UW ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING.
Het accupack MobilePower.

VOLLEDIGE POWER, WAAR U HET OOK NODIG
HEBT.
De eerste vraag die u stelt als u een lasklus op een nieuwe bouwplaats hebt: Waar is de contactdoos? Als het antwoord altijd "daarboven"
was, zou u geen probleem hebben. In plaats daarvan, moet u er eerst naar zoeken. En dan lange kabels leggen. Of zelfs een generator
meeslepen. Wie heeft er niet gedroomd van een accu-aangedreven lasapparaat?! Oh, u ook? Dan is uw droom eindelijk uitgekomen –
met onze accu-ready lasapparaten en het MobilePower accupack. U kunt hem gemakkelijk overal mee naartoe nemen en hij bevat het
vermogen voor maximaal 25 elektroden of voor bijna een half uur TIG-vlambooglassen. De statistieken bewijzen het: Dat is genoeg voor
86% van alle montageklussen, of het nu gaat om onderhoud, reling of pijpleidingbouw. En als dat niet het geval is, neemt u gewoon een
tweede accu mee - of laadt u hem in minder dan drie uur op.
Klaar voor de toekomst van mobiel lassen? Onze MicorStick en MicorTIG- las inverters zijn dat zeker - u kunt precies zien welke modellen
in de volgende lijst staan.

MobilePower
 Tot maximaal 25 staafelektroden
 TIG-vlamboog +/- 23 min bij 100 A
 Energie: 604,8 Wh
 Oplaadtijd: 150 min
 Gewicht: 7 kg

in combinatie met:
MicorStick 160 ControlPro Accu-ready
 Lasbereik 10-150 A
 Elektroden tot 4 mm

MicorStick 180 ControlPro Accu-ready
 Lasbereik 10-180 A
 Elektroden tot 4 mm

MicorTIG 200 DC BasicPlus Accu-ready
 Lasbereik 5 - 200 A
 Staal/RVS: tot maximaal 10 mm

MicorTIG 200 DC ControlPro Accu-ready
 Lasbereik 5 - 200 A
 Staal/RVS: tot maximaal 10 mm

LASSEN, WANNEER EN WAAR U WILT.
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100 % mobiel. Dat is pure efficiëntie!
Om een elektrische vlamboog op te wekken, hebt u enorme hoeveelheden energie nodig.
Onze Lorch MobilePower levert dit met gemak. Met zoveel stroom in uw bagage hoeft u
zich geen zorgen meer te maken over de plaatselijke netomstandigheden. Dit bespaart u
niet alleen een hoop moeite, het maakt u ook ongelooflijk efficiënt. Want terwijl anderen de
verlengsnoeren nog uitpakken, bent u al op weg naar de volgende bouwplaats.
Nu we het er toch over hebben: Wanneer u weer een stopcontact in de buurt hebt, kunt u
met één polsbeweging weer op netvoeding overschakelen - en de accu bijvoorbeeld voor
een ander lasapparaat gebruiken. Geen probleem dankzij het flexibele wisselsysteem. We
denken verder dan het dichtstbijzijnde stopcontact.

Helemaal daarbuiten, helemaal daarboven, helemaal daar beneden.
Er zijn praktisch geen grenzen aan de mogelijke toepassingen, of u nu een metaal- of staalconstructiebedrijf op
de bouwplaats bent of in andere branches, bijvoorbeeld
in de tunnel-, weg- of bruggenbouw, in de bosbouw of in
de relingbouw. Of u nu pijpleidingen legt of onderhoudt.
Ook bij de Duitse strijdkrachten en bij THW-operaties
kan onze MobilePower een redder in de nood zijn - in de
waarste zin van het woord.

Praktisch voorbeeld: Uw gebruikslocatie ligt ergens buiten. Noch een
stroomaansluiting noch een veilige locatie voor een grote generator in de
buurt. Nou en! Dan last u toch gewoon met MobilePower!

Dreamteam: Accu-ready apparaten + MobilePower.
Las op het normale stroomnet of op de unieke Lorch accu! U beslist. Gebruik de accu
gewoon wanneer u hem nodig hebt.
Gebruik maken van een accu met verschillende apparaten. – Ongeacht of elektrode
inverter of TIG-installatie. Waar nodig gaat de accu mee naar Montage. Wees altijd klaar
voor gebruik met meerdere accu's: U last met de ene terwijl de andere wordt opgeladen.

Praktisch voorbeeld: de eindmontage van een leuning – een typische
TIG-lastaak Maar er is nog geen stroomaansluiting in het trappenhuis. Dus
ofwel hebt u een generator nodig – of u sluit uw Lorch-lasapparaat gewoon
aan op de accu. Probleem opgelost!

Maximale flexibiliteit

Maximale flexibiliteit door batterijverwisseling.

Het batterijwisselsysteem biedt u de zekerheid dat u altijd klaar bent voor gebruik. Als
één batterij leeg is, kunt u tijdens het laden gewoon overschakelen op een tweede.

Accu 1 = Tot maximaal
25 elektrodes
TIG: +/- 23min (100 A)

Accu 2 = Tot maximaal
50 elektrodes
TIG: +/- 46min (100 A)

Accu 3 = Tot maximaal
75 elektrodes
TIG: +/- 69min (100 A)

U kunt de MicorStick en MicorTIG willekeurig gebruiken.

Accu 4 = Tot maximaal
100 elektrodes
TIG: +/- 92min (100 A)

EasyGo 2: Installatie en accu
praktisch boven elkaar.

EasyGo 3: Installatie en accu
binnen handbereik naast
elkaar.

Weld Backpack: Maximaal flexibel. Installatie en accu als rugzak
overal mee naar toe nemen.

