TIG

TIG

Gama TIG de la Lorch
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Calitatea sudurii profesionale TIG în opțiunile CC
sau CA nu trebuie să fie complicată. Invertoarele
de sudare portabile TIG, din seria HandyTIG,
demonstrează cât de ușor este: porniți și sudați!
Cunoștințele celor mai buni sudori din lume sunt
imediat disponibile din baza de date a echipamentelor. Arcul electric este continuu monitorizat și
optimizat în timpul sudării. Aproape totul este
automatizat, iar sudorul este scutit de setarea
multor opțiuni. Operația este extrem de simplă și
intuitivă. Ideal pentru orice persoană care nu
lucrează zilnic cu un aparat TIG, dar care necesită
rezultate ale sudării de primă clasă. Toate
funcțiile TIG, cu adevărat necesare, sunt
bineînțeles incluse ca versiune standard. Amorsarea HF fără contact la HandyTIG, cu conexiune
prin telecomandă, este impresionantă și asigură
suduri fără incluziuni de wolfram. Pre-curgerea și
Post-curgerea automată a gazului protejează

electrodul din wolfram și baia de sudură împotriva oxidării.
Funcția curentului secundar previne problemele în cazul
supraîncălzirii piesei de lucru. Apăsarea unui buton este
suficientă; curentul de sudare este redus imediat, baia de
sudură se răcește și puteți continua sudarea. Reducerea
curentului final micșorează curentul în timpul stingerii
arcului, pentru un capăt curat al cordonului de sudură –
fără formarea unui crater.

O amorsare perfectă este ceea ce contează
Amorsarea HF fără contact asigură suduri fără incluziuni de wolfram, asigurând astfel o
durată lungă de funcționare a electrodului TIG. Arcul electric este aprins fără contact
direct cu piesa de lucru, folosind un impuls înalt de tensiune. Amorsarea HF poate fi
folosită în orice poziție, dar poate fi oprită oricând atunci când se realizează lucrări
într-o zonă sensibilă electric. Puteți apoi continua sudarea pur și simplu cu amorsarea
optimizată Lorch ContacTIG (fără HF).

3 pași pentru a obține o sudură perfectă
1. Porniți
2. Selectați modul de operare
3. Reglați curentul de sudare

Seria HandyTIG pe scurt
3 Caracteristici excelente de sudare TIG
3 Durată activă ridicată
3 Extrem de solidă, protecție garantată împotriva căderilor de

3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”
3 Fabricată și testată în conformitate cu DIN EN 60974-1, cu
marcajul CE, simbolul S și IP 23

la până la 80 cm înălțime (CC) și 60 cm (CA/CC)

3 Cu amorsare HF fără contact (poate fi modificată la ContacTIG)

3 Management automat al gazului
3 Conectare cu telecomandă manuală sau de picior
3 Sudură manuală cu electrod învelit, cu reglaj Hotstart,
Anti-Stick și Arc-Force

3 Compact și masă mică
3 Prevăzut cu InsideCoating: protecție optimă împotriva prafului, pentru o durată lungă de funcționare

3 Putere maximă chiar și în cazul fluctuațiilor de tensiune sau
atunci când folosiți cabluri lungi

3 Compatibilă cu generatorul
3 Eficiență înaltă și consum scăzut de energie, datorită celor
mai moderne componente electronice de putere și funcției
de pornire a ventilatorului la cerere
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HandyTIG DC

HandyTIG

Pur și simplu mai ușor de atins rezultatele profesionale TIG.
În special pentru utilizarea pe șantiere de construcții.

Statistici independente stabilesc faptul că: fiecare aparat este scăpat din
mână de cel puțin 4 ori în timpul
duratei sale de viață. Standardul
solicită: un aparat de sudare
trebuie să poată rezista unei căderi
de doar 25 cm. Da, sincer! Doar
atât. Dar puteți fi siguri că această
înălțime este mai mare decât
atunci când un aparat vă cade din
mână, sau de pe bancul de lucru, și
apoi aparatul este, de obicei,
deteriorat. Dar nu și cu noi; pentru
că noi am gândit o protecție
specială împotriva căderilor pentru
HandyTIG.
Rezultatul este impresionant: cu o
protecție garantată împotriva
căderilor de la o înălțime de 80 cm.
Standard
HandyTIG AC/DC

80 cm

TIG

Seria HandyTIG

Scăparea din mână este permisă

Suplimentar pentru ControlPro

3 Afișaj digital exact al curentului de sudare
3 Memorie operații, pentru până la 4 operații de sudură (2 x
TIG, 2 x MMA)

Și cu pistolul de sudare cu telecomandă
Superb în această clasă de produse
Versiunile ControlPro, sau mai noi, vă permit utilizarea pistoleților de
sudare cu telecomandă UpDown, precum și pistoleți de sudat clasici, cu
dublă apăsare de buton. Deplasarea între piesa de lucru și sursa de
sudare este de domeniul trecutului. Controlați curentul de sudare cu
profesionalism și simplu de la pistolul de sudare.

