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SVAŘOVÁNÍ BEZ HRANIC - S MOBILNÍM ZDROJEM  
MICORSTICK 160 A AKUMULÁTOROVÝM MODULEM
Firma Müller Montagen GmbH se sídlem ve švýcar-
ském Kradolfu se specializuje na stavební a průmyslové 
montáže. Ať už se jedná o pozici na zemi nebo v závrat-
ných výškách: Majitel Lars Müller a jeho tým pracují po 
celém Švýcarsku a také mimo něj. Úkoly jsou rozmanité 
– od svařování schodišťového zábradlí na horské chatě 
až po svařovací práce u a na jeřábech a střechách. Zdroj 
MicorStick 160 od Lorchu v kombinaci s akumuláto-
rovým modulem poskytuje pro všední dny maximální 
flexibilitu při optimálních vlastnostech svařování. Díky 
nízké hmotnosti stroje MicorStick pouze 4,9 kilogramu, 
akumulátorovému modulu se 6 kilogramy a praktickému 
transportnímu systému je zařízení dobře přenosné, 
bezpečné a jistě uložené i pro delší cesty. Navíc díky 
soběstačnému akumulátorovému svařovacímu modulu 
odpadá obtěžující hledání elektrických přípojek a časově 
náročné tahání prodlužovacích kabelů. Další plus tohoto 

Snadná přeprava: Duo MicorStick (4,9 kg) a akumulátorový 
modul (6,0 kg) váží dohromady necelých 11 kilogramů. Mnohem 
méně než leckterý batoh na cesty. 

Díky vysoce moderní invertorové technologii má přístroj 
MicorStick pro svařování ty optimální vlastnosti. Automatický 
HotStart zaručí perfektní zapalování, systém Anti-Stick spolehlivě 
zabrání přilepení elektrody. 

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA 
UVNITŘ I VENKU

Duo-řešení: Kromě použití s akumulátorovým modulem 
lze stroj MicorStick 160 provozovat na 230 V sítí nebo 
generátoru. 

SéRIE MICORSTICK

NÁŠ ZÁKAZNÍK  
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Müller Montagen gMbH

• Kradolf, CH
• 3 zaměstnanců
• Stavební a průmyslové montáže
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Adaptivní HotStart, systém Anti-Stick, regulace Arc-Force

EFEKTIVNÍ SVAŘOVACÍ VLASTNOSTI V 
NEJMENŠÍM ROZMĚRU

S velikostí pouze 34 × 13 × 21 centimetrů přesvědčí 
přístroj MicorStick 160 vysloveně stabilním obloukem a 
vynikajícími vlastnostmi zapalování. S celulózovými elek-
trodami lze absolutně bezpečně a ve špičkové kvalitě 
svařovat i svary shora dolů.  Za vynikající vlastnosti pro 
svařování vděčí přístroj MicorStick své vestavěné inova-
tivní elektronické technice. Nejmodernější invertorová 
technologie a automatický adaptivní horký start, který 

 � Maximální flexibilita díky dvěma samostatným komponentům:  
 Svařovací zdroj MicorStick a akumulátorový blok Mobile Power 

 � Svařovací zdroj je s 4,9 kilogramy velmi lehký, lze ho provozovat 
 i bez akumulátoru v elektrické síti

 � Nejmodernější invertorová technologie zaručuje optimální vlastnosti svařování 

 � K dispozici různé možnosti transportu: jako komplet pomocí krosny 
 WeldBackPack nebo samostatně 

 � S více MicorSticky: jeden akumulátor je použitelný pro více přístrojů (např. montážní týmy)

 � Napájení jen 300 Watt: Použití i u malých 230 V generátorů, 
 napájet lze dokonce i ze systémů solárních ostrovů 

 � Dobu svařování venku lze jednoduše prodloužit použitím dalších sad akumulátorů 

„S MicorStick nemusím odvíjet kabel,  
můžu začít svařovat ihned a jsem  
absolutně nezávislý na staveništi.“

– Lars Müller, majitel

zajišťuje perfektní zapalování, jsou rovněž součástí 
vysoce moderní svařovací technologie, která brání přile-
pení elektrody, jako systém Anti-Stick. Regulace Arc-Force  
podporuje proces svařování a zaručuje zvýšenou stabi-
litu oblouku a optimální přechod materiálu. Také na 
generátoru nebo na dlouhých vedeních se proto přístroj 
MicorStick zapaluje spolehlivě a stabilně.
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