Modele

MicorMIG Pulse
500

A

25 – 300

25 – 350

30 – 400

30 – 500

Curent la 100 % durată activă

A

200

250

300

370

Curent la 60 % durată activă

A

250

300

370

430

Durată activă la I max.

%

45

45

45

45

Tensiune de alimentare

V

3~400

3~400

3~400

3~400

Toleranţă admisibilă reţea
de alimentare electrică

%

± 15

± 15

± 15

± 15

Siguranţă reţea, acţiune lentă

A

32

32

32

32

Dimensiuni sistem compact (L x l x h)

mm

880 × 490 × 885

880 × 490 × 885

880 × 490 × 885

880 × 490 × 885

Dimensiuni sistem cu alimentare
sârmă (L x l x h)

mm

880 × 490 × 955

880 × 490 × 955

880 × 490 × 955

880 × 490 × 955

Greutate – sistem compact, răcit cu gaz

kg

58

58

61

66

Greutate – dispozitiv de avans sârmă

kg

10,6

10,6

10,6

10,6

Greutate – sistem răcire cu apă (plin)

kg

13,0

13,0

13,0

13,0

MicorMIG Pulse 500

25 – 300

25 – 350

30 – 400

30 – 500

Curent de sudare MIG-MAG

Reglarea tensiunii

fără trepte

fără trepte

fără trepte

fără trepte

Alimentare electrică reţea
3 ˜ 400 V









Alimentare electrică reţea
3 ˜ 230 V









Domeniu de sudare

A

Concepte de operare
BasicPlus









ControlPro









Variante de răcire
Gaz









Apă









Sistem compact









Sistem cu dispozitiv de
avans al sârmei









Variante constructive

 Opţional  Dotare de serie

 Disponibil opţional

Concepte de operare

Comparaţie între performanţe
MicorMIG Pulse

S-SpeedPulse XT

„Pulse” oţel

●

●

„Pulse” multi-material

●

●

TwinPuls

─

●

Control dinamic „Pulse”

─

●

Sudare SpeedPulse

─

●

Reglare

U-I

I-I / I-U-I

Un mare plus în cazul tablelor subţiri:

SERIA MICORMIG
PULSE
ADIO, ARC INTERMEDIAR
Sudură fără stropi, datorită arcului electric pulsat,
stabil şi controlabil
CU MULTIPLE UTILIZĂRI
Arc scurt, arc pulsat sau arc spray, arcul potrivit pentru
orice lucrare
MANIPULARE UŞOARĂ
Reglarea intuitivă, operarea simplă şi lucrările
minime de retuşare fac din MicorMIG-Pulse favoritul
sudorilor

Performanţă oţel
Performanţă oțel inoxidabil
Performanţă aluminiu
Viteză

BasicPlus

ControlPro

Lungime cordoane

▪ Concept de operare „3 paşi şi gata de sudare”

▪ Concept de operare „3 paşi şi gata de sudare“

Sudare in puncte

▪ Reglarea fără trepte a curentului de sudură

▪ Reglarea fără trepte a curentului de sudură

▪ Afişaj digital amperaj-voltaj

▪ Afişaj digital amperaj-voltaj

▪ Posibilitate de activare a umplerii craterelor

▪ Display grafic de mare luminozitate (OLED) pentru afişarea
celui de al 3-lea parametru principal

▪ Reglare dinamică în 7 trepte a arcului electric
▪ Reglaj automat (control sinergic)
▪ Selecţia programului de sudare în compartimentul
de avans al sârmei
▪ Posibilitate de upgrade

Performanţă

● Dotare standard

● Disponibil opţional

Distribuitorul dv. Lorch:

▪ Posibilitate de activare a umplerii craterelor
▪ Reglare dinamică în 21 de trepte a arcului electric
▪ Reglaj automat (control sinergic)
▪ Selecţia programului de sudare în compartimentul de avans al sârmei
▪ Memorie de programe Tiptonic pentru 100 de programe de sudare
▪ Posibilitate de upgrade

www.lorch.eu
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SERIA MICORMIG PULSE

Sudaţi practic fără stropi – oţel, oţel inoxidabil sau aluminiu

Introducerea uşoară în „sudarea pulsată”,
cu un mare plus în cazul tablelor subţiri.

Sudarea în domeniul arcului intermediar duce în majoritatea
cazurilor la un cordon de sudură mediocru, cu mulţi stropi. Şi
acest lucru necesită lucrări de retuşare şi înseamnă mult timp
şi costuri mari. Până acum, singura soluţie era fie schimbarea
frecventă a sârmei, fie utilizarea de gaze speciale.