3 Funcție pentru arc pulsat: impulsuri până la 500 Hz

Curentul de sudare “On/Off” (pornit/oprit)
Curentul secundar “On/Off”
Curent “Up-Down” (Sus-Jos)

Suplimentar pentru AC/DC

3 Comutare de pe DC pe AC
3 Amorsare polaritate pozitivă și formă automată a undei
3 Funcție pentru arc pulsat: impulsuri rapide până la 2 kHz
3 ITC din interior permite utilizarea Pistoleților standard de

sudare, precum și ultima tehnologie TIG, complet digitală, a
Pistoleților, incluzând telecomanda Powermaster

Sus

Recomandată pentru
utilizarea cu DC
ControlPro

Current
“Up-Down”

Jos

Afișarea curentului de sudare al sursei dvs. de sudare Lorch

Recomandată pentru
utilizarea cu AC/DC
ControlPro

Calitate
“Made in Germany”
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Manipularea ușoară este garantată – Concepte de funcționare ale HandyTIG

Mobile TIG Talent

BasicPlus

ControlPro

1. Porniți
2. Selectați modul de operare
3. Reglați curentul de sudarei

1. Porniți
2. Selectați modul de operare
3. Reglați curentul de sudarei

TIG

Cu un HandyTIG, sudați ușor, cu pricepere și perfect oțelul inoxidabil (DC) și aluminiul (AC), de
la tensiune de alimentare de 230 V. Un HandyTIG este aparatul ideal de lucru pentru utilizarea
mobilă, în construcții, și este la fel de impresionantă în timpul operațiilor din atelier.

3 Recomandări pentru utilizator cu ajutorul simbolurilor
iluminate
3 Reglaj continuu a curentul de sudare
3 Conexiune prin telecomandă

3 Recomandări pentru utilizator cu ajutorul simbolurilor
iluminate
3 Reglaj continuu a curentul de sudare
3 Conexiune prin telecomandă
3 Afișaj digital exact a curentul de sudare
3 Setare simplă a parametrilor de bază
3 Memorie operații (2 x TIG / 2 x MMA)
3 Pistolet de sudare cu telecomandă Powermaster (doar AC/DC)
3 Telecomandă pistolet de sudare UpDown
3 Funcție pentru arc pulsat

Variante de putere
HandyTIG
180 DC

HandyTIG
180 AC/DC

HandyTIG
200AC/DC

180 A

180 A

200 A

HandyTIG 180 DC
BasicPlus sau 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

HandyTIG, ca aparat individual sau disponibil cu o carcasă de
protecție, cu mască de sudură și toate accesoriile necesare. Ca
versiune AC/DC cu o carcasă mare de protecție a tip cărucior.

Gama de suduri
TIG
Electrod MMA
Electrozi de sudare
TIG
Ø in mm
Electrod Ø in mm

Durata activă DA la Regim standard de sudare TIG, măsurat în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1 la 40 °C temperatură ambiantă

Curent de sudare la DA 100 %
Curent de sudare la DA 60 %
DA la curent de sudare I max.

(40 °C)
(40 °C)
(40 °C)

Echipamentul
Tensiunea sursei de alimentare
Toleranța permisă a sursei
Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată
Dimensiunile în mm (L x l x h)
Masa

Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

Concepte de operare
BasicPlus
ControlPro
ITC (Control inteligent al Pistoleților)

130 A
150 A
30 %

130 A
150 A
35 %

160 A
180 A
45 %

1~230 V
+15 % / –25 %
16 A
337 x 130 x 211
6.5 kg

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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Exact cum ar trebui să fie un aparat de
suduare mobil, pentru profesioniștii TIG.
Ceea ce era posibil în trecut doar cu echipamentele de
sudare enorme, este manipulat astăzi în cel mai mic spațiu
cu tehnologia seriei T. Ergonomia bună și deplasarea ușoară,
datorită maselor mici de 12 kg. Plin de tehnologie de înaltă
calitate. Acest lucru se datorează valorii interne, care
diferențiază clar seria T de celelalte. Pentru că ceea ce seria T
poate acum să realizeze în plus, este determinat de inginerii,
sudorii și experții noștri de proces. SmartBase, baza de date
expert de la Lorch, controlează perfect arcul electric.
Ocazional, sudorii pot atinge rezultate surprinzător de bune
cu aceasta. Și cu o serie T, profesioniștii demonstrează ceea
ce pot să facă cu adevărat! Toate gradele de libertate pentru
corecțiile fine sunt la îndemână, pentru că setările parametrilor pot fi complet modificate dacă este necesar. Mai
mult, seriaT este prevăzută cu interior ITC. Acesta vă oferă
opțiunea de lucru cu o pistolet de sudare standard sau cu
ajutorul noii tehnologii TIG a pistoleților de sudare Lorch,
incluzând telecomanda Powermaster și afișând parametri
direct la pistolul de sudare. Seria T este disponibilă în toate

variantele de putere ca versiuni DC și AC/DC (de asemenea,
dacă aveți nevoie de sudarea aluminiului) și vă oferă
flexibilitate maximă. Pe de o parte, această serie
impresionează prin unitatea mobilă dar și pentru că devine o
soluție completă a pentru ateliere și operațiile de producție,
cu ajutorul răcitorului opțional cu lichid și Maxi‑Trolley.

