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MIG-MAG mobil

Seria MX 350

M de la MIG-MAG mobil și multi-proces. X de la extra
puternic, datorită tehnologiei MICOR
Vă numărați printre profesioniștii care întotdeauna și-au
dorit un echipament MIG-MAG mobil, mai capabil decât
altele? Până la urmă fiecare șantier și fiecare operație de
sudare are dificultățile sale unice. Cu cât sunteți mai flexibil
și eficient atunci când abordați această operație, cu atât o
veți realiza mai bine. MIG-MAG este deseori procesul unei
alegeri. Dar dacă factori de tipul condițiilor de vânt sau
comoditatea operației de sudare nu vă permit să folosiți
aplicațiile MIG-MAG? Și dacă procesul dorit este sudarea
TIG sau MMA? Răspunsul pe care-l căutați este Lorch MX
350. Atunci când este combinat cu un dispozitiv avans a
sârmei separat, acest produs este un echipament excelent
de sudare MIG-MAG, potrivit utilizării mobile. Acest sistem
face ca totul să fie extrem de simplu, la sudarea cu sârme
de adaos cu diametru de până la 1,2 mm. Opțiunea sa
sinergică MIG-MAG determină un control direct și ușor al
sursei de putere. Tot ce aveți nevoie este să specificați
diametrul sârmei cu care doriți să sudați și sistemul va seta
parametri optimi pentru oțel și oțel inoxidabil. Acest lucru
asigură realizarea unei suduri MIG-MAG fără cusur, metru
cu metru. Veți putea să faceți ambele lucruri, în deplasare și
în atelier. Unitatea este compatibilă cu o dimensiune a
bobinei sârmei de Ø 300 mm și asigură un ciclu de lucru
industrial, fiind perfect recomandat utilizării permanente în
ateliere și în secțiile de producție. Dar acesta nu este totul.
Seria MX 350 este cu adevărat o unitate multi-proces.
Deoarece poate fi folosită și pentru alte procese de sudare,
cum este TIG, MMA și CEL, sistemul vă oferă flexibilitatea de

care aveți nevoie pentru aplicațiile mobile de pe șantierul
dvs. de construcții. Acest lucru este posibil cu tehnologia
patentată a invertorului MICOR. Această tehnologie oferă
echipamentelor seriei MX 350 rezervele necesare de putere
și garantează – ca și principiul turbo al motorului unei
mașini – obținerea puterii maxime de la o unitatea mică și
compactă. Puterea suplimentară asigură stabilitate arcului
electric și oferă capacitatea MX 350 de a lucra cu orice
fluctuații ale tensiunii de alimentare. Seria MX 350 poate
opera și alimentată la un generator sau cu cabluri de
alimentare cu lungimi de până la 200 m.

+

3 pași pentru a obține o sudură perfectă

=

Dispozitiv avans a sârmei fixat
deasupra sursei MX350.

Rutina zilnică pe șantierul de construcții: lucrări dificile
de instalare, tururi de inspecții, toate echipele se
grăbesc să-și termine operațiile. Reparațiile costisitoare
sau întârzierile ies din discuție. Acesta este tipul de
situație în care aveți nevoie de un echipament mobil de
sudare pe care să vă puteți baza. Nu aveți nicio operație
dificilă de făcut cu MX 350. Normal, având o astfel de
unitate flexibilă și cu eficiență mare, în format portabil,
este un mare avantaj. Bineînțeles, nu va încăpea în
buzunarul de la pantaloni, dar l-am proiectat astfel încât
să fie ușor să vă deplasați cu el. Seria MX 350 se
diferențiază prin cea mai mică masă și dimensiuni
compacte pe care le puteți găsi în această clasă de
performanță. Atunci când deplasați echipamentul, veți
realiza faptul că această carcasă separată a dispozitivului de avans a sârmei asigură o distribuție uniformă și
confortabilă a masei, prin detașarea de masa sursei,
prevenind astfel o sarcină excesivă pe o singură parte.
Mai mult, vă permite să renunțați la sursa de sudare și să
luați cu dvs. doar dispozitivul de avans, de exemplu
pentru transportul pe schela de montaj. Sursa dvs. de
sudare este asigurată bineînțeles în timpul operațiilor
dvs. zilnice, datorită protecției sale excepționale
împotriva căderilor de la înălțimi de până la 60 cm și, în
particular, datorită carcasei sale complet anti-stropire
(clasa de protecție IP34). Pe scurt, nimic nu vă mai stă în
cale – indiferent de tipul de teren pe care trebuie să
lucrați în noul proiect profesional de pe șantier.

MX 350

Mobilitatea este mai simplu de atins

1. Setați procesul/curba caracteristică (de ex. MIG-MAG sinergic)

Maxi-Trolley XL.
Cel mai nou cărucior de
transport.

2. Opțiunea de operare: cu 2 acționări, cu 4 acționări,
umplerea craterului pornită/oprită
3. Reglaj fin al avansului sârmei

Seria MX350 pe scurt
3
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Echipament de sudare pentru aplicații mobile, în
combinație cu dispozitivul de avans a sârmei MIG-MAG
separat

3
3

Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”

3

Tehnologia inovativă și patentată MICOR® asigură puterea
maximă și caracteristici excepționale de sudare

Potrivit și pentru crăițuire arc-aer

3

Caracteristici excepționale de sudare MIG-MAG pentru
amestecuri de gaze și CO2

3
3

3
3

3
3
3
3
3

Protecție împotriva căderilor de până la 60 cm înălțime

Opțiunea sinergică MIG-MAG poate fi activată separat

3

Fabricată și testată în conformitate cu DIN EN 60974-1, cu
marcajul CE, simbolul S și IP 34

Curbele cu caracteristici sinergice pentru oțel / oțel
inoxidabil (sârmă de 0,8 mm; 1,0 mm; 1,2 mm). Aluminiu
prin reglajul corespunzător al alimentării cu sârmă

3

Umplerea craterului, pentru o finisare perfectă a cordonului
de sudare

3
3

Caracteristică DC-TIG cu amorsare ContacTIG (fără HF)
Sudare cu electrod învelit cu Hotstart, Anti-Stick și
tehnologie de reglaj al Arc-Force, pentru diametre de până
la 8 mm, și sudare vertical descendentă perfectă cu electrozi celulozici (CEL)

Arc stabil chiar și în cazul fluctuațiilor de tensiune sau când
folosiți cabluri de alimentare de până la 200m lungime
Carcasă extrem de robustă, protejată complet împotriva
infiltrațiilor de apă (IP 34)
InsideCoating: protecție optimă împotriva prafului
Masă scăzută a sursei de putere (18,6 kg)
Compatibilă cu generatorul
Poate fi folosită și cu dispozitive de avans a sârmei
MIG-MAG

MIG-MAG optimizat pentru
amestecuri de gaze și CO2
plus sinergic și multi-proces:
TIG, MMA, CEL
Operarea simplă reprezintă unul din avantajele speciale ale seriei MX
350. Vă permite selectarea ușoară a procesului de sudare. Puteți
comuta între MIG-MAG cu amestec de gaze sau CO2, sudură TIG sau
cu electrod, doar cu o apăsare de buton.
Echipamentul vă mai permite și activarea opțiunii sinergice MIGMAG, setarea directă parametrilor fiind acum mult mai simplă:
selectați direct curbele caracteristice și sistemul va regla automat
viteza de avans a sârmei la fiecare setare de tensiune. În final,
tehnologia invertorului vă permite realizarea umplerii craterului de
capăt – pentru a obține o finisare înaltă a cordonului dvs. de sudură.

Calitate
“Made in Germany”
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MIG-MAG mobil

Seria cu care faceți totul
Când este combinată cu dispozitivului de avans separat, seria MX este un echipament excelent
de sudare MIG-MAG, potrivit pentru utilizarea mobilă. Este și un sistem cu adevărat multi-proces, deoarece este compatibil cu aplicațiile de sudare TIG, MMA și CEL. În timp ce reduce
numărul echipamentelor pe care e necesar să le luați cu dvs. la doar unul singur, acest produs vă
oferă flexibilitatea de a realiza toate operațiile de sudare pe care le doriți.

Dispozitivul de avans a sârmei MIG-MAG, mai simplu, convenabil și robust
Atunci când realizați lucrări pe teren, veți avea nevoie de un dispozitiv de avans
ce este, mai presus de toate, convenabil și robust. Toate componentele cu o
funcție importantă de control sunt incluse, în siguranță, în interiorul sursei de
alimentare. Orice componentă din interiorul dispozitivului de avans este
proiectată astfel încât să puteți realiza orice operație, de la sudarea tablelor
metalice la lucrările medii și grele în oțel. Și, pentru a vă asigura că rămâneți
“conectat” în timpul realizării operației de sudare, dispozitivul dvs. de avans este
proiectat pentru utilizarea bobinelor de sârmă K 300. Panoul de operare este
poziționat frontal și aranjat clar, fiind ideal pentru operare manuală dar și pentru
opțiunea sinergică a seriei MX 350. Când folosiți această serie, puteți seta
parametri de bază, cum este cazul curbei caracteristice, opțiunii de operare,
umplerii craterului etc., direct de la sursa de sudare. Puteți regla tensiunea
setând fie din sursă, fie din dispozitivul de avans. Pentru a regla fin avansul
sârmei, utilizați întotdeauna panoul de operare din partea frontală a
dispozitivului de avans.

Dispozitiv de avans a sârmei MF-07
pentru sudare MIG-MAG

Viteză de avans a sârmei
Sistem antrenare / dispozitiv avans

2,0 – 15,0 m/min
4 role / motor taho-generator/ semnal
digital de răspuns pentru viteză

Lungime pachet cabluri de
legătură (m)

5 / 10 / 15

Dimensiuni

480 x 200 x 270

Masa (netă)

10,0 kg

•

Test gaz

Variantele de putere
Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

Clasa de protecție IP 34

Protecție completă
împotriva
infiltrațiilor de apă

Adâncime protejată a pătrunderii la
introducerea în apă

Gama de sudare
MIG-MAG
TIG
Electrod
Sârmă de sudare
Oțel Ø în mm
Aluminiu Ø în mm
CuSi Ø în mm

MX 350
10 – 350 A
10 – 350 A
10 – 350 A
0,8 – 1,2
1,0 – 1,2
0,8 – 1,2

Durata activa DA standard, măsurata în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1 la temperatura mediului de 40 °C
Curentul de sudare la DA100 %
230 A
Curentul de sudare la 60 %
280 A
DA la curent I max.
35 %
Echipamentul
Tensiunea sursei de alimentare
Toleranța permisă a sursei
Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată
Dimensiuni în mm
Masa

3~400 V
+25 % / –40 %
25 A
515 x 185 x 385
18,6 kg

www.lorch.eu
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MIG-MAG

Seria M-Pro

Doar un dispozitiv de avans cu adevărat precis garantează un reglaj fin al presiunii, o deformație

Perfecțiunea MIG-MAG pentru orice atelier.
Pentru amestecuri de gaze și pentru CO2.
Lorch M-Pro se prezintă ca un adevărat sistem complet de
sudare, pentru table și pentru mediul de lucru dificil, al
oțelurilor aliate. Calitatea înaltă a sistemului este
impresionantă, oferind cele mai bune caracteristici de
sudare, o carcasă solidă, ergonomie deosebită pentru
operator și conceptul de funcționare “3 pași și sudați”,
orientat spre utilitate practică. Controlul modern al setării
automate a sistemului, asigură o energie pură și facilitează
operația mai mult ca niciodată. Trebuie doar să reglați
programul pentru combinația de material / sârmă / gaz pe
care o veți folosi – și restul este pur și simplu controlat prin
grosimea materialului pe care o setați pentru sudare. Cei mai
buni parametri de sudare sunt imediat disponibili, iar
alimentarea cu sârmă este reglată de asemenea automat, la
nivelul selectat de tensiune.
Calitatea în cadrul M-Pro poate fi observată în detaliile cele
mai mici. Vă veți bucura de performanța unei calități înalte a
transformatorului principal, cu o caracteristica optim

3 Sistem electronic MIG-MAG logic, cu acționare în 2/4
timpi și în puncte, cu reglaj a timpului de sudare și
pauză

3

Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare” cu
control automat sinergic al setării (poate fi selectată și
opțiunea manuală)

3

3 variante de operare: BasicPlus, ControlPro și
Performance

3

Ergonomie înaltă a operatorului datorită, printre altele,
panoului de operare înclinat

3 Carcasă solidă, complet transportabilă, cu roți mari și
stabile

3 Fabricată și testată în conformitate cu DIN EN 60974-1,
38

cu marcajul CE, simbolul S și IP 23

inclinat, pentru a obține o rezistență absolută minimă a sârmei. Alimentarea sârmei este realizată
ușor și fără tensiune, apăsând un buton.
Butonul de operare se află exact acolo unde este necesar – lângă dispozitivul de avans a sârmei,
in interiorul mașinii.

