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JEDNA ODPOWIEDŹ NA 

WSZYSTKIE TWOJE  

PYTANIA. MICORMIG.



DLA WSZYSTKICH! 
Seria MicorMIG wspiera począt-
kujących swoją prostą, inteligent-
ną obsługą, a profesjonalistom 
pozwala swobodnie dopasować 
nastawy.

DLA WSZECHSTRONNIE 

UTALENTOWANYCH 

CZY  

DLA SPECJALISTÓW?



MICORMIG
MICORMIG 

PULSE

Standard MicorMIG z synergią:  
optymalne rezultaty dla każdego zastosowania.
Stal stopowa, stal czarna lub aluminium? MIG/MAG, ContacTIG lub elektroda? 
Seria MicorMIG ma właściwą odpowiedź dla wszystkich materiałów i  zastoso-
wań. Możliwość łatwej regulacji łuku spawalniczego i dostępne procesy spawania 
czynią z MicorMIG uniwersalne narzędzie w Twojej produkcji.
Urządzenie transformatorowe jest, jakie jest. Konstrukcja ogranicza jego wydaj-
ność i zakres funkcjonalny. Urządzenie MicorMIG jest inne. Z MicorMIG pozosta-
jesz w pełni elastyczny dzięki możliwości unowocześnienia, modułowej budowie, 
sterowanej cyfrowo technologii inwertorowej i panelom sterowania. Dzięki temu 
bardzo łatwo - w ciągu kilku sekund - przekształcisz w przyszłości urządzenie Mi-
corMIG w urządzenie MicorMIG Pulse.

„Półautomat spawalniczy 
MicorMIG firmy Lorch prze-
konał wszystkich, od kie-
rownika działu techniczne-
go po spawaczy.”

- Carsten Faber, inżynier procesu 
Faymonville Group

ŁATWO.

NIEZAWODNIE.

PRZYSZŁOŚCIOWO.

MicorMIG Pulse: łatwe wprowadzenie  
do spawania łukiem pulsującym.
Zupełnie nieistotne, czy spawasz stal, stal stopową czy aluminium. 
Szybka technika regulacji i wypróbowany w praktyce łuk spawal-
niczy MicorMIG Pulse zapewniają spawanie niemal pozbawione 
odprysków, również w obszarze łuku przejściowego.
Dzięki stabilnemu i łatwemu do opanowania łukowi pulsującemu 
minimalizujesz obróbkę końcową i  oszczędzasz cenny czas. Sto-
sunek ceny do wydajności MicorMIG Pulse jest bezkonkurencyjny: 
korzystasz z optymalnych właściwości spawania spawarek serii Mi-
corMIG Pulse z pulsem w korzystnej cenie.

EFEKTYWNY. Z MAŁĄ 

ILOŚCIĄ ODPRYSKÓW.

PROSTY DO KONTROLI.

„Ten łuk pulsujący jest 
odpowiedni nawet dla 
początkujących.”

Stal stopowa AluminiumStal

Perfekcyjne spoiny w przypadku wszystkich materiałów.
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OBSŁUGA NIGDY NIE 

BYŁA PROSTSZA NIŻ 

W PRZYPADKU  

MICORMIG!

Tylko 3 kroki do perfekcyjnego rezultatu spawania.

Wybrać materiał, drut 
i gaz

Wybrać proces  
oraz 2-/4-takt

Dla początkujących i profesjonalistów 
– intuicyjna obsługa MicorMIG.
Obsługa MicorMIG nie mogłaby być prostsza. Dzięki 
predefiniowanym synergicznym programom spawania 
po wybraniu jednego parametru spawania wszystkie 
pozostałe nastawiane są automatycznie. W połączeniu 
z nowoczesną, dynamiczną techniką regulacji MicorMIG 
obsługa jest łatwa do zrozumienia i nie wymaga złożo-
nego nastawiania parametrów. To intuicyjne posługiwa-
nie się urządzeniem sprawia, że MicorMIG lubiany jest 
zarówno przez profesjonalistów, jak i przez osoby po-
czątkujące – prosty, inteligentny i zupełnie pozbawiony 
paplaniny. 
Możesz wybrać spośród dwóch koncepcji obsługi: od 
zrozumiałej obsługi dla początkujących po komfortową 
i praktyczną obsługę z wyświetlaczem graficznym i pa-
mięcią zadań.

