit speciální požadavky

je paměť úloh Tiptronicve zdroji a jednotka

Časově náročné zkoušení není potřeba..

použití, abyste pro sebe mohli dosáhnout

Control. Svářeč tak má zdroj připraven pro

Příprava zařízení je otázkou

individuálního nejlepšího řešení.

další svařovací úlohy v nejkratším čase.

minut a manipulace je pak pro každou obsluhující osobu hračkou: založit dílec, stisknout
tlačítko a proces svařování začíná.
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Automatizace

Ready to Robot!
Tak automatizují střední firmy.
Flexibilní robotická řešení firmy Lorch.
Především pro střední a malé firmy se díky řešením Readyto-Robot od firmy Lorch otevírají nové perspektivy. Robot
pracuje přesně a při správné integraci je maximálně variabilně použitelný, právě při měnících se poměrech výroby. To
umožňuje posílit vlastní konkurenceschopnost. Bezproblémový vstup do robotického svařování je umožněn řešením
Ready-to-Robot firmy Lorch. Princip: S výrobky Lorch lze
bez pracného slaďování použit roboty známých výrobců jako
Fanuc, Motoman nebo Kuka, přičemž zařízení Lorch jsou
principiálně schopna pracovat s jakýmkoli robotickým systémem. Právě malé a střední firmy tak mohou flexibilně sáhnout po standardních produktech nebo – ve smyslu ochrany
investic – využít stávající roboty a know-how.

Lorch
posuv drátu

Lorch
monitoring
svařovacích dat

Hořák
(od specialisty)
Lorch
svařovací zdroj

Robot
(od specialisty)

Rozvaděč
se sběrnicovým
propojovacím
systémem Lorch

Ready-to-Robot: Perfektní souhra špičkových komponentů usnadňuje
vstup do světa automatizace a zajišťuje maximální možnou flexibilitu i
optimální výsledky svařování.
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V centru procesu
svařování.
Svařovací zdroje Lorch pro TIG a
MIG-MAG s
jejich inovativním rychlým procesem svařování
zajišťují požadované vynikající výsledky svařování.
Tento technologický celek se doplní výkonnou robotickou
jednotkou i profesionálním monitoringem a dokumentováním svařovacích dat. Proveditelnost je přitom hlavním
požadavkem: Např. speciálně pro roboty s dutou paží vyvinutý podavač drátu, RoboFeeder 6, se namontuje snadno a
získá pohyblivost robota. Transport drátu přitom probíhá z
cívky nebo ze sudu. Použité hořáky – i roboty – pocházejí od
specializovaného výrobce. Zásadně lze systém kombinovat i s
nejmodernějšími Push-Pull hořáky, které jsou plně digitálně
ovládány svařovacím zdrojem.

Maximální flexibilita.
Prostřednictvím analogově-digitálního rozhraní nebo sběrnice s DeviceNet (popř. s jiným sběrnicovým protokolem)
lze principiálně veškeré průmyslové roboty jednoduše a
bezproblémově propojit se svařovacími zdroji Lorch. Filozofie: Součet výkonů specialistů na robotiku, svařovací zdroje a
hořáky vede k optimálnímu výsledku svařování. Za předpokladu, že jsou optimálně integrovány a vysoce kompatibilní.
To je cíl Ready-to-Robot. Právě pro malé a střední firmy tak
vzniká maximální míra flexibility. Středně velké firmy dnes
často musí dělat z nouze ctnost a vytvářejí si svá vlastní řešení
– nebo sází na řešení velkých průmyslových podniků. Jasná
nevýhoda: Komponenty nejsou vzájemně sladěny nebo jsou
předimenzovány, protože jsou určeny pro velké série. Naopak
s přístupem „Ready-to-Robot“ lze komponenty přesně dimenzovat na častou změnu výrobku a kratší doby procesu.

RF-06: kompaktní podavač pro roboty s
dutou paží nebo roboty s vně uloženým
kabelovým svazkem.

Systémová integrace.
Made by Lorch.
Příslušná oblast Lorch System Integration
(LSI) vypracovává na míru šitá řešení
pro středně velké firmy. A nemusí
bezpodmínečně jít vždy jen o robota.
Podle svařovací úlohy se mohou
uplatňovat také řešení podélných a
kruhových svarů z modulárního
automatizačního systému Lorch.

Q-Sys 2010: optimální monitoring a
dokumentace svařovacích dat.

RoboCell: na klíč hotová robotická
svařovací buňka.

LorchNet-Connector:
nový sběrnicový propojovací systém firmy
Lorch. Pro všechny běžné sběrnicové protokoly od DeviceNet po Ethernet/IP.

Motiv zrcadlen.
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Program kvality firmy Lorch.
Náskok – Made in Germany.

Lorch Schweitechnik GmbH
Im Anwnder 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
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