Dispozitiv avans a sârmei cu 2 role

Dispozitiv avans a sârmei cu 4 role

3 pași pentru a obține o sudură perfectă
1. Setați programul de sudare (preselecție sinergică)
2. Reglați nivelul tensiunii
3. Reglați viteza de avans a sârmei
Cărucior pentru butelii de gaz de până
la 50 de litri, cu blocare dublă cu lanț și
o margine joasă de încărcare

Pură sinergie: control automat al setării
pentru parametri optimi de sudare

Seria M-Pro pe scurt
aluminiu și oțel inoxidabil

avans de înaltă calitate, cu 2 sau 4 role motoare, de la Lorch. Dispozitivul de avans a sârmei este

adaptată pentru sudare, roți stabile mari și mânere ce pot
sprijini întreaga masă (atunci când acționează ca puncte de
ridicare). Cu variante bine studiate de putere și până la 3
concepte inteligente de funcționare, puteți găsi un M-Pro
ideal adaptat cerințelor dvs. particulare de sudare.

Suprafața practică de depozitare de
pe aparat și ergonomia, compartiment iluminat pentru dispozitivul de
avans a sârmei

3 Caracteristici impresionante de sudare pentru oțel,

minimă a sârmei și o centrare exactă a acesteia. Acest lucru este posibil datorită dispozitivului de

M-Pro

Dispozitiv de avans a sârmei de precizie
Bine studiat în cel mai mic detaliu

3 Dispozitiv de avans a sârmei de calitate, cu 2 sau 4 role
3 Introducere a sârmei fără punere sub tensiune, cu o
apăsare de buton (butonul de operare din cutia
dispozitivului de avans)

•		Selectați combinația dorită de material / sârmă / gaz, din
tabelul programului sinergic
•		Setați numărul corespunzător al programului de sudare,
folosind comutatorul selector din carcasa dispozitivului
de avans a sârmei. Pentru versiunile Performance,
selectarea se face prin ecranul OLED

3 Conexiune la pistolet de sudare înclinată, pentru o
rezistență minimă și un ghidaj optim al sârmei

3 Cărucior pentru butelii de gaz de până la 50 litri, cu

margine joasă de încărcare și blocaj dublu al buteliei,
cu lanț

3 Eficiență înaltă și consum scăzut de energie, datorită

celor mai moderne componente electronice industriale și funcției ventilatorului „la cerere”

3 Mai sunt disponibile: variante CuSi pentru sudare

perfectă MIG și sudare MIG-MAG (curentul de sudare
pornește extrem de jos, chiar de la doar 15 Amperi,
pentru grosimi de material pornind de la 0,5 mm)

Preselecție sinergică la modelele
BasicPlus și ControlPro

Preselecție sinergică la
modelele Performance

Calitate
“Made in Germany”
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Operare simplă garantată – Concepte de operare ale seriei M-Pro

MIG-MAG

BasicPlus

ControlPro

3 Control automat al setării
3 Dispozitiv de avans a sârmei cu 2 role
3 Recomandări pentru operator cu
ajutorul simbolurilor luminoase

3
3
3
3

Performance

Control automat al setării
Dispozitiv de avans a sârmei cu 4 role
Afișaj Volți și Amperi
Recomandări pentru operator cu ajutorul simbolurilor luminoase

Variante de putere
Sudare MIG-MAG

M-Pro 300
M-Pro 250
M-Pro 210

M-Pro 170
170 A
Tablă subțire

Gama de sudare
MIG-MAG
Niveluri de tensiune
Gaze de sudare

3 Control automat al setării
3 Dispozitiv de avans a sârmei cu 4
role
3 Afișaj Volți și Amperi
3 Sistem electronic Digastep cu 21
niveluri de tensiune
3 Afișaj grafic (OLED)
3 Memorie operații Tiptronic
3 Pistolet de sudare Powermaster cu
telecomandă

210 A
Tablă subțire /
Profile
metalice

250 A
Tablă subțire /
Construcții
metalice
ușoare

300 A
Construcții
metalice
generale

Brazare MIG

Sudare MIG-MAG
M-Pro 200CuSi
M-Pro 150CuSi
150 A
Brazare MIG
perfectă

200 A
Visul
profesioniștilor
din industria auto

M-Pro 170
25 – 170 A
6

M-Pro 210
25 – 210 A
12

M-Pro 250
30 – 250 A
12 / 21*

M-Pro 300
30 – 300 A
12 / 21*

M-Pro 150 CuSi
15 – 150 A
7

M-Pro 200 CuSi
15 – 200 A
12 / 21*

Amestecuri de gaze

Amestecuri de gaze +CO2**

Amestecuri de gaze + CO2

Amestecuri de gaze + CO2

Amestecuri de gaze

Amestecuri de gaze

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 %

Sârme de sudare
Oțel Ø in mm
Aluminiu Ø in mm
CuSi Ø in mm

Durata activă DA practică de lucru la 25 °C temperatură ambiantă
Curent de sudare la DA 100%
90 A
90 A
Curent de sudare la DA 60%
110 A
110 A
DA la curent sudare I max.
25 %
25 %

Durata activă DA standard măsurată în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1 la temperatura ambiantă de 40 °C
Curent de sudare la DA 100%
70 A
75 A
150 A
170 A
100 A
100 A
Curent de sudare la DA 60%
85 A
90 A
185 A
205 A
120 A
130 A
DA la curent sudare I max.
15 %
15 %
25 %
25 %
40 %
20 %

M-Pro introduce perfecțiunea MIG-MAG în
atelierul dvs.

Echipamentul
Tensiunea sursei de alimetare
Siguranța sursei de alimenare,

M-Pro oferă ceea ce alții nu au: un pistolet de sudare înclinat, pentru
ghidaj optim a sârmei, și mai multă sinergie pură. Trebuie doar să
specificați combinația de material / sârmă / gaz. Controlul automat al
setării M-Pro se ocupă de rest. Trebuie pur și simplu să controlați restul
cu ajutorul grosimii materialului – ingenios în această clasă.

acțiune întârziată
Dimensiunile în mm (L x l x h)

Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

Masa

1~230 V / 2~400 V

1~230 V / 2~400 V

3~400 V

3~400 V

3~400 V

3~400 V

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

16 A

880 x 400 x 755
65 kg

880 x 400 x 755
69 kg

880 x 400 x 755
71 kg

880 x 400 x 755
80 kg

880 x 400 x 755
66 kg

880 x 400 x 755
68 kg

Concepte de operare

BasicPlus
ControlPro
Performance

––
––
––

––

* în combinație cu conceptul de operare Performance ** M-Pro 210 disponibilă ca gaze pure și ca variantă a combinației de amestcuri de gaze + CO2

––

www.lorch.eu
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Pentru mai multă flexibilitate și domenii mai largi de utilizare.
Aceasta este perfecțiunea MIG-MAG pentru orice atelier.
Nou: echipamentele din seria M-Pro de 250 A și 300 A în
versiunea ControlPro, sunt acum disponibile și cu dispozitiv
de avans a sârmei detașabil și pachete cu cabluri de
lungimi diferite. Acest lucru asigură mai multă libertate
pentru operațiile dvs. la piese de dimensiuni mari sau în
condiții de lucru în spațiu deschis. Această variantă este
prevăzută cu dispozitiv avans a sârmei de calitate, cu 4 role
de antrenare, afișaj pentru Volți și Amperi și cărucior
ingenios și solid pentru butelii de gaz. Cu marginea joasă
de încărcare pentru butelia de gaz, acesta asigură o
schimbare facilă a buteliei, fiind recomandată pentru
butelii mari, de 50 litri.

Dispozitivului de avans a sârmei detașabil, montat pe sursa de putere, poate fi ușor
rotit și poziționat, poate fi scos și transportat ținându-l de mâner. Alimentarea
sârmei este realizată pur și simplu fără punere sub tensiune,
apăsând un buton. Butonul de operare se află exact unde este
necesar – la dispozitivul de avans de calitate a sârmei, cu 4
role, din interiorul cutiei. Controlul automat al setării pentru
combinația corectă de material / sârmă / gaz este și el
instalat aici. Reglajul fin al sârmei este realizat folosind
panoul ergonomic de control, instalat înclinat pe partea
frontală a dispozitivului de avans.

Beneficiul – un spațiu clar mai mare.