Panel sterowania BasicPlus

Panel sterowania ControlPro

Nastawić parametry



WYPRÓBOWANY

I NIEZNISZCZALNY

CZY NOWY I WIODĄCY

TECHNOLOGICZNIE?

I TAKI, I TAKI!
MicorMIG to solidne, wielokrotnie 
sprawdzone i trwałe urządzenie 
spawalnicze. Dzięki inteligentnej 
technologii aktualizacji możliwa 
jest jego rozbudowa i pozostaje 
ono trwale nowoczesne.



+ + +

FULL PROCESS 
INSIDE

Pozostań elastyczny dzięki aktu-
alizacjom przy użyciu karty NFC.
Dzięki urządzeniom serii MicorMIG jesteś przygoto-
wany na przyszłość, ponieważ funkcje urządzenia 
rozwijają się z czasem. Zawsze masz do dyspozycji te 
funkcjonalności, których potrzebujesz. Jak to możliwe? 
Dzięki kartom NFC wszystkie urządzenie MicorMIG są 
w pełni przystosowane do unowocześnienia. Przy uży-
ciu kart NFC można w każdej chwili wgrać dodatkowe 
metody spawania, procesy specjalne oraz funkcje uła-
twiające pracę - szybko i bez wsparcia z zewnątrz.

BEZPIECZNIE I INTELIGENTNIE W PRZYSZŁOŚĆ.

Dla wszystkich, którzy oczekują wszystkiego – 
wyposażenie Full Process. 
Oczekujesz od swojego urządzenia pełnej elastyczności i maksimum wydajności od same-
go początku? Zapewnij dla swojego nowego urządzenia spawalniczego najwyższej jakości 
pełny pakiet wyposażenia wraz ze wszystkimi metodami spawania i procesami - i to w bez-
konkurencyjnej cenie.

Lutospawanie MIG

Do wielu materia-
łów (aluminium 
i stal stopowa)

SpeedArc

SpeedUp

MicorTwin

Pulse do wielu  
materiałów

Elektroda Plus

TIG z ContacTIG

PROGRAMY 
SPAWANIA

PROCESY 
SPAWANIA

METODY  
SPAWANIA + 
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System uprawnień z możliwością personalizacji –  
zapewnienie jakości i gwarancja bezpieczeństwa.
Dzięki technologii NFC można stworzyć spersonalizowany system 
uprawnień do obsługi urządzenia spawalniczego. Przy użyciu kart 
autoryzacji NFC można zawęzić możliwości ustawiania parametrów, 
ograniczyć dostęp do urządzenia lub całkowicie zablokować je po za-
kończeniu pracy. Koncepcja ta umożliwia łatwe zapewnienie jakości 
i bezpieczeństwo.

Łatwy zapis zadań – przy użyciu kart zadania NFC.

W jednym urządzeniu MicorMIG można zapisać do 100 zadań spawania, a następnie w  łatwy sposób po-
nownie je wywołać. Masz kilka urządzeń MicorMIG i chcesz nastawić te same parametry na wszystkich tych 
urządzeniach? 
Nic prostszego! Dzięki technologii NFC zapisujesz zadanie na karcie NFC JOB i na każdym urządzeniu serii 
MicorMIG błyskawicznie wywołujesz parametry. I to niemal mimochodem. 

Lorch Connect: wejście w cyfrową 
produkcję elementów spawanych.

Przy użyciu monitoringu Lorch Connect, łatwego i nie-
drogiego rozwiązania w  chmurze, które umożliwia 
niezawodną rejestrację i analizę danych produkcji spa-
walniczej, możesz wykonać duży krok w kierunku Prze-
mysłu 4.0. 
Prościej się nie da:  Połącz. Zespawaj. Zdecyduj. 

Korzystaj z Lorch Connect  

przez 12 miesięcy bez  

żadnego ryzyka

Zacznij bez ryzyka: dla każdej bramki Lorch Connect 
wszystkie aktualne usługi Lorch Connect mogą być bezpłat-
nie użytkowane przez rok. Po upływie roku usługa może 
być wykupiona i użytkowana za 9,90 euro miesięcznie za 
każdą bramkę.

Brzmi interesująco?
Więcej interesujących informacji znajdziesz na stronie internetowej www.lorch-connect.com.



SZYBKO I EFEKTYWNIE

CZY  

W WYSOKIEJ JAKOŚCI 

I BEZPIECZNIE?

I TAK, I TAK! 
Stabilny łuk spawalniczy  
MicorMIG umożliwia szybkie i ła-
twe spawanie wysokiej jakości 
spoin. Stosunek ceny do wydajno-
ści MicorMIG jest bezkonkuren-
cyjny. 



