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Sudare cu alimentare
la baterii
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Standard MicorStick
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REZULTATE 
DE CALITATE
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3 pași pentru a obține o sudură perfectă
1. Porniți
2.  Selectați procesul
3.  Reglați curentul de sudare  

Seria MicorStick pe scurt 
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Sursa de alimentare 

Generator

Baterie

Calitate
“Made in Germany”

MicorStick ridică ștacheta nu doar din punct de vedere 
vizual. Stilul modern al carcasei este indicatorul noului 
standard stabilit de către acest sistem în domeniul sudării 
cu electrod învelit: MicorStick 160 este primul echipament 
de sudare cu invertor care funcționează la o sursă de 
tensiune de 230 V, caracterizat de tehnologia patentată 
Micor Lorch. Cântărind doar 4,9 kg, acest echipament 
este unul din cele mai ușoare disponibile pe 
piață. Excepțional de robust, echipamentul 
este în același timp perfect pentru 
operațiile zilnice, dificile, din ateliere dar și 
pentru utilizarea pe șantier, acolo unde 
flexibilitatea și durabilitatea sunt esențiale. 
Nu știm să existe un alt echipament mai rezistent 
decât al nostru. Și nici nu știm altul care să ofere aceeași 
gamă unică de performanță. Tehnologia noastră inovativă 
Micor este cea care conferă MicorStick caracteristicile sale 
superioare de sudare, îi garantează stabilitatea înaltă și 
arcul puternic, chiar și atunci când echipamentul este 
alimentat cu cabluri lungi, de până la 200 m sau de la un 
moto-generator. Compensând cu ușurință orice fluctuație a 
sursei de alimentare, MicorStick asigură eficiență și 
fiabilitate a sudării, chiar și atunci când sursa de alimentare 
cu energie este instabilă sau slabă și prezintă fluctuații în 
gama de –40 până la +15 %. 

Seria MicorStick

Bineînțeles, am încorporat toate caracteristicile esențiale de 
sudare pe care le-ați aștepta de la un sistem excelent: 
reglajele Hotstart, Anti-Stick și Arc-Force. În afara acestor 
caracteristici, MicorStick utilizează programul nostru de 
stabilitate KickArc. Acesta generează o frecvență a arcului 
într-o gamă mai înaltă de sudare, ce asigură stabilitate, 
reduce devierea arcului și duce la o dinamică crescută a 

acestuia. Veți simți și auzi diferența imediat. 
Oricum, un aparat alimentat turbo va suna 

întotdeauna diferit față de orice alt 
aparat obișnuit. Mai multă putere prin 
Micor Inside determină și o 
adaptabilitate perfectă pentru operațiile 

de sudare dificile cu electrodul celulozic. 
Ideală pentru acei sudori din construcția de 

conducte, care deseori dispun doar de o sursă de 
alimentare de 230 V pe șantier. Echipamentele MicorStick 
oferă 100 % compatibilitate cu cele mai noi standarde de 
conectare și pot fi conectate fără nicio restricție la toate 
rețelele de energie. Până la urmă, noi dorim ca dvs. să puteți 
atinge perfecțiunea în domeniul sudării oricând și oriunde 
aveți nevoie. 

Mai ușoară. Dar mai bună. Cea mai bună pentru sudarea cu electrod 
învelit. Putere completă Micor chiar și în gama monofazată.

3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare” 

3 Putere maximă de sudare chiar și în cazul fluctuațiilor de 
tensiune sau atunci când folosiți cabluri lungi de alimentare 
(de până la 200 m) 

3 Disponibilă și ca versiune “Accu-ready” pentru sudare cu 
alimentare de la baterii, folosind setul de baterii de înaltă 
performanță MobilePower 1 de la Lorch. 

3 Eficiență înaltă și consum scăzut de energie datorită 
sistemului electronic de putere de ultimă generație Micor și 
a opțiunii de economisire automată a energiei 

3 Compatibilă pentru alimentare la moto-generator 

3 Protecție împotriva supratensiunii: nicio deteriorare a 
echipamentului în cazul alimentării incorecte la o sursă de 
tensiune de 400 V. 

3 Produsă și testată conform DIN EN 60974-1, cu marcajul CE, 
simbolul S și IP 23 

3 Extrem de robustă, cu o masă minimă de 4,9 kg 

3 Protecție garantată împotriva căderilor de până la 80 cm 
înălțime 

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

3 Destinată sudării cu electrozi bazici, rutilici și speciali, de 
până la 4 mm diametru

3 Sudură verticală absolut fiabilă cu electrozi celulozici (CEL) 

3 Cu tehnologie și reglaj a funcțiilor Hotstart, Anti-Stick și 
Arc-Force 

3 Include programul de stabilizare Kick-Arc: stabilitate 
direcțională suplimentară și dinamică mărită în gama 
superioară de curenți de sudare, în timpul funcționării