M-Pro

MIG-MAG

Seria M-Pro acum disponibilă cu
dispozitiv de avans a sârmei detașabil

Manipulare ușoară garantată.
Dispozitiv de avans a sârmei detașabil.

până la 5 m
Sistem compact

pana la

20 m

Sistem detașabil

până
la 5 m

5/10/15 m

3 pași pentru a obține o sudură perfectă
1. Setați caracteristica (mod sinergic)
2. Setați nivelul de tensiune
3. Reglaj fin al avansului sârmei

M-Pro cu dispozitiv de avans detașabil, pe scurt

3 Disponibilă pentru toate sistemele de 250 și 300 Amperi
3 Caracteristici impresionante ale sudării pentru oțel, aluminiu și

3 Concept de operare ControlPro
3 Fabricată și testată în conformitate cu DIN EN 60974-1, cu

3 Variante cu pachet de cabluri cu lungime de 5, 10 sau 15 m
3 Rază de acțiune a pistoleților de sudare de până la 20 m

3 Dispozitiv avans a sârmei de calitate, cu 4 role
3 Introducere a sârmei fără punere sub tensiune, cu o apăsare

oțel inoxidabil

(pachet cabluri de 15 m + pistolet de sudare de 5 m)

3 Sistem logic electronic MIG-MAG cu 2/4 acționări și reglaj la
sudare in puncte pentru timp de punct si interval

3 Ergonomie înaltă a operatorului, oferită de panoul de
operare înclinat

3 Carcasă solidă, complet transportabilă cu roți mari, stabile
3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare” cu control
42

automat sinergic al setării

marcaj CE, simbolul S și IP 23

de buton (butonul de acționare din cutia dispozitivului de
avans a sârmei)

3 Cărucior pentru butelii de gaz de până la 50 litri, cu margine
joasă de încărcare și blocaj dublu al buteliei, cu lanț

3 Eficiență înaltă și consum scăzut de energie datorită celor

mai moderne componente electronice industriale și funcției
ventilatorului „la cerere”

Variante de putere
M-Pro 250
Control Pro cu dispozitiv
de avans a sârmei

M-Pro 300
Control Pro cu dispozitiv de
avans a sârmei

Gama de sudare
MIG-MAG
Niveluri de tensiune
Gaze de sudare

30 – 250 A
12

30 – 300 A
12

Amestecuri de gaze + CO2

Amestecuri de gaze + CO2

Sârmă de sudare
Oțel Ø in mm
Aluminiu Ø in mm

0.6 – 1.0
1.0 – 1.2

0.6 – 1.2
1.0 – 1.2

Durata activă DA standard măsurată în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1

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
Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată

Dimensiunile în mm (L x l x h)
Masa

150 A
185 A
25 %

170 A
205 A
25 %

3~400 V
16 A
880 x 400 x 1200

3~400 V
16 A
880 x 420 x 1200

85 kg

94 kg

Calitate
“Made in Germany”
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M 3050
M 3030
CuSi

Partenerul dvs. pentru lucrări grele în oțel.
Solidă și puternică.
Echipamentul sudează cu ușurință materiale subțiri dar și
groase. O serie convingătoare, cu sistem compact, cu
dispozitiv avans integrat sau cu dispozitiv de avans a
sârmei detașabil. M 3000 este cu adevărat un cal de
curse. Cu dispozitivul de avans a sârmei solid, cu 4 role
de precizie, echipamentul pare a fi creat într-un singur
scop: utilizări solicitante, universale, în prelucrarea
metalelor. Și este prevăzut chiar cu mai mult decât arată
la prima vedere. Pentru că cea mai bună tehnologie a
transformatorului de 50 Hz asigură sudarea nu numai a
unor cantități mari de material dar și cu o calitate
excelentă, cu seria M 3000.
Setarea automată, controlată de procesor, reglează
automat viteza de avans a sârmei, asigurând sârma
corespunzătoare pentru nivelul selectat de tensiune.

Dacă este necesar, puteți regla viteza sârmei și manual.
Sistemul activ de inductanță, cu reglare automată, asigură
amorsarea cu stropiri puține și caracteristici impresionante
ale arcului electric.

350 A

M 3070
400 A

260 A

Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

Gama de sudare
MIG-MAG
Niveluri de tensiune

M 3030 CuSi
30 – 260 A
41

M 3050
25 – 350 A
24

M 3070
30 – 400 A
24

Sârme de sudare
Oțel Ø in mm
Aluminiu Ø in mm
CuSi Ø in mm

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 %

Durata activă DA practică de lucru la 25 °C temperatură ambiantă
Curent de sudare la DA 100 % (25 °C)
180 A
Curent de sudare la DA 60 % (25 °C)
220 A
DA la curent de sudare I max. (25 °C)
45 %

M3000

MIG-MAG

Seria M 3000

Variante de putere

Durata activă DA la regim standard de lucru măsurat ă în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1

160 A
200 A
35 %

210 A
250 A
30 %

240 A
300 A
30 %

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

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

Curent de sudare la DA 100 % (40 °C)
Curent de sudare la DA 60% (40 °C)
DA la curent de sudare I max. (40 °C)

Echipamentul
Tensiunea sursei de alimetare
Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată

Dimensiunile în mm (L x l x h)
Masa
Versiunile echipamentului
Dispozitiv de avans a sârmei detașabil

Răcire cu lichid

––
––

opțional

Seria M 3000 ca sistem compact…

... sau cu dispozitiv de avans a
sârmei detașabil.

Seria M 3000 pe scurt

3 Caracteristici impresionante de sudare la oțel, aluminiu

3 Viteza reglabilă a sârmei la amorsare, reduce proble-

3 Controler MIG-MAG cu microprocesor, pentru un reglaj

3 Disponibilă ca sistem compact sau cu dispozitiv de

și oțel inoxidabil

optim a curentului de sudare, avans a sârmei, postardere a sârmei, post-curgere gaz și timp de sudare in
puncte, optim adaptate

3 24 niveluri de putere
3 Dispozitiv avans a sârmei de precizie, cu 4 role
3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”
3 Combinație transformator / bobină de inducție,
perfect adaptată

3 Sistemul activ de inductanță controlează bobina de
inducție și modifică inductanța complet electronic
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mele de amorsare pe piesa de sudat
avans a sârmei detașabil

3 Sistem puternic de răcire
3 Disponibilă ca sistem cu răcire cu gaz sau cu lichid
3 Eficiență înaltă și consum scăzut de energie, datorită

celor mai moderne componente electronice de putere
și funcției ventilatorului „la cerere”

3 Blocare dublă a buteliei de gaz cu lanț
3 Fabricată și testată în conformitate cu DIN EN 60974-1,
cu marcajul CE, simbolul S și IP 23

3 pași pentru a obține o sudură perfectă
1. Selectați modul de operare
2. Reglați nivelul de tensiune
3. Reglați fin avansul sârmei

M 3030 CuSi
Visul atelierelor auto
M 3030 CuSi cu caracteristicile sale extraordinare de sudare MIG,
beneficiază de același concept de funcționare ca și sistemele mari,
industriale, și se evidențiază ca un exemplu strălucitor în ceea ce
privește inteligența în funcționare și precizia de reglaj. Profesioniștii
caroseriilor au o singură cerință. Sudarea MIG se face cu M 3030,
pentru a asigura calitatea, rezistența la coroziune și proprietățile
împotriva căderilor. M 3030 CuSi îndeplinește visele oricărui
profesionist în sudarea caroseriilor. Tablele de 0,6 mm pot fi îmbinate
cu succes de la numai 30 Amperi.

Calitate
“Made in Germany”
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Cu tehnologia ce a câștigat premii
Digastep®- și performanță impresionantă.
Sudare MIG-MAG se face cu precizie și inteligență. Dialogul
C vă ghidează foarte clar. Nu trebuie să vă mai complicați
acum cu controlul tensiunii doar în trepte. Puteți găsi ușor
setarea corectă și exactă folosind Sistemul electronic
Digastep și cele 41 de niveluri extraordinare de putere. Este
ușor și pentru că inginerii noștri, cu gândire avansată, au
dezvoltat un concept extraordinar de funcționare,
deschizător de drumuri chiar de la momentul
implementării. Un control sinergic este suficient pentru a
păstra procesul de sudură sub control perfect. Atunci când
spunem “dialog”, înțelegem program. Doar specificați
programului C combinația de material / sârmă / gaz; restul
este pur și simplu controlat prin grosimea materialului.
Atât. Seria C răspunde imediat și asigură automat toți

Seria C

MIG-MAG

Seria C

3 pași pentru a obține o sudură perfectă

ceilalți parametri, folosind funcția sinergică. De fapt se
comportă atât de bine, încât a primit Premiul German de
Inovație de la Ministerul German pentru Economie și
Tehnologie. Primul echipament de sudare care a primit
vreodată astfel de premiu. Seria C – realizată pentru cei ce
produc lucrări de calitate în fiecare zi.

1. Selectați modul de operare
2. Alegeți combinația material / sârmă /gaz
3. Reglați curentul de sudare
(setați întotdeauna perfect cu ajutorul funcției
sinergice, funcție de grosimea materialului)

Pistol de sudare cu telecomandă
Puteți economisi timpul de deplasare între aparat și piesa de lucru, pentru a obține
setarea optimă a echipamentului dvs. de sudare. Folosiți pur și simplu tehnologia
inovativă a Pistoleților Powermaster de la Lorch. Puteți accesa direct toți parametri
importanți, folosind panoul de control de pe pistolet. Programe pentru operații de
sudare complexe pot fi accesate astfel foarte simplu.

Variante de putere
C 4303
430 A

C 2603
260 A

C 3003
300 A

C 4503
450 A

C 3503
350 A

Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

Seria C pe scurt

3 Sistem electronic Digastep cu 41 trepte de tensiune
3 Caracteristici deosebite de sudare MIG-MAG
3 În carcasă industrială solidă complet transportabilă
3 Disponibilă ca un sistem compact sau dispozitiv de
avans a sârmei detașabil

3 Variante cu dublu dispozitiv avans, cu unul sau două
dispozitive separate de avans a sârmei

de avans a sârmei sunt disponibile în
3 Dispozitivele
diferite versiuni: compacte, pentru atelier, construcții,
șantier naval sau roboți

3 Disponibilă ca sistem cu răcire cu gaz sau cu lichid
3 Dispozitiv de avans a sârmei industrial, de precizie, cu
4 role

3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”
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3 Posibilitate de utilizare a unui pistolet de sudare
Powermaster, cu telecomandă

3

Memorie operații Tiptronic, pentru până la 100
programe de sudare

3 Controlul inductanței folosind Sistemul activ de

inductanță (inductanța poate fi reglată și manual)

3 Afișaj digital al curentului de sudare și tensiunii arcului
3 Afișaj simplu, tip text, cu selectarea limbii în versiunea
dorită

3 Eficiență înaltă și consum scăzut de energie, datorită

celor mai moderne componente electronice industriale și tehnologiei ventilatorului „la cerere”

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

Gama de sudură
MIG-MAG
Trepte de tensiune

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

Sârme de sudare
Oțel Ø in mm
Aluminiu Ø in mm

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 %

Durata activă DA practica de lucru la 25 °C temperatură ambiantă
Curent de sudare la DA 100 %
180 A
200 A
Curent de sudare la DA 60 %
220 A
260 A
DA la curent de sudare I max.
45 %
45 %

Durata activă DA la regim standard măsurată 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.

160 A
200 A
35 %

180 A
240 A
35 %

240 A
300 A
40 %

280 A
360 A
40 %

360 A
430 A
50 %

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

Echipamentul
Tensiunea sursei de alimentare

Toleranța permisă a sursei
Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată

Dimensiunile în mm (L x l x h)
Masa

Sudare MIG: Mai sunt disponibile ca versiuni speciale CuSi (cu 30 – 260 amperi) (C 26 LE)

Calitate
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Transformatoarele sunt de domeniul trecutului – Tehnologia
invertorului Micor reprezintă prezentul.
Pur și simplu mai bune. MIG-MAG complet, pentru fiecare aplicație
Fiabil, robust, simplu de controlat și totuși oferit la un preț
rezonabil. Acestea sunt aspecte asociate de obicei cu un
echipament de sudare MIG-MAG cu control în trepte. Dar
acestea sunt de domeniul trecutului. Este timpul să începem
să gândim diferit. Și aceasta pentru că Lorch MicorMIG
stabilește noi standarde și face trecerea la un echipament
modern de sudare, cu reglaj continuu, pe cât de simplu atât
de eficient. În afara caracteristicilor superioare de sudare
oferite, echipamentul mai asigură și un raport excepțional
preț-performanță și reprezintă o mai bună alternativă pentru
vechile echipamente tip transformator. Un transformator este
bun ca hardware. MicorMIG are pur și simplu mai multe de
oferit. Beneficii reale și concrete, de tipul controlului dinamici
arcului și umplerii craterului – atribute ce sunt aproape
inimaginabile la un echipament cu transformator. MicorMIG
vă oferă trei concepte diferite de operare, de la cel foarte
simplu – similar echipamentului tip transformator – până la un
control convenabil, incluzând afișajul, și permite o operare ce
asigură o ușurință și intuiție superioară.