PODSTAWA WYDAJNOŚCI – 

ŁUK SPAWALNICZY. 

Stabilne, łatwe obchodzenie się z urządzeniem i optymalne  
rezultaty dla każdego zastosowania.

MicorMIG to omnibus wśród urządzeń spawalniczych - również ze względu na ich maksymalną wydajność 
spawania. Za pomocą łatwego do nastawienia i solidnego łuku spawalniczego serii MicorMIG zarówno osoby 
początkujące, jak i  profesjonaliści uzyskują najwyższej jakości rezultaty. Na łuku spawalniczym MicorMIG 
można zawsze polegać - również dlatego, że można regulować go stosownie do potrzeb i upodobań, dzięki 
czemu jest on optymalnie dopasowany do konkretnego zadania spawania.

Daj się przekonać przez wiele procesów spawania i możliwości nastawiania, które przygotują produkcję na 
każde wyzwanie. I zawsze pamiętaj o tym, że dzięki inteligentnej technice regulacji możesz nastawić wszyst-
ko, ale nie musisz tego robić. Urządzenie MicorMIG ma odpowiedź na wszystkie wymagania.

„Niezależnie od tego, jak szybko 
lub wolno się spawa: spoina jest 
odpowiednia. MicorMIG spawa 
super - i to w każdej pozycji.”

- Jens Steinbach, technik do spraw zasto-
sowań w firmie Lorch Schweißtechnik

Efektywne spawanie – dzięki MicorBoost.

Nowatorska i opatentowana technologia MicorBoost zapewnia mak-
symalną wydajność i  rezerwę napięcia w  łuku spawalniczym. W  ten 
sposób uzyskujesz optymalne właściwości spawania dla wszystkich 
prac związanych z blachami oraz średnią i grubą stalą, zarówno z uży-
ciem mieszanki gazowej, jak i CO2. Rezultat: doskonałe spoiny w przy-
padku stali, stali stopowej i aluminium.
 
Więcej informacji:

Miękka dynamika: dzięki bar-
dziej gorącemu łukowi spawal-
niczemu szersze lico i płytsze 
wtopienie.

Średnia dynamika: przeciętne 
zwilżenie krawędzi i normalne 
wtopienie.

Twarda dynamika: dzięki zim-
niejszemu łukowi spawalnicze-
mu węższa spoina i głębsze 
wtopienie.

Swobodna regulacja łuku spawalniczego – dzięki dynamice.
MicorMIG dostosowuje się do Ciebie. Dynamikę łuku spawalniczego MicorMIG można nastawić stosownie 
do potrzeb nadchodzącego zadania roboczego, pozycji spawania i indywidualnych preferencji. W ten sposób 
można łatwo i szybko znaleźć najlepszą nastawę łuku spawalniczego - od twardej po miękką. 
Resztę załatwia inteligentna technika regulacji łuku spawalniczego MicorMIG. Wszystkie ważne parametry 
sterowane są automatycznie w tle.

„ŁATWO OKREŚLIĆ,  

JAKIE WRAŻENIE ROBI 

ŁUK SPAWALNICZY.”



+
Nasza najnowsza innowacja: Lorch MicorTwin –  
perfekcyjny wygląd spoiny, maksymalnie szybko.
W przypadku połączenia cienkich i średniej grubości blach (1-8 mm) często 
przywiązuje się wagę do estetyki spoiny. W przeszłości sięgano z  reguły po 
spawanie metodą TIG, ponieważ przy użyciu tej metody można uzyskać rów-
nomiernie łuskowate spoiny. Teraz jest to możliwe również w przypadku spa-
wania metodą MIG/MAG. Ten proces oferuje wiele ułatwień: np. nie jest już 
konieczne utrzymywanie podwójnego wyposażenia i można odciążyć wysoko 
wyspecjalizowanych fachowców do realizacji zadań, które zazwyczaj można 
zrealizować tylko przy użyciu metody TIG. Perfekcyjny wygląd spoiny może 
być osiągnięty łatwo, powtarzalnie i przez każdego. Do wszystkich wyżej wy-
mienionych zalet należy dodać o 100 % wyższą prędkość spawania. 
Rezultat: śliczne spoiny przy maksymalnej prędkości.

SpeedArc 

Przekonuje skupionym łukiem 
i znacznie większą gęstością 
energii.

