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PLNÁ FLEXIBILITA A VÝKON V KOMPLETNÍM BALÍČKU:
MICORMIG S FULL PROCESS SYNERGIC.
MicorMIG:
pro všechny, kteří chtějí chytrý všestranný zdroj.
Robustní MIG-MAG svařovací zdroj s patentovanou technologií MicorBoost a dynamickou
regulací přesvědčuje p
 erfektním obloukem, nejvyšším výkonem a maximální účinností.

Pro všechny, kteří chtějí všechno:
balíček vybavení Full Process Synergic.
S balíčkem Full Process Synergic nyní získáte pro Váš špičkový svařovací zdroj také plné
vybavení, včetně všech svařovacích postupů a procesů – a to za nepřekonatelnou cenu!

Balíček vybavení
Full Process Synergic
Úspora: 35,438 Kč
Speciální nabídka závisí na
platnosti ceníku.

Zajistěte si nyní kompletní balíček pro plnou flexibilitu a kvalitu při
svařování a získejte maximum ze svého nového zdroje!

Výkony MicorMIG Standard:
•I
 deální pro všechny standardní úlohy:
Včetně svařovacích programů na ocel a plněný drát
•R
 obustní a výkonný:
MIG-MAG zdroj s technologií MicorBoost
•V
 ždy perfektní oblouk
díky nastavitelné dynamice
•J
 ednoduchá kontrola kvality díky možnosti
ukládání úloh v provedení ControlPro

Dodatečné výkony s Full Process Synergic:
Maximální flexibilita materiálu:
špičkové svařovací programy pro všechny
kombinace materiálu, drátu a plynu
Tři metody v jednom zdroji:
nejlepší kvalita svaru u MIG-MAG, TIG a elektrody
včetně speciálních jako CEL a drážkování
Perfektní výsledky ve speciálních aplikacích:
vyšší kvalita díky SpeedArc a výrazně produktivnější svařování stoupavého svaru díky SpeedUp
Management úloh v plném rozsahu: Ukládání
opakujících se svařovacích úloh na karty úloh pomocí technologie NFC – přenosné na jiné zdroje

PROCESY LORCH SPEED:
VČETNĚ VYŠŠÍ PRODUKTIVITY.
S našimi inovativními procesy Speed je svařování výrazně jednodušší a rychlejší. Můžete tak trvale
snížit své výrobní náklady. A to nejlepší: U MicorMIG s Full Process Synergic je již vše k dispozici.
SpeedUp: Takhle jednoduše jde stoupavý svar.
Zapomeňte na komplikované svařování do stromečku. S procesem SpeedUp je oblouk automaticky regulován ve dvou střídajících se fázích tak, aby vznikal perfektní
stoupavý svar – prakticky bez rozstřiku a až dvakrát rychleji.

SpeedArc: žádný strach z úzkých spár.
Již 40° úhel otevření stačí s procesem SpeedArc pro bezchybný svar. Tento proces
zajišťuje v celém rozsahu výkonu mimořádně hluboký průvar do základního materiálu,
přitom je dobře ovladatelný a nanejvýš hospodárný.

Váš MicorMIG Full Process Synergic získáte v následujících variantách balíčku nebo také jako
individuálně konfigurovaný zdroj:
Mat.č.

Provedení

224.3040.3

MicorMIG 300 balíček BasicPlus –
kompaktní zdroj chlazený plynem (Full Process)

224.3550.3

MicorMIG 350 balíček BasicPlus –
kompaktní zdroj chlazený vodou (Full Process)

113,230.00 Kč

224.4050.3

MicorMIG 400 balíček BasicPlus –
kompaktní zdroj chlazený vodou (Full Process)

129,610.00 Kč

224.4052.3

MicorMIG 400 balíček BasicPlus – zdroj s externím
podavačem chlazený vodou (Full Process) – 5 m

161,798.00 Kč

224.5053.3

MicorMIG 500 balíček BasicPlus – zdroj s externím
podavačem chlazený vodou (Full Process) – 10 m

184,288.00 Kč

Váš prodejce Lorch:

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26 · 71549 Auenwald · Germany
T +49 7191 503-0 · F +49 7191 503-199
info@lorch.eu · www.lorch.eu

91,156.00 Kč
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