condiții optime ale arcului electric

3 Opțional cu unitate de răcire cu lichid WUK 6 (poate fi direct
adaptată la carcasa T)

3 Impuls și impuls rapid de până la 2 kHz
3 Funcție de reglare a timpului de sudare, pentru sudarea în
puncte a tablei subțiri

3 Memorie operații Tiptronic, pentru până la 100 operații de
sudare

3 Protecție garantată împotriva căderilor până la 60 cm
înălțime

3 Compatibilă cu generatorul
3 Putere maximă chiar și în cazul fluctuațiilor de tensiune sau
atunci când folosiți cabluri lungi

3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”
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Spațiu pentru uneltele sudorului
Suporți pentru baghete TIG
Baza pentru aparat și unitatea de răcire

+

=

Spațiu pentru panoul opțional, integrat,
de conectare (2 x Schuko)
Blocare dublă a buteliei de gaz cu lanț

Unitatea de răcire prin recircularea apei,
proiectată a fi așezată sub seria T.

Maxi Trolley. Cel mai
bun cărucior de
transport.

Productivitate mai mare cu alimentarea cu sârmă rece
CCu ControlPro, opțiunea de automatizare vă este deschisă.
Conectați pur și simplu dispozitivul de avans cu sârmă rece de la
Lorch cu ajutorul Plug & Weld (conectați și sudați) prin conexiunea
LorchNet și ați înlocuit deja alimentarea manuală cu material de
adaos. Și începeți să sudați TIG de calitate superioară, cu viteză
optimă – chiar la durate de lucru mai lungi. Nu știm cum puteți
obține o productivitate mai mare și calitate mai înaltă.

3 pași pentru a obține o sudură perfectă

Seria T pe scurt
3 Caracteristici excelente de sudare TIG
3 Funcționalitate completă, profesională TIG
3 Baza de date expert SmartBase reglează parametrii pentru

Este sistemul complet TIG pentru activitatea dvs. Obțineți, de asemenea, cea mai
complexă utilizare continuă, cu unitate de răcire cu lichid, WUK 6. Sistemul este repede
fixat și accesoriile sunt depozitate perfect pe Maxi Trolley, căruciorul stabil de transport.

Seria T

TIG

Seria T

Tot ce aveți nevoie, suprapunere perfectă

3 Interiorul ITC permite utilizarea Pistoleților de sudare

standard, precum și a tehnologiei complet digitală TIG a
pistoleților de sudare Lorch incluzând telecomanda
Powermaster

1. Selectați procesul de sudură
2. Selectaţi diametrul electrodului
3. Reglați curentul sudurii

3 Cu amorsare HF fără contact (poate fi modificată cu

ITC permite:

3 Funcțiune de sudare cu electrod învelit
3 Conexiune cu telecomandă de mână și de picior
3 Eficiență înaltă și consum scăzut de energie, datorită celor

Două opțiuni de Pistoleți de sudare

ContacTIG)

mai moderne componente electronice industriale și
tehnologiei de pornire a ventilatorului la cerere

3 Fabricată și testată în conformitate cu DIN EN 60974-1, cu
marcajul CE, simbolul S și IP 23

Suplimentar pentru AC/DC

3 Comutare de pe DC pe AC
3 Amorsare polaritate pozitivă și formă automată a undei
3 Proces special MACS de la Lorch, ce îmbunătățește calitatea
sudurii pentru tablele subțiri din aluminiu

ITC, controlul inteligent al Pistoleților, permite
detectarea de către seria T a conectării Pistoleții
standard de sudare sau, dacă doriți să lucrați
cu opistolet de sudare Lorch de ultimă
generație, determinând astfel asigurarea
automată de către seria T a
funcționalității corespunzătoare.
Dacă folosiți i-Torch, veți putea
beneficia de caracteristicile de
protecție HeatProtect și funcția Protect a
Pistoleților, precum și de creșterea
productivității tehnologiei Powermaster,
incluzând afișajul digital al Pistoleților.

Calitate
“Made in Germany”
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Perfecțiunea TIG în mișcare și în operațiile dvs. de producție

BasicPlus

ControlPro

1. Selectați procesul de sudură
2. Specificați modul de operare
3. Reglați curentul de sudare

1. Selectați procesul de sudură
2. Selectați diametrul electrodului
3. Reglați curentul de sudare

TIG

Cu Maxi Trolley stabil, sunteți flexibil și aveți un acces direct la tot ce aveți nevoie și, mai mult,
puteți deplasa singuri butelii de 50 de l la șantierul de construcții. Controlați excelent, de
asemenea, cea mai solicitantă utilizare continuă, cu unitate de răcire cu lichid: WUK 6.