În plus, avantajul de neînvins: tehnologia sa patentată Micor, ce
permite fiecărui sudor atingerea perfecțiunii, datorită caracteristicilor sale excelente de sudare. Pentru oțel, oțel inoxidabil și
aluminiu. Sistemul este, mai mult, certificat în conformitate cu
EN 1090 și complet actualizabil. Dacă este necesar, puteți pur și
simplu adăuga funcții complementare și procese de sudare,
fiind pregătit pentru complexitatea oricărui
tip de
sudură cu care vă puteți confrunta în
viitor. Toate acestea sunt de neconceput cu un echipament de sudare
cu transformator. MicorMIG poate
face acest lucru. Excelent, din
toate punctele de vedere.

MicorMIG nu se mulțumește cu nimic, nici chiar atunci când a atins
capătul cordonului de sudare. Echipamentele cu reglaj în trepte creează
de obicei un crater adânc la capătul cordonului de sudare, așa numitul
crater de capăt. În afara aspectului neplăcut, acest crater reprezintă un
punct slab în cordonul de sudare, care poate, în cel mai rău caz, determina fisuri. Acestea nu sunt ceea ce noi numim calitate. MicorMIG vă
oferă o soluție fiabilă și directă: veți putea activa convenabil caracteristica de calitate
“umplerea craterului” direct de la panoul dvs. de control. În loc să fie oprit brusc, curentul de
sudare este redus într-un mod bine controlat. Baia de sudură are acum destul timp să se
răcească, iar craterul de capăt este umplut automat cu material, atunci când curentul de
sudare este relativ scăzut. Rezultatul: un cordon de sudare cu o calitate complet
convingătoare.

Fără umplerea craterului

Cu umplerea craterului – capăt perfect al
cordonului de sudură

3 pași pentru a obține o sudură perfectă

MicorMIG

MIG-MAG cu reglaj continuu

Seria MicorMIG

Perfecțiunea MIG-MAG până la capăt

1. Selectați procesul/opțiunea de operare
2. Reglați curentul de sudare
3. Reglați fin caracteristicile arcului

Realizat așa cum v-ați propus:
Controlul dinamic cu o apăsare de buton.

Seria MicorMIG pe scurt
3 Invertor continuu reglabil pentru sudare MIG-MAG
3 Tehnologia inovativă și patentată Micor asigură putere

3

3 Eficiență superioară a sudurii la oțel, oțel inoxidabil și

3 Incluzând umplerea craterului, precum și controlul

3 Adaptată pentru sudare cu amestecuri de gaze și CO
3 Cu funcție de sudare cu electrod învelit (programe speciale

3 Afișaj digital al curentului de sudare și tensiunii arcului
3 Opțiune de identificare a utilizatorului prin RFID
3 Adecvat pentru utilizare cu tehnologia pistoleților de

maximă și caracteristici excepționale de sudare
aluminiu

2

pentru electrod bazic / rutilic / CEL și crăițuire)

3 Poate fi actualizat prin funcții suplimentare și procese de

sudare de tipul SpeedArc, pentru a crește vitezele de sudare
MIG-MAG cu până la 30 %

3 Disponibilă ca echipament compact sau cu dispozitiv de
avans de sârmei detașabil

3 Disponibilă cu răcire cu gaz sau lichid
3 Role de antrenare a sârmei industriale, speciale, de precizie,
tip 4/2 role, cu trecerea simplă la sistemul dispozitivului de
avans cu 4/4role
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3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”

Trei panouri de comandă din care puteți alege: Basic,
BasicPlus, ControlPro (incluzând controlul sinergic pentru
versiunea BasicPlus sau superioară)
dinamicii arcului

sudare Lorch tip Powermaster, cu telecomandă

3 Poate fi echipată opțional pentru pistolet de sudare tip

push-pull și Lorch NanoFeeder (pentru o distanță de sudare
de până la 50 m)

3 Într-o carcasă industrială robustă, complet transportabilă.
Modelele MicorMIG 350 sau mai mari, sunt prevăzute
standard cu o carcasă industrială, cu șasiu extra-larg

Știți cum este, din proprie experiență. Fiecare echipament tip transformator
are caracteristicile sale unice. Un echipament produce un arc ușor, fin, în timp
ce următorul generează un arc mai puternic. Mai important însă este faptul că
fiecare sudor are preferințele sale în ceea ce privește un arc electric de sudare
perfect: mai fin și mai lung, mai scurt și puternic sau undeva la mijloc. Acest
lucru necesită un nivel de reglaj pe care transformatorul de sudare nu-l mai
poate realiza. Nu și cu MicorMIG: sistemul nostru vă permite reglajul individual, de la mâna dvs., a dinam¬icii arcului, pentru lucrări de sudare la poziției, și
va identifica setarea arcului cea mai simplă și rapidă ca fiind cea mai adecvată
în fiecare caz. Restul este realizat prin tehnologia inteligentă de control a
arcului încorporată în seria MicorMIG. Toți parametri esențiali sunt controlați
automat, de către echipament, în scopul obținerii unui cordon perfect de
sudare, de fiecare dată.

Setarea arcului: fin

Arc mai lung

Setarea arcului: mediu

Setarea arcului: dur

Arc
mai scurt

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

Calitate
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MIG-MAG cu reglaj continuu

Operare simplă garantată – concepte de operare ale seriei MicorMIG
Basic

BasicPlus

Funcționalitate și precizie pur și
simplu mai bune
Setări de putere

3
3
3
3

Reglaj continuu a tensiunii arcului
Afișaj Volți și Amperi
Activarea umplerii craterului de capăt după nevoi
Controlul dinamicii arcului în 3 nivele

3
3
3
3
3
3

Reglaj continuu a tensiunii arcului
Afișaj Volți și Amperi
Umplerea craterului (poate fi reglată din sub-meniu)

Controlul dinamicii arcului în 7 nivele
Control sinergic
Selectarea programului de sudare din
compartimentul de alimentare cu sârmă
3 Poate fi complet actualizată

Reglajul arcului

Setările echipamentului sunt
posibile prin nivelul curentului
de sudare, vitezei de avans a
sârmei sau grosimii materialului – funcție de preferința dvs.

Reglajul individual al arcului prin
controlul tensiunii, cu opțiunea
de afișare a deviației procentuale
de la valoarea recomandată

Nu mai trebuie să vă deplasați între
piesa de lucru și echipamentul de
sudare. Toate conceptele de operare
pot fi combinate cu tehnologia
Pistoleților de sudare cu
telecomandă Powermaster, de la
Lorch.

garea convenabilă și intuitivă în meniu, precum și
afișarea celui de-al treilea parametru

3
3
3
3

Umplerea craterului (poate fi reglată din sub-meniu)

programe de sudare și caracteristici care pot optimiza
procesul dvs. de lucru. Puteți chiar actualiza și îmbunătăți
panourile de control ale seriei MicorMIG. Achiziționarea
unui sistem MicorMIG reprezintă un progres. La momentul
achiziționării și în viitor. Ați adăugat funcțiile de care aveți
nevoie exact atunci când aveți nevoie. MicorMIG vă permite
întotdeauna să vă aflați și să rămâneți în zona de siguranță
și să priviți în viitor pentru a vedea ce mai este nou în
domeniu.

VIITOR
ASIGURAT
Procese de sudare și
modele funcționale de
viitor

Actualizare / procese de
sudare
Actualizare / Programe de
sudare
De ex.
– Pachet CuSi
– Pachet aluminiu
– Pachet oțel inoxidabil
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3 Reglaj continuu a tensiunii arcului
3 Afișaj Volți și Amperaj
3 Adițional, un ecran mare grafic OLED pentru navi-

Controlul dinamicii arcului în 21 nivele
Control sinergic
Selectarea programului de sudare din compartimentul de alimentare cu sârmă
3 Memorie de lucru Tiptronic
3 Poate fi actualizată nelimitat

MicorMIG se dezvoltă în funcție de complexitatea cerințelor dvs.
Cu viitor asigurat, datorită opțiunii încorporate de actualizare a versiunii.
Un echipament tip transformator va rămâne așa cum a fost
construit. Dezvoltarea și funcționarea acestuia sunt limitate
din cauza hardware-ului său. Nu și cu MicorMIG. Când optați
pentru acest sistem, rămâneți perfect flexibil datorită
actualizării și modelului modular al tehnologiei sale, cu
control complet digital, și sistemelor de control cu buclă de
reacție. Nivelul de flexibilitate vă permite să beneficiați de
soluțiile personalizate, adaptate operațiilor de sudare ale
companiei dvs., dar și de garanția faptului că vă veți bucura
în continuare de orice descoperire viitoare în domeniul
tehnologiei. Nu a fost niciodată mai ușor să adaptați un
echipament de sudare la , cerințele în permanentă schimbare din industria sudurii și să adăugați procese de sudare,

ControlPro

De ex.
– SpeedArc
– TIG
– Crăițuire arc-aer
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MIG-MAG cu reglaj continuu

Contează doar utilizarea practică:

Detalii inteligente pentru sudare îmbunătățită în fiecare zi
Compactă, robustă și funcțională.
Partenerul ideal pentru orice companie.
Cărucior pentru butelii de 50l

Protecție în cel mai mic
detaliu

Cărucior pentru butelii de gaz de
până la 50 de litri, cu blocare dublă,
cu lanț și o margine joasă de
încărcare

Mânerele largi vă permit să deplasați
echipamentul mult mai ușor și să
protejați în același timp comutatoarele și conexiunile.

Iluminarea compartimentului de avans a sârmei
LED-urile de înaltă putere
luminează eficient compartimentul, fiindu-vă mult mai ușor să
înlocuiți rolele și sârma, chiar și în
întuneric absolut sau condiții de
lumină slabă.

Înlocuirea rolelor fără scule
Dispozitivul standard de avans a
sârmei, cu 4 role de calitate, se
diferențiază prin rezistență,
dimensiuni compacte și înlocuire
ușoară a rolei, care nu necesită nici
o unealtă. Sistemul standard de alimentare, acționat cu 2 role, poate
fi ușor modificat la sistem de
alimentare acționat de 4 role, pur
și simplu prin înlocuirea rolelor.
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Preselecție sinergică – acolo unde ar trebui să fie
Versiunile MicorMIG BasicPlus și
superioare oferă un număr mare
de programe de sudare pentru
diverse combinații de material /
sârmă / gaz. Puteți seta programele direct din compartimentul mecanismului de avans a
sârmei.

Codul de culori a rolelor de alimentare
Nu veți mai selecta niciodată
rolele greșite. Rolele de alimentare cu cod de culori de la seria
MicorMIG - Lorch, pentru
diametre diferite a sârmei,
ușurează munca oricărui sudor.

Pentru aplicații dificile.
Carcasa industrială MicorMIG pentru modele
de 350 A sau superioare.
Stabilitate îmbunătățită

Ușor de ridicat cu macaraua

Platforma extra largă asigură o
stabilitate mărită și protecție
suplimentară împotriva coliziunii.