Luaţi-vă la revedere de la arcul intermediar. Cu MicorMIG Pulse economisiţi lucrări
costisitoare de retuşare sau timp preţios la schimbarea sârmei de sudare. Indiferent
dacă este vorba de oţel, oțel inoxidabil sau aluminiu – cu procedeul pulsat este garantată 
sudarea cu foarte puţini stropi, fără lucrări costisitoare de retuşare, pe tot parcursul
curbei caracteristice.

• Arc electric pulsat. În viitor, cu procedeul pulsat robust şi simplu de reglat al aparatelor MicorMIG Pulse

Soluţia inteligentă de la Lorch: indiferent dacă sudaţi oţel,
oțel inoxidabil (inox) sau aluminiu. Tehnologia de reglare rapidă
şi arcul electric pulsat MicorMIG Pulse, cu calităţi dovedite în practică, garantează o sudare aproape fără stropi, chiar şi în d
 omeniul
arcului intermediar, ceea ce vă scuteşte de supărătoarele lucrări
de retuşare.

• Un plus de performanţă datorită MicorBoost. Tehnologia MicorBoost vă permite să sudaţi şi mai

Un cordon perfect – chiar şi la aluminiu şi oţel inoxidabil

• Posibilitate de upgrade. Niciodată nu a fost aşa de simplu să se adapteze sistemul de sudare la

În cazul sudării cu arc electric scurt a aluminiului şi a oţelurilor
speciale, calitatea cordonului şi umezirea flancurilor în timpul sudării
nu satisface aproape niciodată exigenţele profesionale. Consecinţa:
Pierderi de calitate şi retuşuri care reprezintă pierdere de timp şi
bani.

Oţel

Oțel inoxidabil

Aluminiu

Oţel

Oțel inoxidabil

Aluminiu

veţi suda aproape fără stropi în domeniul arcul de tranziţie. Astfel economisiţi lucrări costisitoare de
retuşare sau timp preţios la schimbarea sârmei de sudare.

eficient, cu un randament superior în timpul sudării MIG-MAG. Mai mult, tehnologia de reglare rapidă
garantează un transfer curat al picăturilor la arcul pulsat.
 xigenţele în permanentă creştere din industria sudurii şi să se adauge ulterior procedee de sudare şi
e
programe de sudare care măresc productivitatea, precum şi funcţii care simplifică munca.

• Ready for Speed. Graţie procedeelor Speed de la Lorch „SpeedUp” şi „SpeedArc”, disponibile opţional

Aluminiu

Oțel inoxidabil

Aluminiu

Oțel inoxidabil

pentru MicorMIG Pulse, veţi suda cu o productivitate şi mai înaltă.

• Sistem de schimbare rapidă. Chiar şi sistemul de avans al sârmei, uşor accesibil la MicorMIG,

este conceput cu atenţie până la cele mai mici detalii. Graţie sistemului de schimbare, perfect adaptat,
nimic nu mai stă în calea schimbării rapide a rolelor de avans robuste şi durabile de la Lorch. Totul,
fără niciun şurub.

Soluţia inteligentă de la Lorch: un cordon fără stropi, cu zone
de tranziţie netede ale cordonului şi o mai bună umezire a flancurilor.
De acum inainte stapâniți cu usurință această provocare graţie arcului MicorMIG Pulse si excepționalei ușurințe în utilizare.
YEARS
INDUSTRIAL
WARRANTY

YEARS
INDUSTRIAL
WARRANTY

Reducerea coloraţiilor termice ale cordonului la oţelurile speciale

inclusiv
toate funcţiile 
seriei MicorMIG

YEARS
WARRANTY

YEARS
WARRANTY

Foarte mulți sudori, din dorința de a obține rădăcina perfectă
la sudarea MIG-MAG a oţelului inoxidabil, sudează adesea cu
un amperaj semnificativ mai mare decât ar fi de fapt necesar.
Consecinţa este apariţia de coloraţii termice ale cordonului
la o
 ţelurile speciale.

Oțel inoxidabil

Oțel inoxidabil

MicorMIG Pulse

Soluţia inteligentă de la Lorch: arcul electric al MicorMIG
Pulse introduce mai puţină energie în piesa de prelucrat şi astfel
evită coloraţiile termice nedorite. Retuşările costisitoare, necesare
de exemplu pentru eliminarea coloraţiilor termice, sunt reduse
la minim datorită arcului electric al MicorMIG Pulse. Şi toate
acestea plus o pătrundere perfectă a rădăcinii.

www.lorch.eu