3 pași pentru a obține o sudură perfectă – Concepte de funcționare ale seriei T

3 Recomandări pentru utilizator cu ajutorul simbolurilor
iluminate
3 Afișaj digital exact al curentului de sudare
3 Reglaj simplu al parametrilor
3 Conexiune prin telecomandă

3 Recomandări pentru utilizator cu ajutorul simbolurilor
iluminate
3 Afișaj digital exact al curentului de sudare
3 Afișaj digital exact pentru tensiunea arcului
3 Reglaj simplu al parametrilor
3 Conexiune prin telecomandă
3 LorchNet pentru intrarea în automatizarea Lorch
3 Posibilitatea de conectare pentru dispozitivul de avans cu
sârmă rece Lorch
3 Memorie operații Tiptronic pentru până la 100 operații de
sudare

Variante de putere
Carcasă de protecție a sculelor de tip cărucior: cele șapte
piese sunt compacte, ușor de transportat și bine asigurate
în acest caz.

T 180
180 A

T 180

Gama de putere
TIG
Electrod (DC / AC/DC)
Electrozi de sudare
TIG
Ø in mm
Electrod Ø in mm

T 220
220 A

T 220

T 300
300 A

T 250
250 A

T 250

T 300

DC sau AC/DC

DC sau AC/DC

DC sau AC/DC

DC sau 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

Durata activă DA la Regim standard de sudare TIG măsurat în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1 la 40 °C temperatură ambiantă

Curent de sudare la DA 100 %
Curent de sudare la DA 60 %
DA la curent de sudare I max.

Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

(DC / AC/DC)
(DC / AC/DC)
(DC / AC/DC)

Echipamentul
Tensiunea sursei de alimentare
Toleranța permisă a sursei
Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată
Dimensiunile în mm (L x l x h)
Masa

130 A
150 A
35 %

160 A
180 A
40 %

175 A
200 A
35 %

200 A / 180 A
250 A / 220 A
35 % / 30 %

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

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

Concepte de operare
BasicPlus
ControlPro
ITC (Control inteligent al Pistoleților)

www.lorch.eu
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TIG

Seria T-Pro
Așa se sudează TIG în ziua de azi. Calitate TIG la nivel industrial, într-o carcasă compactă, mobilă.
Seria T-Pro reprezintă sudarea TIG specializată, care obține
rezultate de calitate superioară la nivel industrial. Puteți să vă
bazați pe valorile interne. Invertorul cu tehnologie de ultimă
oră folosit de seria T, asigură platforma tehnică ideală și
atinge noi culmi de progres tehnologic în T-Pro: acest model
este un sistem TIP mobil complet pentru activitatea dvs.,
opțional răcit cu gaz sau cu lichid, și cu ITC-Inside (control
inteligent al Pistoleților), ce permite sistemului utilizarea
tehnologiei revoluționare TIG Powermaster a Pistoleților
Lorch. Acesta vă asigură că veți fi pregătit de la început
pentru tehnologia revoluționară TIG Powermaster cu
acționare prin telecomandă și capacitățile sale reale de
economisire a timpului de lucru. Integrând un ecran digital și
cei mai importanți parametrii de operare direct în mânerul
pistoleților de sudare, această tehnologie vă permite să vă
bucurați de o ușurință excepțională de utilizare și productivitate maximă. Sistemul de înaltă calitate reușește de asemenea să impresioneze cu caracteristicile sale excelente de
sudare, un model solid, industrial, ergonomie optimă pentru
operator și conceptul de funcționare: “3 pași pentru sudare”,
ce este orientat spre utilitatea practică și obținerea de
rezultate de prim rang la oțel, oțel inoxidabil, cupru și
aluminiu. Căruciorul cu cilindru susține butelii de până la 50
de litri și oferă dovada stabilității superioare a seriei T-Pro,

pentru utilizarea în aplicațiile zilnice. Alte caracteristici
convenabile includ funcția automată la cerere, ce comută
ventilatorul pe standby ori de câte ori întrerupeți operația
dvs. de sudare, reducând astfel consumul de energie; iar
funcțiunea de memorare vă permite salvarea automată a
parametrilor de sudare. Mai mult, interfața încorporată
LorchNet, deschide ușa pentru implementarea automatizării
și vă permite conectarea dispozitivul de avans cu sârmă rece
de la Lorch.

Noul pistolet de sudare TIG Powermaster Lorch, revoluționează posibilitățile
oferite de pistolul de sudare cu telecomandă, în timpul sudării TIG. Oricine a
lucrat vreodată pe o piesă mare de lucru sau a avut poziții greu de atins,
forțându-se să lucreze cu câțiva metri mai departe de echipament,
înțelege această problemă: toate aceste mișcări înainte și înapoi, și
câteodată în sus și în jos, necesare găsirii poziției optime,
nivelului de curent de sudare sau setările corecte pentru
alți parametri importanți, în scopul obținerii unui
cordon perfect, sunt obositoare. Vine un
moment în care încetați să vă mai enervați. Dar
acesta nu este modul în care atingeți nivelul profesionist de
calitate. Datorită pistoleților de sudare TIG Powermaster,
acum aveți “un control ferm” real asupra acestui proces,
pentru că puteți controla toate funcțiile de care aveți nevoie,
direct, folosind panoul de control integrat de pe mâner.
Conceptul său patentat de funcționare, determină o sudare
mult mai convenabilă și asigură o productivitate maximă în
timpul sudării TIG. Aceasta pentru că puteți controla procesul de
sudare cu ajutorul panoului
de control cu afișaj integrat
cu 7 segmente. Setarea de
afișare exactă a curentului de
sudare și selectarea operației,
sunt funcții permanente, în timp ce cele două LED-uri pot fi păstrate
pentru parametrii suplimentari personalizați. Dacă este necesar,
puteți activa funcția de protecție a pistoleților de sudare și preveni
curentul ce depășește valorile maxime nominale, evitând astfel
deteriorările inutile ale pistoleților.