Inelele suplimentare de ridicare și
masa scăzută, permit transportul și
ridicarea mai ușoară cu macaraua.

Sudare cu electrod învelit optimizată
Un echipament MIG-MAG care
poate suda și cu electrozi. Scoateți
pur și simplu pistolul de sudare,
conectați cablul cu cleștele
port-electrod în priza electrodului
și apoi selectați sudarea cu
electrod de la panoul de control.

Înlocuirea pachetului de cabluri de legătură
Pachetul de cabluri de legătură
poate fi înlocuit de către sudor
sau transportat separat de
dispozitivul de avans a sârmei,
datorită accesibilității ușoare la
cutia dispozitivului de avans a
sârmei și la sursa de putere.

Identificarea sudorului este mai simplă
Definirea clară a drepturilor de
modificare și utilizare pentru diferiți
utilizatori. O condiție obligatorie,
din ce în ce mai frecventă, pentru
fabricile moderne de construcții
sudate. Identificarea sudorului este
acum mai simplă. Pur și simplu
folosind tehnologia RFID / NFC
încorporată în panoul de control.

Pentru vizualizări mai clare
Încrederea este bună, dar controlul
este și mai bun. Nu este nimic mai
enervant decât pauzele neprogramate pentru a merge să luați o nouă
rolă de sârmă. Atunci când folosiți
dispozitivul nostru de avans a
sârmei, tot ce trebuie să faceți este să
vă uitați repede la indicatorul de
nivel a sârmei încorporat, pentru a
ști câtă sârmă v-a mai rămas la
dispoziție.
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MIG-MAG cu reglaj continuu

MIG-MAG puternic și complet pentru
orice aplicație

Managementul calității este mai ușor.
Soluția economică pentru EN 1090.

Seria MicorMIG vă va cuceri cu eficiența sa la sudarea
tablelor metalice și în zona construcțiilor metalice
medii si grele. De asemenea, este certificată în
conformitate cu EN 1090.

Serii
Toate domeniile în care operațiile de sudare sunt supuse
Serviciu de
certificate ale
aprobării autorității de construcții trebuie să respecte prevedercalibrare
mașinilor
ile standardului EN 1090 începând cu mijlocul anului 2014.
Toate lucrările de sudare trebuie apoi finalizate conform
procedurii de sudare aprobate. Când folosiți un MicorMIG de la
Pachetul avantajos EN
Lorch, nu trebuie să vă faceți probleme dacă procesele dvs. de
1090 de la Lorch
sudare respectă standardul EN 1090. Aceasta pentru că seria
Welding
Procedure
Specification
MicorMIG (începând cu versiunea BasicPlus, incluzând controlul
sinergic și controlul automat al setării) permite companiilor de
mici dar și de mari dimensiuni să furnizeze dovada
Documentație date
Pachet WPS
de sudare
conformității, solicitată de EN 1090, într-un mod rapid, eficient
și economic pentru sudarea tablele cu o rezistență la rupere de
până la 355 N/mm². Pachetul WPS corespunzător EN 1090 vă permite evitarea testelor individuale, de lungă durată,
deoarece pachetul conține instrucțiuni de sudare aplicabile tuturor proceselor standard de sudare relevante, care au fost
certificate de o autoritate Germană de inspecție acreditată. Mai mult, MicorMIG poate fi combinat cu Q-Data de la Lorch, un
sistem adițional de înregistrare, ce oferă documentația cu datele de sudare așa cum trebuie: cât mai ușor posibil. Sistemul
de înregistrare este prevăzut și cu un program software de evaluare și documentare ce înregistrează toate activitățile dvs.
de sudare. Pachetul avantajos EN 1090 de la Lorch este realizat complet de serviciul de calibrare de la Lorch, care vă asigură
că operațiile dvs. de sudare satisfac cerințele WPS-ului cerut. Calitatea “Made in Germany” de la Lorch vă permite să fiți și să
rămâneți pregătit pentru viitor.
WPS-Booklet EN 1090

Version 1.0 (Deutsch / English)

Zertifiziert durch / Certified by

(WPS)

für Lorch S-Serie
und S-SpeedPulse-Serie

for Lorch S-Series
and S-SpeedPulse-Series

L h Schweißtechnik
Lorch
S h ß h k GmbH
G bH
Im Anwänder 24-26, D-71549 Auenwald, Germany
www.lorch.eu

MicorMIG 500
500 A

Opțiuni de putere
MicorMIG 300
300 A

MicorMIG 350
350 A

MicorMIG 400
400 A

Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

Gama de putere

MicorMIG 300

MicorMIG 350

MicorMIG 400

MicorMIG 500

MIG-MAG
Reglaj tensiune
Gaze de sudare

30 – 300 A
continuu

30 – 350 A
continuu

30 – 400 A
continuu

30 – 500 A
continuu

Amestecuri de gaze + CO2

Amestecuri de gaze + CO2

Amestecuri de gaze + CO2

Amestecuri de gaze + 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

Sârme de sudare
Oțel Ø în mm
Aluminiu Ø în mm
CuSi Ø în mm

Durata activă DA standard de lucru, măsurată în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1 la temperatura de 40 °C
Curent de sudare la DA 100 % (40 °C)
200 A
250 A
300 A
Curent de sudare la DA 60 % (40 °C)
250 A
300 A
370 A
DA la curent de sudare max. (40 °C)
45 %
45 %
45 %
Echipament
Tensiunea sursei de alimentare
Toleranța permisă a sursei
Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată
Dimensiuni în mm (L x l x h)
Masă (sistem compact, răcire cu gaz)
Extra
Manual EN1090 / WPS
* opțional

370 A
430 A
45 %

3~400 V
+15 /–30 %
32 A
880 x 400 x 755
51 kg

3~400 V
+15 /–30 %
32 A
880 x 490 x 855
60 kg

3~400 V
+15 /–30 %
32 A
880 x 490 x 855
64 kg

3~400 V
+15 /–30 %
32 A
880 x 490 x 855
73 kg

*

*

*

*

www.lorch.eu
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Dispozitivul de avans a sârmei cu protecție completă.

Robust, excepțional de stabil și complet izolat
Primul lucru pe care-l veți observa atunci când vă uitați la seria MF-08 de la Lorch,
este modelul acesteia. Vă garantăm că aceasta arată diferit pentru că este diferită. Am
avut un obiectiv clar în minte atunci când am dezvoltat MF-08: am dorit să proiectăm
o carcasă a dispozitivului de avans a sârmei adecvată pentru utilizarea în aproape
orice domeniu și capabilă de a aborda aproape orice tip de aplicație. Am revăzut
chiar și cel mai mic detaliu, de foarte multe ori, și l-am dezvoltat în continuare. MF-08
asigură fiecărui sudor exact carcasa dispozitivului de avans a sârmei la care se
așteaptă – și mai mult decât atât. Realizată dintr-un plastic de înaltă performanță,
carcasa dispozitivului de avans a sârmei cu protecție completă, oferă cel mai important lucru, în afara stabilității și robusteții: siguranța. În comparație cu carcasele
convenționale realizate din metal, MF-08 este complet izolată și astfel compatibilă cu
aplicații ce acoperă cele mai complicate și delicate operații din punct de vedere
tehnic. De la introducerea directivei care specifică faptul că mesele de sudare trebuie
legate obligatoriu la priza de împământare – dar și pe baza experienței căpătate pe
parcursul aplicațiilor de sudare normale – a devenit clar că fiecare capac lovit și
fiecare bobină deformată de sârma aflată într-o carcasă metalică, prezintă un risc
inerent de legare accidentală la masă, cu toate consecințele sale. Un defect al
dispozitivului de avans a sârmei va fi cea mai mică din problemele dvs. În timp ce
manipulați materialele de lucru necesare, siguranța reală este garantată doar de cutia
dispozitivului de avans a sârmei cu protecție completă. MF-08 – un avantaj real de
siguranță pentru orice domeniu.

O prindere perfectă. Pentru o gamă extinsă și
un maxim de confort și mobilitate.

Extrem de robustă și protejată împotriva căderilor.

Fiecare aplicație reală are dificultățile ei. Uneori doriți o
carcasă orizontală, în timp ce alte situații necesită o
carcasă verticală. MF-08 vă oferă ambele opțiuni: seria
poate fi folosită în poziție verticală sau orizontală. Aceasta
datorită suporților rigizi și distincți ce pot fi văzuți pe o
parte. În cazul în care aveți nevoie de o carcasă permanent
orizontală, puteți roti panoul de control încorporat cu 90°.
Veți deplasa întotdeauna carcasa, cu protecție completă și
cu ușurință, în poziția verticală. Aceasta este ceea ce noi
numim flexibilitate sau simplu avantaj.

Oricine a luat carcasa dispozitivului de avans a sârmei pe șantier,
cunoaște problema: orice carcasă poate cădea la un anumit
moment. Standardul solicită că trebuie să poată rezista la o cădere
de doar 25 cm. Da, sincer! Doar atât. Însă înălțimile sunt de obicei
mai mari decât atât, în cazul în care carcasa cade din spatele
furgonetei sau din mână, în timpul deplasării, determinând
deteriorarea carcasei în majoritatea cazurilor. MF-08 este diferit.
Corpul său solid realizat dintr-un plastic rezistent, special întărit cu
fibre de sticlă, este excepțional de ușor, dar în același timp foarte
robust. De când Lorch a introdus protecția sa de top împotriva
distrugerilor, carcasa și partea interioară a
acesteia vor rămâne intacte. MF-08 este proiectat
astfel încât corpul carcasei să rămână nedeteriorat chiar și atunci când este scăpat de la o
înălțime de 60 cm, cu bobina de sârmă de
sudare introdusă. Singura componentă care se
poate sparge este suportul rolei de sârmă.
Și această componentă poate fi
înlocuită imediat. Aceasta este
protecția de înaltă calitate,
așa cum noi o definim
astăzi.

Mai mult decât este solicitat de standard

25 cm

În special atunci când lucrați pe șantier sau în locuri greu accesibile, veți avea nevoie de
o carcasă a dispozitivului de avans a sârmei pe care o puteți lua cu dvs. pe șantier. În
ceea ce privește mobilitatea, această carcasă a dispozitivului de avans a sârmei se
distinge de alte produse datorită multiplelor detalii inteligente. Este solid montată pe o
sursă de putere și poate fi rotită ușor. Iar în timp ce carcasele obișnuite oferă doar
opțiunea unui singur mâner, fiind astfel dificil pentru sudor să le țină în mână, MF-08
oferă o gamă completă de opțiuni convenabile ale mânerelor. De exemplu, puteți să-l
detașați convenabil din sistem fără prea mult efort, cu ajutorul mânerelor proiectate în
acest scop. Masa sa redusă este un avantaj suplimentar din acest punct de vedere.
Aceste proprietăți îl fac să fie soluția necesară, oricând doriți să treceți o carcasă
printr-un orificiu de acces, urcați și coborâți pe schele, sau
aveți nevoire de o carcasă pe care să o agățați de braț
sau poziționa sus, pentru a lucra nestânjenit și cu
ușurință. Detalii pe care le veți aprecia
atunci când realizați cele mai complicate operații.

