
TWOJA DEKLARACJA NIEPOD-
LEGŁOŚCI. 
 
Pakiet akumulatorów MobilePower.

PEŁNA MOC, GDZIE I KIEDY JEJ POTRZEBUJESZ.
Pierwsze pytanie, jakie zadajesz, jeśli masz do wykonania zadanie spawania na nowym placu budowy: gdzie jest gniazdko zasilające? Gdy-
by odpowiedź brzmiała zawsze „tam z przodu”, nie byłoby problemu. Zamiast tego najpierw musisz wyruszyć na poszukiwanie. A potem 
ułożyć długie przewody. Lub wręcz holować ze sobą agregat prądotwórczy. Któż nie marzył w takiej sytuacji o spawarce akumulatorowej?! 
Ty również? W takim razie Twoje marzenie wreszcie się spełnia – dzięki naszym spawarkom gotowym do zasilania akumulatorowego i pa-
kietowi akumulatorów MobilePower. Pakiet ten możesz łatwo zabrać ze sobą wszędzie, a w środku tkwi moc dla maksymalnie 25 elektrod 
lub na prawie pół godziny łuku spawalniczego TIG. Statystyka potwierdza: to wystarcza na 86% wszystkich zadań montażowych, czy to dla 
utrzymania ruchu, przy budowie poręczy lub rurociągów. A jeśli nie wystarcza, zabierz ze sobą po prostu drugi akumulator lub naładuj go 
ponownie w czasie krótszym niż trzy godziny.

Jesteś gotowy na przyszłość mobilnego spawania? Nasze inwertory spawalnicze MicorStick i MicorTIG w każdym razie są – które modele 
dokładnie, sprawdź na liście poniżej.

MicorStick 160 ControlPro Accu ready

 � Zakres spawania 10 - 150 A

 � Elektrody do 4 mm 

 
 

MicorStick 180 ControlPro Accu ready

 � Zakres spawania 10 - 180 A

 � Elektrody do 4 mm

 
 
MicorTIG 200 DC BasicPlus Accu ready

 � Zakres spawania 5 - 200 A

 � Stal / stal stopowa: do 10 mm

 
MicorTIG 200 DC ControlPro Accu ready

 � Zakres spawania 5 - 200 A

 � Stal / stal stopowa: do 10 mm

MobilePower

 � Do 25 elektrod otulonych

 � Łuk spawalniczy TIG +/- 23 min przy prądzie 
100 A

 � Energia: 604,8 Wh 

 � Czas ładowania: 150 min 

 � Masa: 7 kg
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Akumulator 1 = Do 
25 elektrod 
TIG: +/- 23min (100 A)

Akumulator 2 = Do 
50 elektrod 
TIG: +/- 46min (100 A)

Akumulator 3 = Do 
75 elektrod 
TIG: +/- 69min (100 A)

Akumulator 4 = Do 
100 elektrod 
TIG: +/- 92min (100 A)

SPAWANIE, KIEDY I GDZIE CHCESZ.

Całkiem daleko na zewnątrz, na samej 
górze, całkiem daleko na dole.
Tym samym możliwości zastosowania nie są już praktycz-
nie ograniczone, bez względu na to, czy jesteś w drodze 
z powodu prac montażowych konstrukcji stalowych, czy 
robót w innych branżach, na przykład przy budowie tuneli, 
dróg lub mostów, w gospodarce leśnej lub przy spawaniu 
poręczy. Czy chodzi o układanie przewodów rurowych, czy 
o konserwację rurociągów. Również w siłach zbrojnych 
i podczas interwencji Straży Pożarnej nasz pakiet akumu-
latorów MobilePower może być ratunkiem – w dosłow-
nym znaczeniu.

Maksymalna elastyczność dzięki wymianie akumulatora.
System wymiany akumulatora oferuje bezpieczeństwo ciągłej gotowości do pracy. 
Jeżeli jeden akumulator jest rozładowany, można w czasie jego ładowania po prostu 
przejść na korzystanie z drugiego.

100% mobilności. To czysta efektywność.
Do wytworzenia elektrycznego łuku spawalniczego potrzeba ogromnych ilości energii. Nasz 
pakiet akumulatorów MobilePower dostarcza ich z łatwością. Z taką mocą w ekwipunku nie 
musisz już troszczyć się o lokalne warunki sieci. Dzięki temu nie tylko możesz zaoszczędzić 
dużo wysiłku, ale również jesteś niesamowicie efektywny. Kiedy inni jeszcze wypakowują 
kable przedłużające, Ty jesteś już w drodze do następnego placu budowy.  
À propos: Jeśli tam ponownie masz gniazdko zasilające w pobliżu, możesz jednym ruchem 
przełączyć się na tryb zasilania sieciowego, a akumulatora użyć na przykład do innej spa-
warki. Dzięki elastycznemu systemowi wymiany to żaden problem. Myślimy po prostu dalej, 
niż do najbliższego gniazdka.

Drużyna marzeń: urządzenia gotowe do zasila-
nia akumulatorowego + MobilePower.
Spawaj z zasilaniem z normalnej sieci elektrycznej lub z unikalnego akumulatora firmy 
Lorch. Ty decydujesz. Używaj akumulatora po prostu wówczas, kiedy go potrzebujesz. 

Jednego akumulatora można używać z różnymi urządzeniami. Niezależnie od tego, czy 
chodzi o inwertor do elektrody, czy o urządzenie TIG. Tam, gdzie to konieczne, akumulator 
również uczestniczyć w pracach montażowych. Z kilkoma akumulatorami jesteś zawsze 
gotowy do pracy: kiedy spawasz z użyciem jednego akumulatora, drugi jest ładowany.

Praktyczny przykład: końcowy montaż poręczy – typowe zadanie spawania 
TIG. Ale w klatce schodowej nie ma jeszcze żadnego przyłącza energii elek-
trycznej. Trzeba więc albo doprowadzić generator, albo podłączyć spawar-
kę Lorch po prostu do akumulatora. Problem rozwiązany.

Praktyczny przykład: twoje miejsce zastosowania znajduje się gdzieś na 
wolnym powietrzu? Nie ma w pobliżu ani przyłącza energii elektrycznej, ani 
bezpiecznego miejsca na duży generator? No to co. Spawaj po prostu przy 
użyciu MobilePower.

Maksymalna elastyczność
MicorStick i MicorTIG możesz stosować dowolnie.

EasyGo 2: Urządzenie i aku-
mulator praktycznie jedno 
nad drugim.

EasyGo 3: Urządzenie i aku-
mulator dostępne w każdej 
chwili obok siebie.

Weld Backpack: maksymalnie 
elastyczny. Możliwość łatwego 
zabrania urządzenia i akumula-
tora wszędzie ze sobą w postaci 
plecaka.