T-Pro

i-Torch Powermaster.
Control direct la pistolul de sudare.

3 pași pentru a obține o sudură perfectă
1. Selectați procesul de sudură
2. Specificați diametrul electrodului
3. Reglați curentul de sudare

Seria T-Pro pe scurt
3 Caracteristici excelente de sudare TIG
3 Funcționalitate completă, profesională, TIG
ITC permite utilizarea Pistoleților de sudare
3 Interiorul
standard precum și a tehnologiei de ultimă oră TIG,
complet digitală, a Pistoleților incluzând telecomanda Powermaster

de date expert SmartBase reglează parametrii
3 Baza
pentru condiții optime ale arcului electric
înaltă și consum scăzut de energie datorită
3 Eficiență
celor mai moderne componente electronice industriale și tehnologiei de pornire a ventilatorului la cerere

3 Răcire cu gaz sau cu lichid
3 Impuls și impuls rapid până la 2 kHz
de reglare a intervalului de sudare, la
3 Funcțiune
sudarea in puncte a tablei subțiri
operații Tiptronic pentru până la 100
3 Memorie
operații de sudare
106

3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”
amorsare HF fără contact (poate fi modificată cu
3 Cu
ContacTIG)
3
3 Conexiune cu telecomandă de mână și de picior
și testată în conformitate cu DIN EN 60974-1,
3 Fabricată
cu marcajul CE, simbolul S și IP 23
Funcțiune de sudare cu electrod învelit

Suplimentar pentru CA/CC

3 Comutare de pe DC pe AC
polaritate pozitivă și formă automată a
3 Amorsare
undei
special MACS de la Lorch, ce îmbunătățește
3 Proces
calitatea sudurii pentru tablele subțiri din aluminiu

Doar utilitatea practică este importantă
Suporți pentru pistoletul de sudare TIG
Noii suporți ai pistoleților de sudare Lorch, pentru
sistemele de sudare TIG măresc siguranța și
eficiența la locul de muncă. Ei ajută la păstrarea
pistoleților întotdeauna pregătiți la îndemână și
depozitați în siguranță. Apăsările accidentale ale
butonului, deteriorarea pistoleților de sudare sau
deteriorarea datorită duzelor de gaz fierbinți, sunt
acum aspecte de domeniul trecutului. Suporții
pistoleților sunt disponibili pentru amândouă
montările, pe partea dreaptă și stânga, pentru
echipamentele din seriile T-Pro, TF-Pro și V.
Unitate de răcire cu lichid cu măsurarea nivelului
Model inteligent în fiecare detaliu. Sistemul de
măsurare a nivelului, încorporat în sisteme de recirculare răcite cu lichid, realizează verificarea nivelului de
umplere cu lichidul de răcire. Lichidul de răcire poate fi
completat prin dopul recipientului de umplere,
instalat în spatele echipamentului.
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Seria TF-Pro
Productivitate maximă TIG
datorită alimentării integrate cu sârmă rece.
TF-Pro este modelul selectat în cazul în care alimentarea cu
material de adaos este necesară în timpul sudării TIG în de
exemplu pentru a acoperi spațiile și a compensa
toleranțele de material. TF-Pro reprezintă combinația
perfectă între tehnologia TIG a invertorului și alimentarea
TIG cu sârmă rece. Alimentând fiabil metalul de adaos în
baia de sudură, dispozitivul de avans a sârmei complet
integrat cu panoul său de control separat, detașabil, și
controlerul special al sârmei reci, asigură productivitatea
maximă TIG. Motorul de înaltă calitate de antrenare, cu 4
role, cu combinația sa special reglată a cutiei de viteze,
controlează avansul sârmei într-un mod fiabil.

Monitorul digital al vitezei asigură sincronizarea perfectă
a rolelor, aspect esențial în obținerea cordonului perfect
de sudură. Dacă se modifică intensitatea curentului de
sudare, controlul automat al setării va regla automat
viteza de avans a sârmei. Ieșirea sârmei, orientată pe
diagonală în jos, combinată cu Fast Connect Sistem
(FCS) – Sistemul de conexiune rapidă al pistoleților TIG
cu sârmă rece Lorch, asigură tragerea sârmelor într-un
mod simplu și nerăsucit, fiabil, chiar și atunci când este
vorba de sârme din aluminiu.

