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ODPADÁ ČASOVĚ NÁROČNÉ HLEDÁNÍ ZÁSUVKY  
A TAHÁNÍ KABELU
Firma MASTAB Stahl- und Industriebau GmbH Marburg 
je profesionální partner pro průmyslové stavby, zejména 
pro individuální speciální řešení. Firma Mastab pečuje 
o zákazníky ve firemním sídle v Hessenu a v mnoha 
dalších spolkových zemích Německa a provází jejich 
stavební záměry ve všech fázích projektu od návrhu 
až po závěrečné předání. Na stavbách musí často řešit 
ten stejný problém: buď přípojka proudu chybí zcela, 
nebo je k ní nutné překonat velkou vzdálenost. A pokud 
se pak napájení kabelem přesto namáhavě zajistí, 
výkon sítě často kolísá a výsledky svařování nesplňují 
požadavky. S mobilním přístrojem MicorStick 160 firmy 
Lorch s akumulátorovým modulem MobilePower může 
nyní firma na staveništích svařovat zcela nezávisle na 
situaci se zdroji – a to s excelentními výsledky svařování.

„S přístrojem MicorStick máte dvojnásobnou volnost. Je možné svařovat pomocí el. sítě nebo akumulátoru. A vždy s velmi dobrými 
výsledky svařování.“ Peter Hühn, vedoucí oblasti ocelových konstrukcí a montáže u firmy Mastab.
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Flexibilní, spolehlivý a praktický

iDEÁLNÍ PŘEDPOKLADY PRO SVAŘOVAcÍ  
PRÁcE NA STAVENiŠTi

MicorStick ve spojení s MobilePower propůjčuje sváře-
čům firmy Mastab na staveništi absolutní svobodu 
pohybu. Na pouhé jedno nabití akumulátoru lze nezávisle 
na síti svařit až 28 elektrod (bazické, rutilové nebo speci-
ální elektrody do 4 milimetrů). Verze „Accu-ready“ umož-
ňuje flexibilní přívod proudu ze světelné 230 volt sítě, 
z generátoru nebo přímo z akumulátorového modulu 
Mobile Power. Invertorová technologie Micor poskytuje 
výkonný a stabilní oblouk, který neomezí ani kolísání 

 � Maximální flexibilita a mobilita s verzí „Accu-ready“: Maximální 
 flexibilita a mobilita verze „Accu-ready“: Proud z 230 V sítě, 
 generátoru nebo z akumulátorového modulu MobilePower

 � Stabilní a silný oblouk díky invertorové technologii Micor

 � Kolísání síťového napětí je vyrovnáváno, plný výkon i s dlouhým 
 přívodním kabelem (do 200 metrů) 

 � Optimální pro bazické, rutilové i speciální elektrody do 4 mm

 � Vhodný pro CEL elektrody – ideální pro potrubáře

 � Hmotnost pouze 4,9 kilogramu

 � Odolnost proti pádu z výšky až 80 cm                                   

„V každodenním nasazení na stavbách nás 
nové duo micorStick a mobilePower zcela 
přesvědčilo.“

– Peter Hühn, pracovník odpovědný  
za ocelové konstrukce

síťového napětí nebo až 200 metrů dlouhé prodlužo-
vací kabely. Další výhody pro použití venku: Přístroj 
MicorStick je maximálně kompaktní, lze ho díky jeho 
hmotnosti 4,9 kilogramů bez problémů přepravovat a je 
chráněn při pádu z výšky až 80 centimetrů. 
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