3 InsideCoating: protecție optimă împotriva prafului, pentru 
o durată de viață mai lungă

Statistici independente stabilesc că fiecare echipament este scăpat 

de cel puțin 4 ori în timpul duratei sale de viață. Standardul solicită 

ca un echipament de sudare să poată rezista la o cădere de la 

numai 25 cm. Da, sincer! Doar atât. Dar puteți fi siguri că dacă un 

echipament cade de la mai mult de 25 cm, din mână sau de pe 

bancul de lucru, acest lucru va deteriora echipamentul. Aceasta 

este simpla realitate, cu excepția cazului în care, desigur, este roșu și 

vine de la Lorch. Am prevăzut seria noastră MicorStick cu o 

protecție specială împotriva distrugerilor și rezultatul este impresio-

nant: o protecție garantată împotriva căderilor de la înălțimi de 

până la 80 cm.

Extrem de robustă

MicorStick este prevăzută cu cea mai nouă tehnologie cu invertor Micor de la Lorch. Cu 
caracteristica specială de rezonanță, cu performanța în exploatare maxim posibilă, 
echipamentul garantează caracteristici perfecte de sudare și o eficiență excepțională, care vă 

permite utilizarea energiei valoroase în cel mai eficient mod. Dar MicorStick nu se 
oprește aici și optimizează consumul de energie oricând este posibil. Acesta va 

detecta, de exemplu, când unitatea de sudare nu este în uz și va comuta 
automat unitatea de alimentare la energie pe modul “economisire” și panoul 
de operare pe sarcină minimă. O apăsare scurtă pe butonul de pornire este 
tot ceea ce este necesar pentru a reveni cu echipamentul dvs. în modul ”gata 
de lucru”. 

Eficientă energetic – opțiune suplimentară de economisire a energiei

Sudarea cu conectare la o sursă de alimentare de 230 V este un lucru de la sine 
înțeles. Tehnologia Micor vă permite chiar conectarea prin cabluri cu o lungime de 
până la 200 m. Mai mult, tehnologia Micor va echilibra perfect fluctuațiile în timpul 
operării generatorului, datorită rezervelor sale mari de tensiune. Dar acest lucru nu 
este nici măcar începutul poveștii noastre: MicorStick este disponibil și în versiunea 
“Accu-ready”. În ceea ce privește alimentarea la energie, este o opțiune cu adevărat 
de tip ”totul inclus”. Vă oferă astfel nivelul maxim de flexibilitate de care aveți nevoie 
pentru a vă adapta perfect la condițiile de pe șantier. Atunci când este disponibilă, 
puteți folosi sursa de alimentare de 230 V pentru operațiile dvs. de sudare, dacă nu, 
puteți utiliza puterea bateriilor. Chiar mai mult, Lorch oferă o baterie compatibilă, 
într-o carcasă separată, pe care o puteți adăuga ca opțiune îmbunătățită/adaptată 
oricând.

Flexibilitate optimă. Disponibilă și în versiunea 
“Accu-ready”, incluzând tehnologia “All-In”.
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Sudează până la 
28 de electrozi 

cu un diametru 
de 2,5 mm cu o 

singură încărcare 
a bateriei

MobilePower 1 – tehnologia bateriei aplicată în practică

Bateria 1 = până la 
28 electrozi

Bateria 2 = până la 
56 electrozi

 Bateria 3 = până la 
84   electrozi

Bateria 4 = până la 
112 electrozi

Diametru electrod
Curentul de 

sudare
Tipul electrodului RC11 Tipul electrodului RR12

Lungime 250 mm Lungime 350 mm Lungime 250 mm Lungime 350 mm

ø 2.5 mm 
60 A 28 21 23 17
90 A 23 17 21 15

110 A 21 15 20 14

ø 3.2 mm
90 A – 12 – 10

120 A – 10 – 9
150 A – 9 – 8

Capacitate maximă a electrodului la o încărcare a bateriei

Toate specificațiile reprezintă valorile maxime colectate din testări ale sudării reale. Gama efectivă ce poate fi atinsă într-o anumită aplicație variază 
funcție de marca producătorului de electrozi, de modul în care lucrează sudorul și de condițiile mediului de lucru.

Calitate
“Made in Germany”

Versiunea “Accu-ready” a MicorStick este cu adevărat o soluție 
”totul inclus” atunci când este vorba de alimentarea cu energie. 
Însă tipurile diferite de curent de alimentare nu sunt create în mod 
similar. Curentul continuu furnizat de bateriile MobilePower 1, 
necesită un tip diferit de reglaj față de curentul alternativ, din rețeaua de 
alimentare cu energie electrică. Cablul de alimentare inclus și cablul de 
conectare al bateriei, sunt conectate la echipament prin același sistem nou, dezvoltat 
de Lorch. MicorStick “Accu-ready” va detecta automat dacă setul MobilePower este 
conectat sau dacă operatorul are nevoie de puterea de la sursa de alimentare sau 
generator. Tehnologia Micor va fi atunci aplicată, în vederea optimizării managementu-
lui puterii interne și convertirii curentului într-un arc stabil și puternic de care aveți 
nevoie – cu eficiență maximă.