SpeedUp 

Łatwe i niezawodne wykony-
wanie spoin pionowych w górę 
bez ruchu zakosowego.

MIG/MAG MicorTwin

TIG

Inni mistrzowie prędkości dla MicorMIG.

Zalety procesów Lorch Speed w skrócie.

Nasza procesy wyraźnie zwiększają prędkość spawania, ułatwiają pracę i umożliwiają osiągnięcie produk-
tywności, która nie ma sobie równych.

 � Wyższa prędkość  
 � Lepsza jakość spoiny  
 � Głębsze wtopienie 
 � Ładniejszy wygląd spoin 

 � Mniejsza emisja dymu spawalniczego 
 � Mniejsze obciążenie hałasem  
 � Wyższy poziom zapewnienia jakości dzięki lep-
szej kontroli procesu 

Więcej informacji na temat na-
szych procesów MIG/MAG Speed 
znajdziesz tutaj: 

ZAWSZE WŁAŚCIWY PROCES –  

MASTERS OF SPEED.

TERAZ JESZCZE EFEKTYWNIEJSZE 

SPAWANIE PRZY UŻYCIU PAKIETÓW 

MICORMIG Z DRUTEM RDZENIOWYM.

Druty rdzeniowe są chętnie używane przede wszystkim do spawania grubych i ciężkich elementów konstruk-
cyjnych, na które oddziałują duże siły dynamiczne. Urządzenia spawalnicze Lorch w połączeniu z pakietami 
do drutu rdzeniowego oraz procesami Speed znacznie poszerzają zakres zastosowań dla drutów proszko-
wych rutylowych i metalicznych oraz zwiększają prędkość spawania. Spawanie staje się jeszcze efektywniej-
sze w połączeniu z procesami Lorch Speed.

Zainteresowani? Proszę się z nami skontaktować.

Klienci spawają do 30% szybciej, używając pakietów Lorch z drutem 
rdzeniowym w połączeniu z procesami Speed.

Spawanie z  
użyciem drutu 
rdzeniowego

Procesy 
Lorch Speed

Metaliczny drut proszko-
wy ze SpeedUp

Rutylowy 
drut 
rdzeniowy ze 
SpeedArc

Metaliczny drut 
proszkowy ze 
SpeedArc

Pełna moc z drutem rdzeniowym..



INDYWIDUALNIE

CZY 

UNIWERSALNIE

I TAK, I TAK! 
Urządzenia MicorMIG można in-
dywidualnie konfigurować i do-
posażać w przyszłości (upgrade). 
Dzięki temu optymalnie pasują do 
każdej produkcji i do licznych  
zastosowań.



ZAWSZE DOKŁADNIE TE 

OPCJE, KTÓRYCH  

POTRZEBUJE DANA  

PRODUKCJA.

Rodzaj chłodzenia? Moc? Maksymalna wytrzymałość?  
Seria MicorMIG oferuje wariant dokładnie dopasowany do Ciebie.

Elementy wyposażenia i akcesoria dla serii MicorMIG są tak różnorodne, jak obszary jej zastosowania. 
Chłodzone gazem lub cieczą, urządzenie kompaktowe lub z podajnikiem drutu, z wyświetlaczem Basic-
Plus lub ControlPro, jeden lub kilka wyświetlaczy, różne wersje mocy – dla każdego zadania spawania 
i dla każdego materiału znajdziesz perfekcyjne rozwiązanie. Z powodu różnorodności trudno podjąć de-
cyzję? 
MicorMIG ma odpowiedź również na to pytanie: po prostu wybierz jeden z gotowych do spawania pakie-
tów MicorMIG wraz ze wszystkimi akcesoriami.

Przenośny, lekki i zabezpieczony 
przed upadkiem z wysokości wy-
dzielony podajnik drutu MF-08 – 
perfekcyjnie przystosowany do 
uniwersalnych zastosowań.

W pełni izolowany podajnik 
drutu MF-10 – idealny dla 
wszystkich wymagających 
stanowisk i ekstremalnych 
warunków pracy.

Wózek jezdny heavy duty – 
mobilna osłona dla wszyst-
kich urządzeń MicorMIG do 
stosowania w wymagających 
środowiskach roboczych.