Vertical sau orizontal –
sunt ușor de controlat în orice poziție

60 cm

MIG-MAG

Lorch MF-08

Normă

Pericol electric la contact
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Carcasă metalică

Dispozitivul de avans a sârmei
MF-08 cu protecție completă

Izolat complet

MF-08
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MIG-MAG

Aducem lumină în întuneric.

Surprinzător de simplu – accesibilitate pe ambele părți.

Progresul poate fi la fel de simplu oricând. Un compartiment de alimentare cu sârmă cu
lumină integrată.
Aceasta face ca înlocuirea sârmei de sudare să fie extrem de ușoară, chiar și în condiții cu
iluminare slabă.

Un aspect important în ceea ce privește oportunitatea carcasei dispozitivului de avans a
sârmei pentru utilizarea zilnică este ușurința cu care introduceți bobina de sârmă. În
același timp, acest nivel de oportunitate prezintă o complexitate reală pentru dezvoltarea unei carcase compacte, adecvate utilizării în orificii înguste de acces. Există un
număr de detalii și caracteristici speciale în proiectarea MF-08 ce garantează ușurința
excepțională de utilizare, atunci când doriți să înlocuiți bobinele de sârmă. Acestea
includ, de exemplu, o poziție ușor înclinată a sârmei și capace laterale ce se balansează,
ca să se deschisă și să se blocheze pe poziție, permițându-vă astfel accesul ușor la
compartiment, în special în porțiunea de sus a unității. Deoarece se poate deschide și
cealaltă parte a carcasei dispozitivului de avans, sistemul electronic și motorul fiind
protejate și acoperite, puteți accesa convenabil toate conexiunile pachetului de cabluri.
Mecanismul de blocare și dispozitivul de tensionare a sârmei sunt proiectate astfel încât
pachetul de cabluri poate fi înlocuit chiar de sudor sau, dacă este necesar, transportat
separat de carcasă, fără necesitatea intrării într-o zonă tehnic sensibilă sau într-o zonă
accesibilă doar personalului de service.

O masă cu adevărat redusă din clasa
aferentă. Doar 10,6 kg masă netă.
În special atunci când lucrați pe șantier, va trebui să vă deplasați pe distanțe lungi, în fiecare zi, transportând echipamentul
dvs. Sudarea pieselor mari de lucru necesită deseori deplasarea dispozitivului de avans a sârmei. Nu mai trebuie menționat
faptul că fiecare kilogram suplimentar se adaugă poverii. Comparativ cu variantele standard ale dispozitivului de avans a
sârmei, realizate din metal, care cântăresc ușor 15 kg sau mai mult, chiar și fără bobina de sârmă, Lorch MF-08 se distinge
prin masa sa redusă. Datorită masei scăzute, de numai 10,6 kg, este ușor de transportat dar destul de solid pentru a fi lovit
fără efecte secundare.

Accesorii

Suport cu cărucior pentru poziția
verticală

Suport cu cărucior pentru poziția Protecție cu cadru exterior
orizontală
complet

Șine de protecție
adecvate pentru lucrările
pe suprafețe încălzite

Dispozitiv MIG-MAG de avans a sârmei MF-08 cu protecție completă
Viteza de avans a sârmei
Dispozitiv de antrenare / dispozitiv
avans
Adecvat pentru utilizarea în orificiile
de acces

Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

Pornind de la 42 cm oval (fără mâner)

Complet izolat

•

Debitmetru gaz

°

Dimensiuni în mm (L x l x h)
Masă (netă)
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2,0 – 25,0 m/min
motor 4 role / control taho / semnal digital
de răspuns

opțional • înălțimea fără mâner

575 x 245 x 434 (380*)
10,6 kg

www.lorch.eu
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Personalizată pentru aplicația dvs.
pistoleților de sudare. Selectarea opțiunilor de operare este
de asemenea personalizabilă. Puteți decide liber unde
doriți să poziționați panoul de comandă și operare – chiar
pe dispozitivul de antrenare, pe sursa de sudare sau pe
amândouă! În plus, există o gamă largă de accesorii ce
completează pachetul dvs. personalizat avantajos. Începând de la setul de suport cu roți al dispozitivului de
avans, la unitatea rotativă, precum și la roțile extrem de
mari, pentru terenul neuniform, dacă este necesar. Sau
suportul de mână al pachetului de
cabluri, cu înălțime reglabilă: accesoriul
este proiectat ca un suport simplu și
convenabil pentru pachetele de cabluri
și NanoFeeder, este prevăzut în toate
lungimile standard disponibile în mod
obișnuit și poate fi montat pe ambele
părți.

Decideți: Unde doriți unitatea de
alimentare a sârmei?

În varianta compactă. Unitate compactă cu antrenare
integrată a sârmei.
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În variantă separată a dispozitivului de avans. Astfel, puteți
lucra la distanțe de până la 25 de metri depărtare de sursa
de sudare. Pachetul de cabluri realizează legătura dorită.

Versiuni ale dispozitivului
de avans a sârmei

Evaluați situația dvs. și configurați-vă sistemul așa cum îl
doriți – reglat optim pentru aplicațiile reale necesare
domeniului dvs.
Haideți să vedem o unitate din seria S-SpeedPulse, de
exemplu. Cu alegerea dispozitivului de antrenare a sârmei
și selecția de răcire cu gaz sau lichid, ați stabilit configurația
de bază a unității dvs. Cu versiunile diferite ale dispozitivului de avans, aveți opțiunea de a alege între tipul atelier,
zone de asamblare și șantier– bineînțeles, toate cu sistem
de antrenare industrială, de precizie, cu 4 role. Lungimea
pachetelor de cabluri de legătura, dintre sursa de putere și
dispozitivul de avans, este disponibilă în varianta de 1, 5,
10, 15 sau 20 m. Și astfel puteți lucra, în funcție de
lungimea pistoleților de sudare, până la 25 m depărtare de
sursa de sudare. Puteți avea un grad maxim de libertate,
selectând tehnologia pistoleților de sudare cu
telecomandă Powermaster. Puteți astfel controla toți
parametrii importanți, direct, folosind panoul de control al

Dispozitivul de avans a

Dispozitivul de avans a

Dispozitivul de avans a

Dispozitivul de

sârmei pentru atelier

sârmei pentru montaj

sârmei pentru șantier

avans a sârmei

RF-06(carcasă
compactă a dispozitivului de avans, pentru
roboți cu braț liber sau
roboți cu un pachet
extern de cabluri)

pentru robot

Opțiuni de operare

Practică

Configurați-vă unitatea așa cum doriți – aleasă optim pentru domeniul dvs. de lucru.

De la sursa de putere

De la unitatea dispozitivului
de avans

2 unități de alimentare Deasupra o unitate separată și
dedesubt, în interiorul unității principale. Ideal, dacă sudați
des folosind sârme de sudare diferite. Evitați astfel problema schimbărilor constante.

Sau de la amândouă

De la panoul de operare a
telecomenzii

Direct la pistolul de sudare

2 unități de alimentare, ca o unitate dublă, separată, a
dispozitivului de avans. Perfecte pentru diferite sârme și
atunci când aveți nevoie de o mobilitate maximă.
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Există, fără îndoială, multe echipamente MIG-MAG cu reglaj

controlului sinergic, aceasta este extrem de ușor de operat,

continuu, dar foarte puține, dacă nu chiar inexistente, sunt

nemenționând faptul că toți parametrii de sudare pot fi reglați în

prevăzute cu o astfel de tehnologie a invertorului. Și aceasta

mod individual, chiar și cu reglaj fin, dacă este necesar.

reprezintă o diferență esențială. Este ca și cum am fi reinventat
MIG-MAG. Vă oferim un arc incredibil de stabil și ușor de contro-

Avantajele SpeedArc

lat, în întreaga gamă a curentului de sudare. Și aceasta nu este
tot. SeriaP are SpeedArc. Este ideală pentru îmbinări înguste,
economisește material, atinge o rezistență mecanică mai înaltă
datorită pătrunderii mai adânci, îmbunătățite, fiind cu până la
30% mai rapidă – pentru și mai mulți metri ai cordonului de
sudare. În fiecare zi. Seria P este disponibilă în două
versiuni: P basic și P sinergic. Ambele au în comun
Conceptul de funcționare: “3 pași pentru
sudare”, carcasă solidă industrială și dispozitiv
de avans a sârmei de precizie, cu 4 role.
Seria P basic are deja toate funcțiile necesare
pentru o sudare standard MIG-MAG excelentă.
În contrast cu aceasta, seria P sinergic este o
variantă de operare cerută de sudorul MIG-MAG
pentru operații de sudare complexe. Datorită

P basic

Standard

SpeedArc

Standard

SpeedArc

P synergic

Seria P pe scurt
3 Invertor pentru sudare MIG-MAG cu reglaj continuu
3 Caracteristici deosebite de sudare MIG-MAG, pentru
amestecuri de gaze și CO2

3 Prevăzută cu SpeedArc® ca versiune standard
3 P sinergic, disponibilă opțional cu SpeedUp® și SpeedRoot®
(disponibilă ca variantă îmbunătățită)

3 Cu funcție de sudare manuală cu electrod învelit (incluzând
crăițuirea arc-aer, de la P4500 în sus)

3 În carcasă industrială solidă, complet transportabilă
3 Disponibilă ca sistem compact sau cu dispozitiv de avans a
sârmei detașabil

3 Variante cu dispozitiv de avans a sârmei dublu, cu unul sau
două dispozitive de avans a sârmei

3 Carcase disponibile în diferite versiuni: pentru atelier,
construcții, șantier naval sau roboți

3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”
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• SpeedArc este mai rapid:
NOU: Arcul electric de la SpeedArc este mai bine orientat, are o
densitate mai mare a energiei și, astfel, o presiune mai mare a
arcului asupra băii de sudură. Aceasta determină o sudură MIGMAG cu până la 30 % mai rapidă. Table cu grosimi de până la 15
mm pot fi sudate doar într-un strat.
• SpeedArc pentru îmbinări înguste:
Arcul electric foarte concentrat, stabil al SpeedArc, poate fi
folosit și cu lungime liberă mare, pentru sudare în îmbinări
înguste.
• SpeedArc economisește material:
Necesitatea unghiurilor largi de pregătire a rostului pentru
sudare este de domeniul trecutului.
Unghiuri de 60° nu mai sunt necesare, 40° sunt suficiente pentru
seria P.
Mai puțin material – mai puțin timp – costuri mai mici.
• SpeedArc pentru o calitate superioară:
Cu SpeedArc al seriei P, adâncimea de pătrundere în materialul
de bază este semnificativ mai mare în comparație cu sistemele
standard MIG-MAG.

I N O VAȚ I E

Tehnologie înaltă cu invertor. Disponibilă cu SpeedArc.
MIG-MAG mai puternic ca niciodată.

Există lucruri care merită să fie repetate. Este ca și cum am fi reinventat MIG-MAG.
Numim acesta MIG-MAG-Max. Pentru aplicația dvs., acest lucru înseamnă:
• tehnologie cu reglaj digital pentru o amorsare fiabilă, mai rapidă și fără stropiri
• reglaj automat a lungimii arcului, pentru echilibrarea neuniformității, de ex. sudarea
peste cordoane de sudură de prindere provizorie
• reglaj automat, continuu, a inductanței, pentru modificarea dinamicii arcului electric,
și utilizarea unor diferite gaze de protecție la sudare (optimă și pentru CO2)
• capăt curat al cordonului de sudură, datorită umplerii craterului
• reamorsare perfectă și cu capăt întotdeauna drept/ascuțit al sârmei, datorită impulsului automat de capăt
• și brazare MIG perfectă.