O conexiune inteligentă: 
Doar o intrare pentru toate opțiunile de alimentare

Controlul inteligent al bateriei asigură o încredere de 100 % față de setul dvs. de baterii 
MobilePower 1. Veți păstra întotdeauna controlul total asupra rezervelor de putere, datorită 
indicatorului de nivel al încărcării, mare și ușor de citit. Funcție de tipul electrodului folosit, 
o bară a indicatorului de încărcare va corespunde cu trei sau patru electrozi cu un diametru 
de 2,5 mm sau 1,5 la doi electrozi cu un diametru de 3,2 mm. Aceasta va indica sudorului 
numărul de cordoane pe care le mai poate realiza, atunci când are nevoie să înlocuiască 
bateria sau când dorește să reconecteze bateria la sursa de alimentare pentru reîncărcare.

Totul este OK. În ceea ce privește puterea 
bateriei, acest lucru înseamnă o capacitate 
maximă de încărcare și, astfel, un timp maxim de 
lucru.

Când ultimul indicator se aprinde în galben, 
capacitatea rămasă de sudare va acoperi încă 1– 2 
electrozi. Apoi, veți ști că bateria trebuie încărcată. 

Complet și amplu. Așa probabil că gândiți atunci când vedeți datele de 
performanță ale MobilePower 1: bucurați-vă de 600 Wh rezervă de putere și 
sudați până la 28 electrozi (Ø 2,5 mm). Și aceasta nu este tot. Cea mai ingenioasă 
parte la tehnologia de sudare cu alimentare la bateriile Lorch: rezerva de putere 
este complet utilizabilă datorită seturilor suplimentare de baterii. Oricine are 
nevoie de mai mult de o încărcare a bateriei, în timpul unei anumite aplicații, 
poate transporta această sursa de energie suplimentară cu el. Luați cu dvs. pur și 
simplu al doilea set de baterii MobilePower 1 și dublați astfel timpul de sudare. 
Un alt treilea set va tripla timpul dvs. de lucru. Un al patrulea îl va mări de patru 
ori. Și așa mai departe. Decuplați-l pe cel vechi, cuplați-l pe cel nou, și continuați 
sudarea. Deoarece înlocuirea bateriilor este foarte simplă, veți menține o 
productivitate ridicată

Indicator de nivel de încărcare – totul pe scurt 

Putere maximă. Din nou și din nou. Flexibilitate 
totală datorită bateriilor care pot fi înlocuite

Echipa de vis pentru o productivitate mărită. Nu veți mai căuta surse 
de energie electrică sau prelungitoare. 

Sudarea cu electrod învelit a trecut încă o dată printr-o 
revoluție. Aceasta datează de acum 20 de ani și s-a 
întâmplat atunci când echipamentele mici și ușoare, cu 
invertor, s-au încumetat să întrerupă dominația 
transformatoarelor de sudare. Lorch a fost în primul front de 
dezvoltare. Beneficiile utilizării invert¬oarelor au fost 
extrem de evidente. Sudarea nu a avut niciodată un 
asemenea nivel de mobilitate. Lorch le-a extins pe acest 
nivel de mobilitate și le-a perfecționat, dezvoltând pachetul 
convenabil de livrare: o cutie robustă pentru transport, ce 
depozitează invertorul de sudare și toate accesoriile 
necesare acestuia. Tot ce aveți nevoie, cu dvs., tot timpul. 
Dar inginerii de la Lorch nu s-au oprit aici. Rezultatul a fost o 
serie Handy Lorch, care a adus progresul la alt nivel: oferind 
o protecție împotriva căderilor de la o înălțime de 80 cm. 

MicorStick plus MobilePower : aceasta este formula pentru distanțe scurte. Necesitatea de a căuta împrejur o 
conexiune la sursa de energie – eliminată. Necesitatea de a transporta prelungitoare lungi – eliminată. 
Necesitatea de a vă întoarce la cutia cu siguranțe, atunci când cade o siguranță – eliminată. MicorStick și 
MobilePower vă permit să lucrați independent de sursa de energie prezentă pe șantierul dvs. Conectați pur 
și simplu setul de baterii MobilePower 1 la echipamentul de sudare MicorStick 160 “Accu-ready”. Fără alte 
pregătiri obositoare, doar porniți sudarea imediat. Exact unde și când aveți nevoie. Perfect adaptată pentru 
sudare în spațiile mari din fabrică, în special în cele interioare. O alegere excelentă pentru lucrările de 
instalații, pe șantiere și în zona silvică. Ideală pentru reparații rapide ale sistemelor de transport, a echipa-
mentelor de construcție și a utilajelor agricole. Performanța excelentă de sudare exact unde aveți nevoie.

