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VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT EN VERMOGEN IN EEN
COMPLEET PAKKET: MICORMIG PULSE MET FULL
PROCESS PULSE.
MicorMIG Pulse: voor iedereen die een slimme alleskunner
voor efficiënt pulslassen wil
Het robuuste MIG-MAG-lasapparaat met gepatenteerde MicorBoost-technologie en dynamiek
regeling overtuigt met een perfecte vlamboog, het hoogste vermogen en maximale efficiëntie.

Voor iedereen die alles wil:
het toebehorenpakket Full Process Pulse
Met Full Process Pulse krijgt u nu voor uw nieuwe top-lasapparaat ook het volledige
toebehorenpakket inclusief alle lasmethodes en processen – en dat voor een
onovertroffen prijs!

Toebehoren-Pakket
Full Process Pulse
Uw besparing: 1.113,– €
Promotie-aanbieding is afhankelijk
van de geldigheid van de prijslijst.

Koop nu het complete pakket voor volledige flexibiliteit en kwaliteit bij
het pulslassen en haal het maximale uit uw nieuwe apparaat!

Voordelen van de MicorMIG Pulse:
•P
 erfect voor alle werkzaamheden:
inclusief pulslasprogramma’s voor staal en
Synergic-lasprogramma’s voor staal en vuldraad
•R
 obuust en krachtig:
MIG-MAG-apparaat met MicorBoost-technologie
•A
 ltijd de perfecte vlamboog
dankzij in te stellen dynamiek
•E
 envoudige kwaliteitsborging door de mogelijkheid om jobs in de ControlPro-uitvoering op te slaan

Bijkomende voordelen van Full Process Pulse:
Maximale materiaalflexibiliteit:
extra pulslasprogramma’s voor aluminium, RVS en
voor alle beschikbare Synergic-lasprogramma’s
Drie lasprocessen in één apparaat:
beste naadkwaliteit bij MIG-MAG, ContacTIG &
Elektrode alsook Plus met CEL en gutsen
Perfecte resultaten bij speciale toepassingen:
hogere kwaliteit door SpeedArc en veel productiever
opgaand lassen dankzij SpeedUp
Volledig jobbeheer:
sla terugkerende lasjobs via NFC-technologie op
jobkaarten op, of draag deze over op andere

LORCH SPEED-PROCESSEN:
INCLUSIEF HOGERE PRODUCTIVITEIT.
Met onze innovatieve Speed-processen wordt het lassen veel makkelijker en sneller. Zo kunt
u uw productiekosten blijvend verlagen. En het beste van alles: bij de MicorMIG Pulse met Full
Process Pulse zit alles er al bij.
SpeedUp: zo eenvoudig is opgaand lassen.
Vergeet gecompliceerd lassen in driehoeksbeweging. Bij het SpeedUp-proces wordt
de vlamboog automatisch in twee afwisselende fases geregeld, zodat een perfecte
opgaande las ontstaat – nagenoeg spatvrij en tot twee keer zo snel.

SpeedArc: geen angst voor smalle naden.
Een openingshoek van 40° is al voldoende om met SpeedArc een perfecte naad te
maken. Het proces zorgt over het totale vermogensbereik voor een extra diepe
inbranding in het werkstuk, kan daarbij goed worden beheerst en is uiterst rendabel.

De MicorMIG Full Process Pulse is verkrijgbaar in de volgende pakketvarianten of ook als individueel
te configureren apparaat:
Uitvoering

225.3040.3

MicorMIG Pulse 300 pakket BasicPlus –
compact machine gasgekoeld (Full Process)

4.931,00 €

225.3550.3

MicorMIG Pulse 350 pakket BasicPlus –
compact machine watergekoeld (Full Process)

5.780,00 €

225.4050.3

MicorMIG Pulse 400 pakket BasicPlus –
compact machine watergekoeld (Full Process)

6.410,00 €

225.4052.3

MicorMIG Pulse 400 pakket BasicPlus –
kofferuitvoering watergekoeld (Full Process) – 5 m

7.648,00 €

225.5053.3

MicorMIG Pulse 500 pakket BasicPlus –
kofferuitvoering watergekoeld (Full Process) – 10 m

8.513,00 €

Volledige flexibiliteit. Hoogste vermogen. Echt Lorch.
Uw Lorch-verkoper:

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
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