Noul pistolet de sudare TIG cu sârmă rece, înlocuiește
alimentarea manuală, atunci când sudați cu material de
adaos. Aceasta oferă o ușurință de utilizare și ergonomie excepțională, pentru ultima generație i-Torch
de pistoleți de sudare de la Lorch și asigură astfel
o calitate și o productivitate maximă TIG,
împreună cu tubul de ghidare a sârmei
fabricat din carbon-PTFE, care minimizează
frecarea. Acest sistem este disponibil cu
butoane duble de apăsare, funcție
UpDown sau noul control Powermaster. În
plus față de posibilitatea de setare a
curentului de sudare cu o precizie de 1
Amper, tehnologia Powermaster, cu
acționare prin telecomandă, vă
permite și controlul vitezei de avans a
Pistolet de sudare TIG i-Torch cu sârmă rece
sârmei direct de la pistolul de sudare.
3 Alimentare cu sârmă rece oferă posibilități de
O altă opțiune este comutarea
reglare adaptate aplicațiilor industriale
alimentării cu sârmă rece pornit3 Pentru sudarea cu sârmă rece TIG DC si AC
oprit, dacă de exemplu nu aveți
3 Inel adaptor rotativ care poate fi blocat in orice
poziție
nevoie de material de adaos,
pentru sudarea în puncte sau
3 Toate consumabilele se pot înlocui fără a
îndepărta sistemul de alimentare cu sârmă rece
sudarea de prindere provizorie.

TF-Pro

Pistolet de sudare TIG iTorch cu sârmă rece

3 Disponibile și cu tehnologia Powermaster cu
acționare prin telecomandă

Alimentare cu sârmă rece TIG TF-Pro
0.2 – 6.0 m/min

Viteză avans a sârmei
Antrenare / dispozitiv avans

4 role / motor cu taho-reglaj / răspuns
digital al vitezei
5 Hz

Frecvența impulsului

3 pași pentru a obține o sudură perfectă
1. Selectați procesul de sudare
2. Specificați diametrul electrodului
3. Reglați curentul de sudare

Înlocuirea sârmelor este acum ușoară
Dispozitiv de avans a sârmei de calitate, cu
4 role

Ghidaj cu rezistență optimizată pentru
sârmă, datorită conexiunii înclinate a
Pistoleților

Seria TF-Pro pe scurt
3 Funcționalitate completă, profesională, TIG
3 Interiorul ITC permite utilizarea pistoleților de sudare

standard precum și a tehnologiei de ultimă oră TIG
complet digitală a Pistoleților, incluzând telecomanda
Powermaster

3 Baza de date expert SmartBase reglează parametrii
pentru condiții optime ale arcului electric

3
3 Impuls și impuls rapid până la 2 kHz
de poziționare a timpului de sudare la
3 Funcție
sudarea in puncte a tablei subțiri
Răcire cu gaz sau cu lichid

operații Tiptronic pentru până la 100
3 Memorie
operații de sudare
de control separat, detașabil, pentru controlul
3 Panou
alimentării cu sârmei rece TIG

3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudură”
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Connect Sistem (FCS) pentru o alimentare rapidă
3 Fast
și fiabilă a sârmei, fără necesitatea de a trage sârma

Fast Connect Sistem (FCS) înlocuiește
tragerea manuală a sârmei, atunci când
schimbați rolele de sârmă de adaos. Extensia specială pentru alimentarea
sârmei la conexiunea centrală, conduce tubul de ghidare precis, până la
motorul de alimentare cu sârmă, înlăturând necesitatea ghidării manuale a
sârmei în pachetul de cabluri. Ingenios de simplu, pur și simplu ingenios.

separat în pachetul de cabluri

amorsare HF fără contact (poate fi modificată cu
3 Cu
ContacTIG)

3 Funcțiune a sudurii cu electrod
3 Conexiune cu telecomandă de mână și de picior
și testată în conformitate cu DIN EN 60974-1,
3 Fabricată
cu marcajul CE, simbolul S și IP 23
Suplimentar pentru AC/DC

3 Comutare de pe DC pe AC
polaritate pozitivă și formă automată a
3 Amorsare
undei
special MACS de la Lorch, ce îmbunătățește
3 Proces
calitatea sudurii pentru tablele subțiri din aluminiu

Panou de control detașabil pentru
controlul alimentării cu sârmă rece
Pentru că este sinergic și se adaptează grosimii materialului, setarea alimentării diminuează semnificativ
volumul dvs. de lucru. Puteți apoi folosi panoul de
control detașabil, pentru a regla fin setările, conform
cerințelor dvs., direct de la piesa dvs. de lucru. După ce
ați reglat setările conform cerințelor dvs. și le-ați salvat,
puteți chiar scoate panoul de control complet, pentru a
evita reglajele accidentale.
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TIG

TIG profesional pentru ateliere și aplicații industriale

Concepte de operare ale T-Pro și TF-Pro

Seria T-Pro se distinge prin tehnologia sofisticată a invertorului și opțiunile de
control oferite specialiștilor TIG, tot ce aveți nevoie pentru a atinge rezultate
perfecte.
Carcasa, solidă dar compactă, poate rezista oricărui lucru care cade pe ea, chiar și
în cele mai dificile medii de producție.