MicorStick & MobilePower
Sudare cu alimentare la baterii. Sudarea mobilă intră într-o 
nouă dimensiune: sursă de alimentare independentă, flexibilă și 
puternică.

Inimaginabil la acel moment, chiar și pentru standardele 
curente, atunci când este vorba de atingerea perfecțiunii la 
aplicațiile de sudare mobile. Dar este acesta deja cel mai înalt 
nivel de perfecțiune? Nu există cumva și altceva de oferit de 
către echipamentul portabil de sudare tip invertor? Unde 
există voință există și o cale de rezolvare. Mobilitatea 
nelimitată – acesta este noul standard. Sudarea fără nevoia 
unei surse de energie sau moto-generator. Sudați oriunde, 
indiferent cât de departe vă aflați. Măriți productivitatea la 
sudare chiar mai mult și eliminați necesitatea de a căuta o 
sursă apropiată de conectare la energie. Permiteți-ne să vă 
prezentăm următoarea revoluție în sudarea cu electrod învelit: 
MicorStick cu MobilePower 1 – tehnologia de sudare cu 
alimentare la baterii, creată de Lorch.

Sudarea cu alimentare la baterii este o provocare tehnică semnificativă. Echipamentul de sudare 
necesită substanțial mai multă putere comparativ cu alte echipamente electrice. De aceea am 
inclus baterii cu eficiență cu adevărat mare, cu tehnologie cu ioni de litiu, ce oferă aceeași capaci-
tate ca și aprox. 40 baterii folosite în general la mașinile de înșurubat electrice. În loc de a umple o 
întreagă cutie de dimensiuni mari, așa cum este în cazul acestor baterii standard, setul de baterii 
de la Lorch este furnizat într-o cutie mică și compactă. Și mai important, acestea furnizează putere 
maximă oricând este nevoie. O încărcare a bateriei vă permite să sudați până la 28 de electrozi cu 
un diametru de 2,5 mm sau până la 12 electrozi cu un diametru de 3,2 mm. Acest lucru este de 
obicei mai mult decât suficient pentru o mulțime de aplicații de sudare.
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MobilePower 1

MicorStick 
160

160 A

MicorStick 
160

160 A
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Set ansamblu pentru 
MicorStick.  
Cutia de protecție a 
sculelor este disponibilă 
și separat pentru 
MobilePower.

Easy Go 3    
Opțiune de transport 
pentru MicorStick și 
MobilePower 
alăturate.

Easy Go 2    
Opțiune de transport 
pentru MicorStick și 
MobilePower 
suprapuse.

Easy Go 1   
Mâner de 
transport pentru 
MicorStick și 
MobilePower.

Rucsac de sudare 
Soluție confortabilă de tip 
rucsac care include o curea 
pentru mijloc și piept pentru 
MicorStick și MobilePower 
(incluzând telecomandă de 
pornire/oprire MobilePower)

Tipul echipamentului 
MicorStick 160 MicorStick 160  

Accu-ready

Sudare cu electrod învelit 10 – 150 A 10 – 150 A
Sudare TIG cu ContacTIG 15 – 160 A 15 – 160 A

Tip electrozi de sudare 
Diametru electrod Ø în mm 1.0 – 4.0 1.0 – 4.0
CEL Ø în mm 1.5 – 4.0 1.5 – 4.0
TIG Ø în mm 1.0 – 2.4 1.0 – 2.4

Durata activă DA standard de lucru, măsurată conform standardului german de calitate DIN EN 60974-1 la temperatura mediului de 40 °C 

Curent de sudare la DA 100 % (40 °C) 110 A 110 A
Curent de sudare la DA 60 % (40 °C) 120 A 120 A
DA la curent de sudare I max. (40 °C) 30 % 30 %

Echipamentul 
Tensiunea sursei de alimentare 1~230 V 1~230 V
Toleranța permisă a sursei de alimentare +15 % / –40 % +15 % / –40 %
Siguranța sursei, acțiune întârziată 16 A 16 A
Dimensiuni în mm (L x l x h) 340 x 131 x 215 340 x 131 x 215
Masa 4.9 kg 4.9 kg

Operare baterie --
“Accu-ready” pentru utilizarea cu MobilePower 1 

 

MobilePower 1 

Putere 604,8 Wh 

Durata de viață 
aprox. 1.000 cicluri de 

încărcare
Dimensiuni în mm 
(L x l x h) 323 x 131 x 215 

Masa 7 kg 

Timp de încărcare 150 min 

optional
www.lorch.eu

Încărcător pentru MobilePower

Tensiune de alimentare 115 V / 230 V
Putere intrare 2.6 A / 1.4 A
Tensiune de ieșire 58 V
Putere de ieșire 4.5 A

Opțiunile echipamentului

Perfectă pentru mobilitate în domeniul construcțiilor.
MicorStick și MobilePower pot să fie transportate separat, cu ușurință. Aceasta pentru că sunt prevăzute ca versiune 
standard cu o curea de transport de mână. O altă opțiune este de a utiliza una din soluțiile inteligente de transport și 
deplasare de la Lorch. Planificarea din timp – pentru mobilitate nelimitată.