SpeedArc

MIG-MAG cu reglaj continuu

Seria P

Seria P = MIG-MAG-Max.

3 Disponibilă cu sistem cu răcire a pistoletului cu gaz sau cu
lichid

3 Dispozitiv de avans industrial, de precizie, cu 4 role
3 Afișaj digital al curentului de sudare și a tensiunii arcului
3 Pot fi selectate 2 variante de operare:
- P basic (reglajul avansului sârmei și tensiunii arcului)
- P sinergic (control complet sinergic, control și afișaj simplu
de text)

Quatromatic
Quatromatic previne lipsa de topire între straturi, la începutul
sudării, și asigură o umplere optimă de capăt a craterului.
Pentru că puteți salva trei setări individuale ale parametrilor de
sudare (P1 – P3 și le puteți selecta în 4 pași cu ajutorul butonului de comandă de pe mânerul pistoletului.

3 Posibilitatea folosirii unui pistolet de sudare cu telecomandă,
tip Powermaster

Lăsați liber butonul pistoletului
de sudare

Apăsați butonul
pistoletului de
sudare

P1

Apăsați butonul Lăsați liber bupistoletului de tonul pistoletului
sudare
de sudare

P2

P3

A

3 Poate fi prevăzută opțional cu pistolet de sudare push/pull și

antrenare intermediară (pentru o distantă de până la 43 m de
la sursa de sudare)

3 Poate fi complet automatizată (conexiune LorchNet, interfață
cu robot sau conexiune tip bus)

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

Curentul
de pornire

Curentul de
amorsare

Curentul de
sudare

Curentul
de
umplere a
craterului

t

Calitate
“Made in Germany”
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MIG-MAG cu reglaj continuu

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

Pentru mai mulți metri de cordon de sudare
Seria P este deja impresionantă, având caracteristici deosebite de sudare MIG-MAG, ceea ce
permite fiecărui sudor să lucreze mult mai simplu și într-un mod mult mai productiv.
Caracteristica SpeedArc a seriei P vă permite activarea MIG-MAG “turbo” și o sudare cu până
la 30 % mai rapidă.

P basic

P synergic

1. Selectați modul de operare
2. Reglați tensiunea arcului
3. Specificați viteza de avans a
sârmei

1. Selectați modul de operare
2. Combinația sârmă / gaz / material
3. Reglați curentul de
sudare
(întotdeauna setarea
perfectă prin funcția
sinergică, cu ajutorul

grosimii materialului)

3 Quatromatic
3 Telecomandă pistolet de sudare Powermaster (curent +/–)
3 SpeedArc

Variante de putere

3 Control sinergic
3 Quatromatic
3 Telecomandă pistolet de sudare Powermaster (curent +/– și
Tiptronic)
3 Memorie operații Tiptronic pentru 100 operații de sudare
3 SpeedArc
3 SpeedUp (opțional)
P 5500
3 SpeedRoot (opțional)
3 SpeedCold (optional)
550 A
P 4500
P 3500

P 3000
mobil

450 A

350 A

300 A
Accesoriile opționale
pentru seria dvs. P 3000
mobilă:
Unitate de răcire cu lichid
WUK 5 și Mobil-Car

Gama de putere
MIG-MAG
Reglaj tensiune
Gaze de sudare
Sârme de sudare
Oțel Ø in mm
Aluminiu Ø in mm
CuSi Ø in mm

P 3500
P 4500
P 5500
P 3000 mobil
25 – 300 A
25 – 350 A
25 – 450 A
25 – 550 A
Continuu
Continuu
Continuu
Continuu
Amestecuri de gaze + CO2 Amestecuri de gaze + CO2 Amestecuri de gaze + CO2 Amestecuri de gaze + CO2
0.6 – 1.2
1.0 – 1.2
0.8 – 1.2

Durata activă DA practică de lucru la 25 °C temperatură ambiantă
Curent de sudare la DA 100 % (25 °C)
270 A
Curent de sudare la DA 60 % (25 °C)
300 A
DA la curent sudare I max. (25 °C)
65 %

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 %

Durata activă DA standard măsurată în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1 la 40 °C temperatură ambiantă
Curent de sudare la DA 100 % (40 °C)
250 A
260 A
360 A
Curent de sudare la DA 60 % (40 °C)
280 A
300 A
400 A
DA la curent sudare I max. (40 °C)
50 %
30 %
30 %

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

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

3~400 V
+/–15 %
32 A
1116 x 463 x 812
97.3 kg

400 A
500 A
30 %
3~400 V
+/–15 %
35 A
1116 x 463 x 812
107.3 kg

Concepte de operare
P de bază
P sinergic
Broșură EN 1090 / WPS (pentru P sinergic)
opțional

www.lorch.eu
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Tehnologie

Sudare cu arc pulsat la superlativ. Tehnologia Saprom
Ceea ce a început cu aluminiul este astăzi la fel de important atunci când se lucrează în oțel.
Calitatea superioară, cu tehnologia Saprom de la Lorch, a îmbunătățit productivitatea sudării cu arc pulsat.

T E C H N O L O G Y

Timp de peste 50 de ani, Lorch a fost recunoscut ca una din
cele mai inovative companii și un motor al progresului în
tehnologia sudării. Un exemplu clar al modului în care puteți
beneficia direct de această forță inovativă este tehnologia
Saprom, care a fost introdusă la momentul respectiv și a
condus la ceea ce tehnologia de sudare cu arc pulsat a ajuns
astăzi. Între timp, a 4-a generație a tehnologiei de sudare
MIG-MAG cu arc pulsat este acum de calitate mai bună, mai
rapidă și mai productivă chiar decât în trecut. Dacă ne uităm și
mai atent la dezvoltarea tehnologiei de sudare cu arc pulsat,
aceasta era deja o tehnologie absolut modernă pentru sudarea
aluminiului încă de acum 20 de ani și a rămas așa. Astăzi
metoda sudării cu arc pulsat este folosită aproape în orice loc
în care banii se câștigă prin sudare și se poate spune că a
devenit esențială. În fine, viteza de sudare cu arc pulsat pentru
oțel și oțel inoxidabil, a crescut cu până la 48 % – cu ajutorul

SpeedPulse. La toate acestea se adaugă o creștere
suplimentară, de durată, a eficienței și îmbunătățirea calității
cordonului de sudură, în ceea ce privește gradul de
pătrundere, transferul de căldură, deformarea și arderea
elementelor de aliere.
Calitatea ridicată a sudurii înseamnă evitarea finisărilor
costisitoare post-sudare, comparativ cu procesele standard
MIG-MAG. Acest lucru determină o dublare a productivității
tehnologiei Saprom. Ca să nu mai spunem de avantajele
legate de ergonomie și înjumătățirea nivelului de zgomot.

“Vorsprung durch Speed” – înseamnă o sudură mai rapidă și
aceasta nu este doar sudarea cu arc pulsat. Cu familia de
procese Speed, Lorch simplifică și mărește productivitatea
sudării, indiferent dacă o face la sudarea MIG-MAG, MIG-MAG
cu arc pulsat, sudarea stratului de rădăcină sau sudarea pe
verticală fără pendulare.
Pentru a afla totul despre procesul Lorch Speed, citiți
următoarele pagini și vizitați www.masters-of-speed.eu

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

Seria S (Saprom)

• SpeedArc
• SpeedRoot
• SpeedUp
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• Puls
• TwinPuls

Saprom 900
Saprom 2
• Puls

GENERATION

• Puls
• TwinPuls

Saprom 5
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• Puls
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3

1

1995

2

1998

2003

2008

09 10 11 12 13

“Sudură fără stropi”

“Invenția TwinPuls”

“Revoluție digitală completă”

“Vorsprung durch Speed”

3 Tehnologie cu impulsuri analogice

3 Tehnologie cu impulsuri analogice / digitale

3

Introducere tehnologie CAN-BUS cu LorchNet

3

Până la 48 % mai rapid datorită tehnologiei patentate
a procesului SpeedPulse

3

Powermaster - Tehnologia de comandă pentru
pistoletul de sudare

3

Sudare cu productivitate ridicată cu ajutorul noilor
procese speciale MIG‑MAG: SpeedArc, SpeedRoot,
SpeedUp, SpeedCold, Speed-TwinPuls
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MIG-MAG Puls

Seria S

S 3 mobil
25–320 A

Accesul în lumea sudării profesionale cu arc pulsat.
Se poate extinde la toate procesele Lorch Speed.
Intrați în lumea profesională a arcului pulsat fără compromis. Oricine se uită spre viitor nu dorește să facă nici un
compromis cu acest sistem MIG-MAG cu arc pulsat. Cu
noua serie ce poate fi actualizată, seria S, sunteți asigurat
pentru viitor și absolut flexibil. Vă puteți adapta oricând
sistemul, în mod individual, la noile cerințe – cu toate
procesele de productivitate ridicată MIG-MAG de la Lorch:
SpeedPulse, SpeedArc, SpeedUp și noul SpeedRoot. Seria S
este impresionantă și pentru ciclul de lucru deosebit,
Conceptul de funcționare: “3 pași pentru sudare” și carcasa
solidă, industrială, incluzând mai multe detalii practice.
Mânerele solide asigură nu doar o manevrare simplă dar și
o protecție a panoului de control și conexiunilor. Ele pot fi

folosite și ca puncte de ridicare, în scopul unei ridicări
simple, cu o macara. Căruciorul solid, ingenios, cu margine
de încărcare joasă a buteliei de gaz, facilitează înlocuirea
buteliei. Mai sunt disponibile și versiuni pentru două butelii
de 50 de litri.

S3
25–320 A

S5
25–400 A

S8
25–500 A

Accesoriile opționale pentru S
3 mobil: Unitate de răcire cu
lichid WUK 5 și Mobil-Car

Gama de putere

S 3 mobil

S3

S5

S8

MIG–MAG

25 – 320 A

25 – 320 A

25 – 400 A

25 – 500 A

Reglaj tensiune
Gaze de sudare

Continuu

Continuu

Amestecuri de gaze

Amestecuri de gaze

Continuu

Continuu

Amestecuri de gaze + CO2

Amestecuri de gaze + CO2

+ CO2

+ CO2

0.6 – 1.2
1.0 – 1.2

0.6 – 1.2

0.6 – 1.6

0.6 – 1.6

1.0 – 1.2

1.0 – 1.6

0.8 – 1.2

1.0 – 2.4

0.8 – 1.2

0.8 – 1.2

0.8 – 1.2
500 A

Sârme de sudare
Oțel

Ø in mm

Aluminiu
CuSi

Ø in mm

Ø in mm

Durata activă DA în regim practic de lucru at 25 °C temperatură ambiantă

T E C H N O L O G Y

Curent de sudare la DA 100 %

280 A

280 A

350 A

Curent de sudare la DA 60 %

320 A

320 A

400 A

500 A

DA la curent de sudare I max.

75 %

75 %

75 %

100 %

Seria S

Variante de putere S cu arc pulsat

Durata activă DA în regim standard măsurat în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1 la 40 °C
temperatură ambiantă
320 A
400 A
Curent de sudare la DA 100 %
250 A
250 A
Curent de sudare la DA 60 %

280 A

280 A

350 A

500 A

DA la curent de sudare I max.

