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ÚPLNÁ FLEXIBILITA A VÝKON V KOMPLETNOM
BALÍKU: MICORMIG PULSE S FULL PROCESS PULSE.
MicorMIG Pulse: pre všetkých, ktorý chcú kvalitný
univerzálny prístroj
Robustné zváracie zariadenie MIG-MAG s patentovanou technológiou MicorBoost a reguláciou
dynamiky presvedčí perfektným oblúkom, maximálnym výkonom a maximálnou efektívnosťou.

Pre všetkých, ktorí chcú všetko:
balík výbavy Full Process Pulse
S Full Process Pulse dostávate teraz svoje nové špičkové zváracie zariadenie a tiež
kompletný balík výbavy, vrátane všetkých zváracích postupov a procesov – a to za
neprekonateľnú cenu!

Balík výbavy
Full Process Pulse
Úspora: 1.113,– €
Špeciálna ponuka závisí od
platnosti cenníka.

Zabezpečte si teraz kompletný balík pre úplnú flexibilitu a kvalitu pri
zváraní a vyťažte maximum zo svojho nového zariadenia!

Výkony MicorMIG Pulse:
• Ideálne pre všetky úlohy: Vrátane pulzných
zváracích programov pre oceľ a tiež zváracích
programov Synergic pre oceľ a trubičkový drôt
• Robustné a výkonné:
Zariadenie MIG-MAG s technológiou MicorBoost
• Vždy perfektný oblúk
vďaka nastaviteľnej dynamike
• Jednoduché zabezpečenie kvality pomocou
možnosti uloženia úlohy vo verzii ControlPro

Dodatočné výkony s Full Process Pulse:
Maximálna flexibilita materiálu: prídavné
pulzné zváracie programy pre hliník a ušľachtilú
oceľ a pre všetky zváracie programy Synergic
Tri procesy v jednom zariadení: najlepšia kvalita zvarov u MIG-MAG, TIG plus špeciálna elektróda a tiež CEL a drážkovanie elektrickým oblúkom
Perfektné výsledky pri špeciálnom používaní:
vyššia kvalita vďaka SpeedArc a výrazne produktívnejšie zváranie zdola nahor vďaka SpeedUp
Manažment úloh: Ukladanie opakovaných zváracích úloh na kartách úloh cez technológiu NFC –
prenosné na iné zariadenia

LORCH PROCESY SPEED:
VRÁTANE VYŠŠEJ PRODUKTIVITY.
S našimi inovovanými rýchlymi procesmi bude zváranie oveľa jednoduchšie a rýchlejšie.
Dokážete trvalo znížiť svoje výrobné náklady. A to najlepšie: U MicorMIG Pulse s Full Process
Pulse je už všetko k dispozícii.
SpeedUp: Tak jednoduchý je zvar zdola nahor.
Zabudnite na komplikované zváranie na stupačku. Pri procese SpeedUp sa reguluje
oblúk automaticky v dvoch fázach, ktoré sa od seba odlišujú, takže vzniká perfektný
zvar – prakticky bez rozstreku a až dvakrát rýchlejšie.

SpeedArc: žiadny strach pred úzkymi štrbinami.
Už 40° uhol úkosu postačuje, aby proces SpeedArc vytvoril bezchybný zvar. Proces
sa stará v celej oblasti výkonu o mimoriadne hlboký prievar do základného materiálu,
dá sa pritom dobre ovládať a je mimoriadne úsporný.

Váš MicorMIG Full Process Pulse môžete zakúpiť v nasledujúcich verziách balíkov alebo aj ako
individuálne konfigurovateľné zariadenie:
Provedení

225.3040.3

MicorMIG Pulse 300 balíček BasicPlus –
kompaktný zdroj chladený plynom (Full Process)

4.931,00 €

225.3550.3

MicorMIG Pulse 350 balíček BasicPlus –
kompaktný zdroj chladený vodou (Full Process)

5.780,00 €

225.4050.3

MicorMIG Pulse 400 balíček BasicPlus –
kompaktný zdroj chladený vodou (Full Process)

6.410,00 €

225.4052.3

MicorMIG Pulse 400 balíček BasicPlus – zdroj s
 xterným podávačom chladený vodou (Full Process) – 5 m
e

7.648,00 €

225.5053.3

MicorMIG Pulse 500 balíček BasicPlus – zdroj s
externým podávačom chladený vodou (Full Process) – 10 m

8.513,00 €

Úplná flexibilita. Maximálny výkon. Skutočný Lorch.
Váš odborný predajca 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
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