Libertatea noii generații 
Fără legătură la sursa de alimentare și totuși puternică. Tehnologia bateriei de înaltă 
eficiență face acest lucru posibil. Eficiența unei suduri de calitate excelentă, acolo unde 
aveți nevoie de ea. Până la 28 de electrozi (ø 2,5 mm) alimentată cu doar o încărcare a 
bateriei. MicorStick “Accu-ready” și MobilePower 1 de la Lorch – echipa de vis pentru 
aplicațiile dvs. mobile de sudare.

Ani de 
GARANȚIE 
INDUSTRIALĂ



Handy 160

Handy 180

Handy 200
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Extrem de robustă
Statistici independente stabilesc că fiecare echipament este 
scăpat de cel puțin 4 ori în timpul duratei sale de viață. Standar-
dul solicită ca un echipament de sudare să poată rezista la o 
cădere de la doar 25 cm. Da, sincer! Doar atât. Dar puteți fi siguri 
că dacă un aparat cade de la mai mult de 25 cm, din mână sau 
de pe bancul de lucru, acest lucru va deteriora aparatul. Aceasta 
este simpla realitate, cu excepția cazului în care, desigur, este 
roșu și vine de la Lorch. Am prevăzut seria noastră Handy cu o 
protecție specială împotriva căderii și rezultatul este 
impresionant: o protecție garantată 
împotriva căderilor de la înălțimi de 80 cm.

3 pași pentru a obține o sudură perfectă
1. Porniți
2. Selectați tipul procesului / electrodului
3. Reglați curentul de sudare

Sudare perfectă cu 
electrod 
Reglajul microprocesorului asigură 
caracteristici speciale de sudare pentru 
seria Handy.
Pur și simplu porniți echipamentul și 
începeți sudarea.
Vă veți bucura imediat de o experiență 
impresionantă a rezultatului muncii dvs. 
Noi creăm condițiile tehnice pentru un 
reglaj optim al arcului electric cu un 
control complet digital:
• Hotstart automat asigură caracteristici absolut perfecte de amorsare.
• Sistemul Anti-Stick previne lipirea electrodului.
• Reglajul Arc-Force asigură o stabilitate crescută a arcului electric 
și transfer optim al metalului topit.

Baza: tehnologie de reglaj adaptiv, cu datele obținute de la cei mai buni sudori din 
lume. Deoarece, cu cât transferul picăturilor este mai fin și mai bine controlat, cu atât 
sunt mai bune rezultatele sudurii dvs

Standard Seria Handy

Calitate
“Made in Germany”

Seria Handy

Seria Handy pe scurt

Seria Handy de la Lorch. O sarcină într-adevăr ușoară pentru 
umerii dvs. – dar și o adevărată centrală de forță în ceea ce 
privește calitatea și caracteristicile sudurii. Caracterul 
compact permite deplasarea ușoară în spații închise. Și în 
ateliere? Aici se potrivește perfect chiar și pe cele mai mici 
bancuri de lucru. Handy este proiectată exact pentru 
cerințele practice de sudare zilnică. Se bazează pe cea mai 
modernă tehnologie pentru invertoare electrice cu tehnolo-
gie adaptivă de ajustare. Aceasta ajută la reducerea formării 
stropilor, compensează greșelile operatorului și permite o 
funcționare fascinantă și simplă, asigurând rezultate 
perfecte la sudare. Își demonstrează calitățile și atunci când 
este utilizat cu un generator și atunci când se folosesc 
cabluri de alimentare lungi. Acolo unde multe alte echipa-
mente “inferioare” au încetat să își ofere serviciile, Handy 
uimește prin fiabilitate și rămâne incredibil de stabil.
Mai mult, seria Handy de la Lorch oferă cicluri excepționale 
de lucru în condiții reale, rezerve mari de putere și, pentru 
mașinile Handy 150 și mai puternice, posibilitatea sudării 
TIG cu amorsare ContacTIG.
Prin folosirea tehnologiei MICOR, Handy 200 contribuie și 

mai mult la perfecționarea sudării cu electrod învelit, ca nici 
un alt produs. Handy 200 ControlPro permite chiar și să 
reglați în mod individual valorile parametrilor Hotstart și 
Arc-Force. Și mai mult, un detector al capătului cordonului 
de sudură asigură o întrerupere dorită a arcului electric la 
capătul cordonului, putând fi activat pentru modelul 
ControlPro. Este disponibil și ca variantă RC incluzând 
conectarea prin telecomandă.