3 Recomandări pentru utilizator cu ajutorul simbolurilor
iluminate
3 Afișaj digital exact al curentul de sudare
3 Afișaj digital pentru tensiunea arcului
3 Reglaj simplu al parametrilor
3 Conexiune prin telecomandă
3 LorchNet pentru intrarea în automatizarea Lorch
3 Recomandări pentru utilizator cu ajutorul simbolurilor
iluminate
3 Afișaj digital exact al curentul de sudare
3 Afișaj digital pentru tensiunea arcului
3 Reglaj simplu al parametrilor
3 Conexiune prin telecomandă
3 LorchNet pentru intrarea în automatizarea Lorch
3 Panou de control separat pentru controlul alimentării integrate
TIG cu sârmă rece, cu 4 role

Variante de putere
Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

Gama de putere
TIG
Electrod MMA
Electrozi de sudare
TIG
Ø in mm
Electrod Ø in mm

T-Pro 250
DC sau AC/DC

T-Pro 300
DC sau AC/DC

TF-Pro 300
DC sau 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

Durata activă DA, la regim standard de sudare TIG, măsurată în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1
180 A / 200 A
230 A / 200 A
Curent de sudare la DA 100 % (AC / AC/DC)
250 A / 230 A
270 A / 230 A
Curent de sudare la DA 60 %
(AC / AC/DC)
60 % / 45 %
45 % / 30 %
DA la curent de sudare I max. (AC / AC/DC)
Echipamentul
Tensiunea sursei de alimentare
Toleranța permisă a sursei
Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată
Dimensiunile în mm (L x l x h)
Masa, răcire cu gaz (AC / AC/DC)
Masa, răcire cu apă (AC / AC/DC)

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

3~400 V
+15 % / –25 %
16 A
880 x 400 x 755
43.4 kg / 45.5 kg
58.6 kg / 60.7 kg

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

Opțiuni sârmă rece
Alimentare integrată cu sârmă rece

––

––

•

Opțiune de conectare a dispozitivul de avans sârmă rece
de la Lorch

•

•

––
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Visele devin realitate.
Mai ales dacă sunteți un sudor TIG.
Tehnologie excelentă TIG – în designul industrial,
revoluționar. Modelul a fost creat de inginerii noștri în 2.562
de ore și este orientat spre cerințele practice, fără compromisuri. Valorile interne sunt de asemenea impresionante
datorită celei mai moderne tehnologii a invertorului cu
cicluri de lucru de top. Împreună cu conceptul de
funcționare: “3 pași pentru sudare”, seria V urmărește un
singur obiectiv: asigurarea compatibilității practice optime
și productivității maxime. Indiferent de versiunile folosite:
DC sau AC/DC. Și indiferent dacă este folosită în operații
manuale sau în sisteme automate de sudare. SmartBase,
baza de date expert de la Lorch, controlează perfect arcul
electric. Și oricum, toți parametrii pot fi modificați
individual.
Astfel că orice profesionist își
poate găsi setările optime
pentru fiecare material și
aplicație.
Funcția de generare a impulsurilor este de asemenea
impresionantă: datorită

căldurii mai mici introduse, trecerile de rădăcină și pozițiile
dificile de sudare sunt, în mod clar, mai bine controlate. De
asemenea, funcția Tiptronic. Puteți salva cu această funcție
toate valorile repetabile ale operațiilor de sudare. Pot fi
accesate până la 100 de operații oricând. Ce poate cere mai
mult un sudor TIG?

pentru un arc electric optim

3 Memorie operații Tiptronic pentru până la 100 operații
de sudare

3 Impuls și funcție de impuls rapid, care oferă beneficii
suplimentare in cazul sudării plăcilor subțiri; impuls
rapid până la 2 kHz

3 În carcasă industrială, solidă, complet transportabilă
3 Răcire cu gaz sau cu lichid
3 Conexiune cu telecomandă de mână și de picior
3 Curentul secundar previne defectele datorate
supraîncălzirii piesei de lucru

3 Reducere automată a curentului final (pantă

descrescătoare) pentru o încheiere perfectă a sudurii
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=
Unitate de răcire cu lichid WUK 5: unitate de răcire
cu eficiență înaltă, pentru răcirea cu lichid a
Pistoleților TIG

Cărucior mobil: cărucior pentru sprijinirea seriei V
mobile și a unității de răcire cu recirculare WUK 5

Totul pentru a beneficia de productivitatea dvs. TIG
1. Telecomandă direct pe pistolul de sudare
Cu ajutorul telecomenzii pistoleților UpDown, vă aflați exact în locul
în care se desfășoară activitatea –lângă piesa dvs. de lucru. Aveți
pistolul de sudat în mâna dvs., controlați procesul de sudare de
acolo și puteți regla curentul de sudare. Dacă este activată opțiunea
Tiptronic, puteți selecta direct chiar și operațiile salvate, cu ajutorul
Pistoleților. Puteți astfel să vă concentrați pe ceea ce este important:
cordonul perfect al sudării.