40 %

40 %

50 %

60 %

Tensiunea sursei de alimentare

3~400 V

3~400 V

3~400 V

3~400 V

Toleranța permisă a sursei

+/–15 %

+/–15 %

+/–15 %

+/–15 %

16 A

16 A

32 A

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

Echipamentul

Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată
Dimensiunile în mm (L x l x h)
Masa
Extra
Broșură EN 1090 / WPS

Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

opțional

3 pași pentru a obține o sudură perfectă
1. Selectați modul de operare
2. Combinația sârmă / gaz / material
3. Reglați curentul de sudare

Seria S pe scurt
3 Invertor cu reglaj continuu pentru sudare MIG-MAG cu arc
pulsat

3 Vine cu SpeedArc standard
3 Poate fi extinsă la toate procesele MIG-MAG de productivitate (SpeedPulse, SpeedArc, SpeedUp și SpeedRoot)

3 Cu sudare manuală cu electrod învelit (incluzând crăițuirea
arc-aer de la S5 în sus)

3 În carcasă industrială, solidă, complet transportabilă
3 Disponibilă ca un sistem compact sau dispozitiv de avans a
sârmei detașabil

3 Variante cu dispozitiv de avans a sârmei dublu, cu unul sau
două dispozitive de avans a sârmei

3
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Dispozitiv avans disponibil în diferite versiuni: pentru atelier,
construcții, șantier naval sau roboți

3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”
3 Disponibilă cu sistem cu răcire a pistoletului cu gaz sau cu

(întotdeauna setarea perfectă prin funcția
sinergică, folosind grosimea materialului)

lichid

3 Dispozitiv de avans a sârmei industrial, de precizie, cu 4 role
3 Afișaj simplu, tip text, cu selectarea limbii
3 Afișaj digital al curentului de sudare și a tensiunii arcului
3 Memorie operații Tiptronic pentru până la 100 operații de
sudarede sudură

3 Posibilitatea folosirii unui pistolet de sudare cu telecomandă,

TwinPuls®– Ideal pentru aluminiu
TwinPuls controlează în mod special și separă fazele de încălzire și răcire. Aportul scăzut
de căldură minimizează deformarea. Și sudarea în poziții dificile este mai simplă și mai
sigură. Aspectul sudurii este impresionant – aproape la fel de bun cu cel TIG. Cu avantaje
mari pentru materialele din CrNi.

tip Powermaster

3 Poate fi prevăzută opțional cu pistolet de sudare push/pull și
antrenare intermediară (pentru o distantă de până la 43 m
de la sursa de sudare)

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

Calitate
“Made in Germany”
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SpeedPulse – o invenție de la Lorch.

sudare, cu transfer controlat al metalului topit, nefiind practic necesară nici o finisare post-sudare.
Orice sudor MIG-MAG cu experiență folosește astăzi acest proces pentru sudarea oțelul inoxidabil și aluminiului. Dar de ce nu și pentru sudarea oțelului? De ce aceasta nu este cu arc pulsat?
Procesul de sudare cu arc pulsat este, de asemenea, mai bun și mai simplu de controlat la oțel.
Totuși, acesta a fost situația : s-a acordat o importanță mai mică aspectelor vizuale, de tipul calității
suprafeței și astfel finisarea nu a mai fost necesară după sudare, sudarea cu arc pulsat a fost mai
lentă decât cea cu arc scurt convențional sau cu arc spray. Dar acum acest lucru este de domeniul

Seria S-SpeedPulse nu face nici un fel de compromis. Doar își
cunoaște singurul obiectiv: un cordon de sudură perfect, cu
productivitate ridicată. Pentru a atinge acest obiectiv,
combină avantajele vitezei arcului spray cu avantajele
aplicabilității și calității arcului pulsat. În timp ce tehnologia de
sudare cu arc pulsat pentru aluminiu și oțel inoxidabil este
deja bine cunoscută, puteți acum beneficia de avantajele
arcului pulsat pentru sudarea oțelului: control deosebit al
arcului, un control mai bun al băii de sudură, practic fără
finisări post-sudare, și cu o calitate ridicată a sudurii – și toate
acestea, cu viteze de sudare care înainte nu puteau fi atinse.
Nu este doar Viteza cea care îmbunătățește clar seria S-Speed-

Pulse de la Lorch. Datorită Conceptului de funcționare: “3 pași
pentru sudare”, puteți atinge acum, mai simplu și mai repede,
sudarea perfectă. Pentru că, în principiu, este la fel de ușor de
folosit ca o mașină de găurit. Mai rapidă și mai eficientă față
de toate sistemele de sudare cu arc pulsat cu care am comparat-o. SpeedUp (accelerați) impulsul – pentru o productivitate
maximă.

trecutului. Cu SpeedPulse de la Lorch puteți suda cu arc pulsat în gama înaltă de viteze de sudare,
fără nici o pierdere a calității. În gama completă de putere. Arcul electric de tip intermediar/
mixt, ține de domeniul trecutului. Imediat, mult mai rapid pentru sudarea manuală și deosebit în
automatizare.
Impuls standard

pana la48 % mai
rapidă pentru oțel

Lorch SpeedPulse

Totul începe cu topirea sârmei
În ceea ce privește viteza de sudare, totul
pornește de la sârmă. Fiecare impuls trebuie
să topească cea mai mare cantitate de material. În timp ce numai o picătură pe impuls este
transferată procesului standard de sudare cu arc
pulsat, SpeedPulse atinge un transfer aproape
constant, o curgere a metalului topit în piesa de
lucru.

T E C H N O L O G Y

Seria S-SpeedPulse® pe scurt
3 Invertor cu reglaj continuu pentru sudare MIG-MAG cu arc
pulsat

3 Incluzând SpeedPulse® = până la 48 % mai rapid
3 Vine cu TwinPuls® și Speed-TwinPuls® standard
3 Vine cu SpeedArc® și SpeedRoot® standard
3 Disponibilă opțional cu SpeedUp® si SpeedCold®
3 Cu sudare manuală cu electrod învelit (incluzând crăițuirea
arc-aer de la S5-SpeedPulse în sus)

3 În carcasă industrială solidă, complet transportabilă
3 Disponibilă ca un sistem compact sau dispozitiv de avans a
sârmei detașabil

3 Variante cu dispozitiv de avans a sârmei dublu, cu unul sau
două dispozitive de avans a sârmei

3 Dispozitiv avans disponibil în diferite versiuni: pentru atelier,
construcții, șantier naval sau roboți

3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”
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Impuls standard

I N O VAȚ I E

Cu până la 48 % mai rapid pentru oțel și oțel inoxidabil.

Calitățile unui arc pulsat bun sunt bine cunoscute. Practic fără stropi, cu control optim al băii de

SpeedPulse

MIG-MAG Puls

Seria S-SpeedPulse®

Oțelul este sudat și el cu arc pulsat

SpeedPulse

Avantajele SpeedPulse
3 Disponibilă ca sistem cu răcire cu gaz sau cu lichid
3 Dispozitiv avans industrial, de precizie, cu 4 role
3 Afișaj simplu, tip text, cu selectarea limbii
3 Afișaj digital al curentului de sudare și a tensiunii arcului
3 Memorie operații Tiptronic pentru până la 100 operații de
sudare

3 Funcție Quatromatic
3 Posibilitatea folosirii unui pistolet de sudare cu telecomandă,
tip Powermaster

3 Poate fi prevăzută opțional cu pistolet de sudare push/pull și
antrenare intermediară (pentru o distantă de până la 43 m
de la sursa de sudare)

• raport mai mare cost-eficiență, datorită vitezelor de
sudare cu până la 48 % mai mari
• sunt menținute toate avantajele cunoscute ale
sudării cu arc pulsat
• Aport mai mică de căldură, pentru:
– o calitate și integritate mai bună a sudurii
– deformare minimă (unghiulară)
– diluție minimă a elementelor de aliere din sârma de
adaos
• Arcul SpeedPulse înjumătățește expunerea la
zgomot, pentru că este cu aprox. 10 dB(a) mai
silențios
• Manevrare deosebit de bună și vizibilitatea bună a
arcului electric (“efectul acului”)
• Adâncime de pătrundere mai bună

3 Poate fi complet automatiză (Conexiune LorchNet, interfață
robotizată sau conexiune bus)

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

Impuls standard

SpeedPulse

Calitate
“Made in Germany”
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MIG-MAG Puls

Cu SpeedPulse® până la 48 % mai rapid – o invenție de la Lorch
Procesul SpeedPulse® al seriei S-SpeedPulse, combină avantajele arcului spray cu cel al arcului
pulsat. Transferul de metal este aproape continuu, fluid, și totuși fără nici un scurtcircuit care să
determine un transfer de stropi, de dimensiuni mici sau medii, către mediu. Acest lucru
înseamnă practic fără stropi și fără finisări post-sudare, cu o eficiență maximă a sudării pentru
întreaga gamă de curenți de sudare.

3 pași pentru a obține o sudură perfectă – conceptul de funcționare al seriei S

1. Selectați modul de operare
2. Combinația sârmă / gaz / material
3. Reglați curentul de sudare
(întotdeauna setarea perfectă prin funcția sinergică,
cu ajutorul grosimii materialului)

			

			

Panou de operare clar aranjat cu afișaj simplu tip text

Variante de putere ale S-SpeedPulse®

S8
500 A
S5
400 A

S3
320 A

S 3 mobil
320 A

Accesoriile opționale
pentru S3 mobil:
Unitate de răcire cu lichid
WUK 5 și Mobil-Car

Gama de putere
MIG–MAG
Reglaj tensiune
Gaze de sudare

S 3 mobil SpeedPulse®
25 – 320 A
Continuu
Amestecuri de gaze + CO2

S 3 SpeedPulse®
25 – 320 A
Continuu
Amestecuri de gaze + CO2

S 5 SpeedPulse®
25 – 400 A
Continuu
Amestecuri de gaze + CO2

S 8 SpeedPulse®
25 – 500 A
Continuu
Amestecuri de gaze + 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 %

Sârme de sudare
Oțel

Ø in mm

Aluminiu
CuSi

Ø in mm

Ø in mm

Durata activa DA in Regim practic de lucru at 25 °C temperatură ambiantă
Curent de sudare la DA 100 % (25 °C)
280 A
280 A
Curent de sudare la DA 60 % (25 °C)
320 A
320 A
DA la curent de sudare I max. (25 °C)
75 %
75 %

Durata activa DA in Regim standard măsurat în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1 la 40 °C temperatură ambiantă
Curent de sudare la DA 100 % (40 °C)
250 A
250 A
320 A
400 A
Curent de sudare la DA 60 % (40 °C)
280 A
280 A
350 A
500 A
DA la curent de sudare I max. (40 °C)
40 %
40 %
50 %
60 %
Echipamentul
Tensiunea sursei de alimentare

Ani de
GARANȚIE
INDUSTRIALĂ

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

3~400 V
+/–15 %

3~400 V
+/–15 %

3~400 V
+/–15 %

3~400 V
+/–15 %

16 A

16 A

32 A

35 A

812 x 340 x 518
34 kg

1116 x 463 x 812
92.8 kg

1116 x 463 x 812
97.3 kg

1116 x 463 x 812
107.3 kg

Extra
Broșură EN 1090 / WPS
optional
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