Compactă, robustă, puternică.
Ideală pentru ateliere și construcții.
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3 Extrem de robustă cu masă minimă

3 Protecție garantată împotriva căderilor de până la 80 cm 
înălțime

3 Caracteristici deosebite ale sudării datorită tehnologiei 
moderne pentru invertoare

3 Recomandată pentru electrozi bazici, rutilici și speciali

3 Cu tehnologie de reglaj Hotstart, Anti-Stick și Arc-Force

3 Prevăzută cu InsideCoating: protecție optimă împotriva 
prafului pentru o durată lungă de funcționare 

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

3 Compatibilă cu generatorul

3 Eficiență înaltă și consum scăzut de energie datorită celor 
mai moderne componente electronice și funcției ventilato-
rului “la cerere”

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 

În plus pentru Handy 200:

3 Tehnologie MICOR inovativă și patentată, care asigură putere 
maximă și caracteristici perfecte pentru sudare la o masă de 
doar 5,8 kg – unic pentru această clasă

3 Pentru o sudură perfectă cu electrod până la Ø 5 mm

3 O sudură verticală absolută, de necrezut, cu electrozi 
celulozici (CEL) până la Ø 3,2 mm

3 Disponibilă și în variantă cu telecomandă

3 Disponibilă cu conceptul de funcționare BasicPlus sau 
ControlPro

H
an

dy



Handy 160
160 A

Handy 180
180 A

Handy 200
200 A

Handy 200
200 A
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Variantele de putere

Perfect în mișcare la lucrări de construcții

Carcasă practică de protecție :
Carcasa noastră de protecție vă asigură 
întotdeauna că aveți orice cu dvs. Cele șapte 
articole pentru o sudare perfectă, sunt ușor de 
manipulat, simplu de transportat și bine 
asigurate în acest caz – incluzând masca  de 
protecție la sudare. 

Conținutul pachetului de livrare a echipamentu-
lui MMA:
Set cabluri, cu clește port-electrod și de masă, cu 
lungime de 3 m, ciocanul-daltă, peria din sârmă, 
masca de protecție la sudare EN 166, sticla de 
protecție, într-o carcasă solidă de protecție.

Conținutul pachetului de livrare a echipamentu-
lui TIG și MMA:
Set cabluri, cu clește port-electrod și de masă, cu 
lungime de 3 m, ciocanul-daltă, peria din sârmă, 
masca de protecție la sudare EN 166, sticla de 
protecție, pistolul de sudare TIG corespunzător, 
electrodul de wolfram, reductorul de presiune 
cu manometru de debit și presiune, într-o 
carcasă solidă de protecție. 

Gama de sudare Handy 160 Handy 180
Handy 200  
Basic Plus

Handy 200
Control Pro

MMA 5 – 150 A 5 – 150 A 10 – 200 A 10 – 200 A
TIG cu ContacTIG 5 – 160 A 5 – 180 A 10 – 200 A 10 – 200 A

Electrozi de sudare
Diametru electrod Ø în mm 1.5 – 4.0 1.5 – 4.0 1.5 – 5.0 1.5 – 5.0
CEL Ø în mm –– –– 1.5 – 3.2 1.5 – 3.2
TIG Ø în mm 1.0 – 2.4 1.0 – 2.4 1.0 – 3.2 1.0 – 3.2

Durata activă de lucru DA pentru MMA –măsurată în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1 
Curent de sudare la DA  100 % (40 °C) 115 A 115 A 130 A 130 A
Curent de sudare la DA  60 % (40 °C) 135 A 135 A 150 A 150 A
DA la curent sudare I max. (40 °C) 40 % 40 % 30 % 30 %

Echipamentul
Tensiune sursă alimentare 1~230 V 1~230 V 3~400 V 3~400 V 
Toleranța permisă a sursei +15 % / –25 % +15 % / –25 % +15 % / –25 % +15 % / –25 %
Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată 16 A 16 A 16 A 16 A
Dimensiuni în mm (L x l x h) 337 x 130 x 211 337 x 130 x 211 337 x 130 x 211 337 x 130 x 211
Masa 5.3 kg 5.7 kg 5.8 kg 5.8 kg

Versiunile echipamentului
Pachet MMA
Pachet TIG și MMA

Conexiune prin telecomandă –– –– versiune cu telecomandă  versiune cu telecomandă 

Concepte de operare
BasicPlus –– ––
ControlPro (cu afișaj cu 7 segmente) –– ––

Deoarece calitatea este deseori în mișcare
Întotdeauna veți dori să aveți un echipament ce sudează bine, portabil, cu dvs. Am făcut tot 
ce este posibil astfel încât mobilitatea să fie ușor de atins pentru dvs.: masă minimă, 
dimensiuni compacte și protecție excelentă la cădere. Mai mult, carcasa practică de protecție 
și transport a sculelor, vă asigură că întotdeauna aveți tot ce vă trebuie cu dvs. Totul este 
inclus, toate sunt aici.
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smallest 
and lightest 
CEL-capable

200A 
inverter 

in its 
class
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comportă absolut perfect în timpul acestei operații. În 
interior, tehnologia MICOR inovativă și patentată de Lorch, 
funcționează și asigură un arc electric fantastic și stabil. 
Aceste caracteristici de calitate sunt prezente și atunci când 
alimentați la un generator sau în cazul unor fluctuații mari de 
tensiune, chiar și atunci când este folosită cu cabluri de 
alimentare cu lungime de până la 200 m! În timp ce alte 
echipamente nu mai funcționează, seria X amorsează arcul 
electric perfect și cu stabilitate completă.