Seria V pe scurt

3 Caracteristici excelente de sudare TIG
3 Funcționalitate completă, profesională, TIG
3 Baza de date expert SmartBase reglează parametrii

Într-adevăr, nu încape în buzunar, dar se poate pune pe umăr. Astfel, toate caracteristicile unui sistem modern industrial vă urmăresc oriunde doriți să mergeți. Cu Mobil Car
și unitatea de răcire cu lichid – sunteți gata de lucru. Seria mobilă V se află la înălțimea
ideală de lucru, butelia de gaz este fixată în suportul său și pistolul de sudare este răcită
cu lichid, pentru o performanță optimă. V rămâne “mobilă” și în același timp are funcția
unui sistem mare, compact.

Seira V

TIG

Seria V

Rămâneți flexibil – seria V mobilă - sistemul
complet pentru activitatea dvs.

2. ”Alimentarea” cu sârmă rece

3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”
3 Afișaj simplu, tip text, cu selectarea limbii
3 Eficiență înaltă și consum scăzut de energie datorită

celor mai moderne componente electronice industriale și tehnologiei de pornire a ventilatorului la cerere

3 Fabricată și testată în conformitate cu DIN EN 60974-1,
cu marcajul CE, simbolul S și IP 23

3 Poate fi complet automatizată (conexiune LorchNet
sau interfață robotizată)

Suplimentar pentru AC/DC

3 Comutare de pe DC pe AC
3 Curățare mai bună, folosind curentul cu undă

rectangulară (variantă AC) pentru sudarea aluminiului

Dispozitivul de alimentare cu sârmă rece
automatizează alimentarea manuală a
materialului de adaos. Atunci când este
necesar un volum mare de material de adaos,
în timpul sudării TIG, alimentarea Lorch
asigură productivitatea maximă. Și pentru
perioade lungi de funcționare.

3. TIG perfect automat
Seria V este proiectată cu LorchNet, un
sistem modern de comunicații. Această
metodă rapidă, cu date digitale, asigură
comunicarea standardizată și compatibilitatea perfectă a componentelor aflate
în sistemul de automatizare de la Lorch.
Rezultatul este “Plug & Weld”, seria V fiind
sursa perfectă de putere pentru automatizarea dvs. TIG.

3 Funcție ”dB down” (40 % mai puțin zgomot)
3 Amorsare polaritate pozitivă și formă automată a
undei
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3 pași pentru a obține o sudură perfectă – conceptul de funcționare al seriei V

TIG

1. Modul de operare: selectați AC sau DC
2. Specificați diametrul electrodului
3. Reglați curentul de sudare

Panou de operare clar administrat, cu afișaj simplu tip text

Variante de putere
V 24 mobil
240 A

Gama de putere
TIG
MMA-Electrod
Electrozi de sudare
TIG
Ø in mm
Electrod Ø in mm

V 30 mobil

V 24
240 A

V 24

V 27
270 A

V 27

V 30
300 A

V 30

V 40

V 50

DC sau AC/DC

DC sau AC/DC

DC sau AC/DC

DC sau AC/DC

DC sau AC/DC

DC sau AC/DC

DC sau 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

300 A
300 A
100 %

400 A
400 A
100 %

480 A
500 A
80 %

Durata activă DA, la regim practic de lucru, pentru sudare TIG la 25 °C temperatură ambiantă
Curent de sudare la DA 100 %
240 A
300 A
240 A
270 A
Curent de sudare la DA 60 %
240 A
300 A
240 A
270 A
DA la curent de sudare I max.
100 %
100 % / 60 %
100 %
100 %

TIG specializat fără compromisuri
Seria V este sistemul industrial profesional TIG. Sistemul de sudare de înaltă
tehnologie cu invertor digital pentru TIG, sudează oțelul, oțelul inoxidabil,
cuprul și aluminiul în versiune AC/DC, fără compromisuri, și toate acestea cu
cel mai simplu panou frontal de operare. De asemenea, complet automat,
dacă este necesar.

V 24 mobil

V 30 mobil
300 A

V 50
500 A

V 40
400 A

Durata activă DA, la regim standard, pentru sudare TIG măsurat în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1 la 40 °C temperatură ambiantă
Curent de sudare la DA 100 %
Curent de sudare la DA 60 %
DA la curent de sudare I max.

Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

Echipamentul
Tensiunea sursei de alimentare
Toleranța permisă a sursei
Siguranța sursei de alim., acțiune întârziată

Dimensiunile în mm (L x l x h)
Masa în kg (DC / AC/DC)

220 A / 190 A
240 A / 220 A
60 % / 50 %

270 A / 240 A
300 A / 280 A
60 % / 50 %

220 A / 210 A
240 A / 230 A
60 % / 50 %

250 A
270 A
60 %

250 A
300 A
60 %

360 A
400 A
60 %

380 A
500 A
60 %

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
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