Najchętniej chciałbyś „na wczoraj” spawać przy użyciu  
MicorMIG?
To absolutnie możliwe! Obok konfiguracji indywidualnej najbardziej popular-
ne wersje wysyłane są z zakładu w ciągu 2 dni.  
Zwróć się w tej sprawie do swojego partnera firmy Lorch.
Znajdź partnera teraz: www.lorch.eu/wyszukiwanie-partnera

WERSJE

MicorMIG 300 / 
MicorMIG Pulse 

300

MicorMIG 350 / 
MicorMIG Pulse 

350

MicorMIG 400 / 
MicorMIG Pulse 

400

MicorMIG 500 / 
MicorMIG Pulse 

500
Zakres prądu  
spawania 25 - 300 A 25 - 350 A 30 - 400 A 30 - 500 A

Nastawa napięcia bezstopniowa bezstopniowa bezstopniowa bezstopniowa

Przyłącze sieciowe  
3 ˜ 400 V    

Przyłącze sieciowe  
3 ˜ 230 V - /  - /  - /  - / 

Panele sterowania
BasicPlus    

ControlPro    

Warianty chłodzenia

Gaz    

Ciecz    

Warianty  
konstrukcyjne

Urządzenie  
kompaktowe    

Urządzenie z  
wydzielonym  
podajnikiem drutu

   

 Do wyboru  wyposażenie standardowe     dostępne opcjonalnie

DANE TECHNICZNE

MicorMIG 300 / 
MicorMIG Pulse 

300

MicorMIG 350 / 
MicorMIG Pulse 

350

MicorMIG 400 / 
MicorMIG Pulse 

400

MicorMIG 500 / 
MicorMIG Pulse 

500
Zakres prądu spawa-
nia MIG/MAG 25 - 300 A 25 - 350 A 30 - 400 A 30 - 500 A

Prąd przy X=100% 200 A 250 A 300 A 370 A
Prąd przy X=60% 250 A 300 A 370 A 430 A
X przy I maks. 45% 45% 45% 45%
Napięcie sieciowe 3~400 V 3~400 V 3~400 V 3~400 V

Dopuszczalna  
tolerancja sieci ± 15% ± 15% ± 15% ± 15% 

Zabezpieczenie  
sieciowe, zwłoczne 32 A 32 A 32 A 32 A

Wymiary urządzenia 
kompaktowego 
(D × S × W)

880 x 490 x 885 mm 880 × 490 × 885 mm 880 × 490 × 885 mm 880 × 490 × 885 mm

Wymiary z wyd-
zielonym podajnikiem 
drutu (D × S × W)

880 × 490 × 955 mm 880 × 490 × 955 mm 880 × 490 × 955 mm 880 × 490 × 955 mm

Masa, urządzenie  
kompaktowe,  
chłodzone gazem 

58 kg 58 kg 61 kg 66 kg

Masa podajnika drutu 10,6 kg 10,6 kg 10,6 kg 10,6 kg
Dodatkowa masa 
układu chłodzenia 
cieczą (napełnionego)

13 kg 13 kg 13 kg 13 kg

Współczynnik  
sprawności I2 Max 89 % 89 % 90 % 90 %



PRZETESTUJ MICORMIG 

I PRZEKONAJ SIĘ!
 3 Szybka i łatwa obsługa

 3 Łatwa regulacja dzięki predefiniowanym  
 synergicznym programom spawania

 3 Solidny, regulowany dynamicznie łuk spawalniczy

 3 Łatwe i korzystne wprowadzenie do spawania łukiem  
 pulsującym

 3 Spawanie MIG/MAG, ContacTIG i elektrodowe – 
 wszystkie metody w zestawie

 3 Odpowiedni do wszystkich powszechnie używanych  
 materiałów

 3 Zawsze perfekcyjny proces spawania dla każdego  
 zastosowania

 3 Przyszłościowo: aktualizacja procesów stosownie do   
 potrzeb

 3 Łatwy zapis zadań i ich transfer przez NFC do innych  
 urządzeń MicorMIG

Odpowiedź na wszystkie pytania: MicorMIG.

www.micormig.com

Wszystkie zalety w skrócie:



Lorch Schweißtechnik GmbH 
Im Anwänder 24–26 · 71549 Auenwald · Germany  
T +49 7191 503-0 · F +49 7191 503-199 
info@lorch.eu · www.lorch.eu

Dalsze informacje na stronie internetowej 
www.micormig.com
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Partnerzy Cobot w Twojej okolicy:

Lorch w Polsce:
Rywal-RHC sp. z o.o.
ul. Polna 140 B
PL 87-100 Toruń
Tel. + 48 56 66 93 821
www.rywal.com.pl