Seria X
Construită pentru uz extrem, extra putere pentru electrozi 
groși, excelentă pentru CEL datorită tehnologiei MICOR®.

3 Performanță maximă și caracteristici perfecte pentru 
sudare, datorită tehnologiei MICOR® 

3 Pentru o sudură perfectă cu electrod învelit până la Ø 8 
mm

3 Arc electric stabil în cazul fluctuațiilor de tensiune și atunci 
când folosiți cabluri de alimentare cu lungime de 200 m

3 Recomandată în special pentru electrozi bazici, rutilici și 
speciali

3 O sudură verticală absolută, de necrezut cu electrozi 
celulozici (CEL) până la Ø 3,2 mm 

3 Incluzând Funcția MICOR-Up, pentru o sudură verticală 
perfectă (în varianta ControlPro)

3 Sudare cu electrod învelit cu Hotstart, funcție arc pulsat 
(ControlPro), tehnologie de reglaj Anti-Stick și Arc-Force

3 Crăițuire arc-aer

3 DC-TIG cu ContacTIG

3 Concept de funcționare: “3 pași pentru sudare”

3 Protecție împotriva căderilor de la până la 60 cm înălțime

3 Prevăzut cu InsideCoating: protecție optimă împotriva 
prafului 

3 Carcasă extrem de solidă, protejată complet împotriva 
stropirilor cu apă (IP 34)

3 Masă extrem de scăzută (de la 18,5 kg)

3 Conexiune pentru telecomandă manuală sau de picior

3 Opțional: telecomandă manuală stabilă, cu sau fără suport 
magnetic

3 Opțional: funcție de schimbare a polarității

3 Compatibilă cu generatorul

3 Poate fi folosită și cu dispozitive de alimentare cu sârmă tip 
MIG-MAG

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

Seria X pe scurt

3 pași pentru a obține o sudură perfectă

1. Selectați tipul electrodului
2.  Selectați modul de operare
3.  Reglați curentul de sudare

Extrem de solidă.
Statisticile indică faptul că fiecare echipament este scăpat de 

cel puțin 4 ori în timpul duratei sale de viață, iar acest lucru se 

întâmplă în condiții normale de funcționare. Da, sincer! În 

special în condiții extrem de utilizare, pericolul este și mai 

mare, la fel și probabilitatea de a cădea. Normele solicită ca 

un echipament să poată rezista la o cădere de la numai 25 

cm. Da, sincer! Doar atât. Dar este cu siguranță mult mai 

mult dacă un echipament cade din spatele unei camionete 

sau din mâna dvs. în timpul deplasării, iar atunci echipa-

mentul este de obicei distrus. Acest lucru însă nu este cazul 

nostru, pentru că am proiectat o 

protecție specială împotriva căderii 

pentru seria X. Rezultatul este 

impresionant: o protecție 

garantată împotriva căderii de la 

înălțimi de 60 cm.

Standard

Condițiile în care lucrează sudorii cu electrod sunt de obicei 
foarte dificile, iar uneori mediul de lucru este extrem: ploaie, 
vânt, noroi, praf și mizerie. Condiții în care unele echipamente 
pur și simplu nu rezistă. Și atunci ce faci? Este necesară 
achiziționarea unui nou echipament și multiple reparații. Așa 
era înainte sudarea de pe teren. Seria X a fost creată exact 
pentru acest domeniu de lucru. Pentru că atunci când apare 
o criză, timpul costă. Din acest motiv, seria X este prevăzută 
cu tot ce ați putea avea nevoie pentru operațiile din afara 
atelierului: dimensiuni compacte, rezistentă la căderi până la 
60 cm, protecție completă împotriva stropirilor cu apă, 
protecție excelentă împotriva infiltrării prafului și a particule-
lor străine. În plus, o construcție specială a bazei carcasei, ce 
permite un spațiu suficient la sol și o platformă stabilă. Placa 
de bază solidă este realizată din oțel inoxidabil și asigură un 
ciclu lung de viață, indicând și adâncimea maxim permisă de 
pătrundere în apă. Ați citit bine, nu este nicio problemă să 
introduceți seria X în apă până la înălțimea bazei din oțel 
inoxidabil, fără a defecta componentele electronice.

Echipamentul este testat pentru operare în condiții extreme. 
Până la urmă, atunci când folosiți seria X nu știm dacă o veți 
folosi în zona arctică, în Sahara sau în altă parte, între aceste 
locuri! În plus față de toate calitățile sale de “teren” – 
bineînțeles că seria X poate suda și puteți fi siguri că se 

Cordon MMA vertical 
MicorUp

Tehnologia revoluționară MICOR® de la Lorch, 
nu numai că face seria X insensibilă la 
fluctuațiile de tensiune, dar oferă lumii un nou 
început odată cu MicorUP, o tehnologie 
folosită în X 350 ControlPro, care asigură o 

sudare MMA verticală perfectă. Metoda triunghiului nu mai este 
necesară. Sudorul pur și simplu orientează electrodul direct în 
sus. Chiar și cu electrozii standard se pot atinge rezultate 
excelente. Motivul acestui progres: tehnologia MICOR®.

Deși cu invertoarele standard, în gama de curenți mici arcul 
electric se poate întrerupe rapid, datorită tehnologiei patentate 
de control MICOR, se asigură întotdeauna o putere suficientă 
pentru a păstra arcul electric aprins și stabil. Chiar dacă până 
acum sudarea verticală MMA s-a realizat în două treceri, 
rădăcina cu un electrod de diametru mic și stratul de acoperire 
cu un electrod mai gros, cu procesul MicorUp o singură trecere 
cu electrod mai gros, este de obicei suficientă.

Calitate
“Made in Germany”

Se
ria

 X

Filtru de praf ce poate 
fi înlocuit

Funcție opțională de schimbare 
a polarității PST

Protecție 
completă 
împotriva 

infiltrării apei

Placă de bază
 solidăAdâncime protejată împotriva 

pătrunderii, la introducerea în apă

Clasa de protecție IP 34

Sudare MMA verticală, simplă și 
rapidă MicorUp.



Aici este locul în care seria X 

se simte cu adevărat acasă.
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Seria X este folosită oriunde sunt necesare zilnic lucrări 
complexe de sudare. Deseori aceste lucrări trebuie reali-
zate în cele mai dificile condiții și pe teren accidentat. 
Aceste zone sunt locul în care seria X își demonstrează 
calitățile off-road și întreaga sa capacitate – în fiecare zi.



X 350
350 A

X 350 PST
350 A
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Performanță maximă datorită tehnologiei MICOR® 
Seria X cu tehnologie MICOR, unică și patentată de Lorch, sudează cu electrozi de până la 8 
mm diametru, fără nici un efort. Indiferent că sunt electrozi Bazici, Rutilici sau Speciali – și 
Celulozici, dacă aveți nevoie. 

Manipulare ușoară garantată – concepte de operare ale seriei X

Telecomandă wireless cu contact
KR 10 al seriei X.

Telecomandă manuală
HR 33 PST

BasicPlus ControlPro

Gama de sudare X 350 X 350 PST

Domeniu reglare curent sudare MMA 10 – 350 A 10 – 350 A

Electrozi de sudare
Diametru electrod Ø în mm 1.6 – 8.0 1.6 – 8.0
CEL Ø in mm up to 6.0 up to 6.0

Durata activa DA la regim de lucru standard pentru MMA –măsurată în conformitate cu standardul german de calitate DIN EN 60974-1
Curent de sudare la DA 100 % (40 °C) 230 A 230 A
Curent de sudare la DA  60 % (40 °C) 280 A 280 A
DA la curent I max. (40 °C) 35 % 35 %

Echipamentul
Tensiunea sursei de alimentare 3~400 V 3~400 V 
Toleranța permisă a sursei +25 % / –40 % +25 % / –40 %
Siguranța sursei de alimentare, acțiune întârziată 25 A 25 A
Dimensiunile în mm (L x l x h) 515 x 185 x 385 515 x 185 x 385
Masa 18.5 kg 19.8 kg
Funcțiune de schimbare a polarității (PST) –– •
Concepte de operare
BasicPlus • ––
ControlPro • •

3  Concept de operare: “3 pași pentru sudare”
3  Afișaj cu 7 segmente, precis, a curentului de sudare
3 Pre-selectare a tipului electrodului, pentru rezultate optime
3 Hotstart pornit/oprit (poate fi setat în sub-meniu)
3 Poate trece la funcția TIG
3 Poate fi folosită împreună cu dispozitivele de avans a sârmei, in 

regim MIG-MAG, cu ajutorul caracteristicii CC și CV
3 Cu funcție MicorUp pentru sudura optimă MMA verticală
3 Ca variantă PST, cu funcție de inversare a polarității
3 Poate fi activată funcția de arc pulsat MMA

3  Concept de operare: “3 pași pentru sudare”
3  Afișaj cu 7 segmente, precis, a curentului de sudare
3 Pre-selectare a tipului electrodului, pentru rezultate optime
3 Hotstart poate fi setat în sub-meniu
3 Poate trece la funcția TIG
3 Poate fi folosită împreună cu dispozitivele de avans a sârmei, in 

regim MIG-MAG, cu ajutorul caracteristicii CV
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