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Blindtext
PULZNÍ SVAŘOVÁNÍ MIG-MAGNOVÁ S-XT

NOVÁ LORCH SÉRIE S-XT 
EXTRATŘÍDA PULZNÍHO MIG-MAG SVAŘOVÁNÍ! 

Svařování je proklatě těžká práce. K tomu se přidávají různé nároky na vzhled, kvalitu 
a  geometrii svaru. Pouze s know-how, velikými zkušenostmi a správným vybavením jsou 
přísné požadavky, které platí především v průmyslu, dnes ještě realizovatelné. Mnozí ale 
zapomínají na ještě jeden další, velmi podstatný faktor, který má rozhodující podíl na 
 dosahování prvotřídních a především rentabilních výsledků svařování: je nutné mít správný 
cit pro oblouk. Pouze když svářeč a zdroj fungují jako jeden celek, lze dlouhodobě svařovat 
se ziskem. Výsledkem jsou efektivní svářečské práce, které šetří peníze a cenný čas.  
 
Nová Lorch série S je nejenom optimálně připravena na všechny eventuality při pulzním 
svařování MIG-MAG – dává také svářeči možnost nastavit zdroj podle svých individuálních 
potřeb. Svářeč tak má oblouk trvale plně pod kontrolou a může ocel, nerezovou ocel, hliník 
a také CuSi svařovat s extrémně malým rozstřikem a s optimální kontrolou tavné lázně. 
O skvělé pocity se starají výkonné procesy XT a Speed, optimalizovaná koncepce ovládání, 
individuální konfigurovatelnost zdroje pro všechny oblasti použití v průmyslu a řemeslech 
i rozsáhlý program příslušenství, který neponechává žádná přání nesplněna. 
To zní dobře. Ještě lepší je však pocit při svařování, který přesvědčuje od prvního svaru: 
nová série S od firmy Lorch. AHOJ.

JSEM NOVÁ „S“!  
MODEL 2016
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PULZNÍ SVAŘOVÁNÍ MIG-MAG NOVÁ S-XT

PŘEHLED VÝHOD:

 ▪ Plynulý digitální MIG-MAG invertor pro impulzní svařování

 ▪ Tři praktické varianty výkonu s 320 A, 400 A a 500 A, individuálně konfigurovatelné

 ▪ Doba zapnutí při max. proudu, podle varianty výkonu, 40 %, 50 % a 60 %

 ▪ Patentovaný, nový proces SpeedPulse XT pro rychlejší a pohodové pulzní svařování

 ▪ Nové výkonné procesy SpeedArc XT a TwinPuls XT

 ▪ Zlepšené: procesy SpeedUp, SpeedRoot, SpeedCold a další

 ▪ Variabilní regulace délky oblouku pro bezchybné svařování ve všech polohách

 ▪ Dynamická regulace pro procesy XT a standardní procesy

 ▪ Individuální nastavení oblouku pro fázi startu, svařování a ukončení

 ▪ Včetně funkce svařování elektrodou

 ▪ Jako provedení S-RoboMIG pro rozmanitá robotická a automatizovaná řešení

 ▪ Intuitivní koncepce ovládání s optimalizovaným ovládacím panelem

 ▪ Patentovaná, kombinovaná regulace proudu a napětí pro perfektní kontrolu oblouku

 ▪ Optimalizovaný chladicí systém s o 35 % vyšším výkonem chlazení

 ▪ Přepracovaná, plně zatížitelná průmyslová skříň

 ▪ Funkce Quatromatic

 ▪ Možnost dálkového ovládání s hořáky Powermaster

 ▪ K dispozici jako mobilní zdroj, jako kompaktní zdroj nebo s oddělitelným podavačem drátu

 ▪ Plně automatizovatelný (přípoj LorchNet, rozhraní přípravků nebo sběrnicové propojení)

 ▪ Vyrobeno a zkoušeno dle DIN EN 60974-1, s CE- a S-značkou a krytím IP 23

 ▪ Rozsáhlé příslušenství
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PULZNÍ SVAŘOVÁNÍ MIG-MAGNOVÁ S-XT: SVAŘOVACÍCH PROCESŮ

SpeedPulse XT činí z uživatele nezpochybnitelného vládce 
oblouku. Odpovědná je za to především patentovaná regu-
lační technika nové Lorch série S. Spojuje nový výkonný pro-
ces se všemi přednostmi dosavadního svařování SpeedPulse.
Místo únavné práce při pulzním svařování zaručuje Speed-
Pulse XT svářeči extra svobodu, např. změnou vzdálenosti 
hořáku ovlivní oblouk. Nová S navíc reguluje tak rychle a 
přesně, jako doposud nikdy. Pro naprostou přesnost ještě 
ve stejné fázi pulzu.  

Svářeč tak může vést oblouk intuitivně klidněji a bezpečněji 
a mírné úpravy plynule provádět bez zpoždění svařovacího 
procesu. Výsledek je vidět i cítit.

Ve spojení s extrémně robustními a stabilními vlastnostmi 
oblouku to znamená: lepší manipulace, vyšší kvalita, téměř 
žádný rozstřik a tím i podstatně menší vícepráce. Tak se 
 svařuje na pulsu doby.

Vyobrazení 1: Na konci drátu se tvoří primární kapka. Vyobrazení 2: Primární kapka se uvolnila a tvoří 
se  sekundární kapky.

Vyobrazení 3: Primární kapka přechází do taveniny 
a  sekundární kapky se uvolňují.

SpeedPulse XT – celé video na:
www.youtube.com/user/LorchTV

SPEEDPULSE XT – EXTRÉMNĚ RYCHLÝ. EXTRÉMNĚ 
 BEZROZSTŘIKOVÝ. EXTRÉMNÍ CIT PŘI MANIPULACI. 

SpeedPulse XT – záznamy vysokorychlostní kamerou
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PULZNÍ SVAŘOVÁNÍ MIG-MAG NOVÁ S-XT: SVAŘOVACÍ PROCESY

TwinPuls XT cíleně a odděleně řídí fáze natavení a ochlazení. 
Co z toho máte? Podstatně menší a cíleněji vnesené teplo do 
obrobku, menší deformace a tím i menší vícepráce. Oddělení 
 jednotlivých fází navíc usnadňuje práci v nucených polohách. 
Kde se dříve v praxi běžně svařovalo mnoho aplikací s TIG, 
 poskytuje dnes Lorch s TwinPuls XT na bázi MIG-MAG nové 

Žádná chladná místa
Nebezpečí chladných míst na začátku 
svaru je sníženo. Silnější přísun 
energie zajišťuje absolutně bezpečné 
natavení.

Všechny přednosti TwinPuls 
s maximální rychlostí

Vzhled svaru podobný TIG

Bez koncového kráteru
Na konci svaru se svařovací energie automaticky sníží. 

 Koncové krátery jsou tak minulostí.  
A automatika koncového impulzu na závěr  

zajistí špičatý konec drátu bez kuličky.

TwinPuls XT – vypadá opravdu dobře. 

SpeedArc XT – hluboce působivý. 

SpeedArc XT přesvědčuje mimořádně zaostřeným obloukem 
a podstatně vyšší hustotou energie než srovnatelné procesy. 
V celém rozsahu výkonu zajišťuje tento proces mimořádně 
 hluboký průvar do základního materiálu, což není srovnatelné 
s výkony provaření normálních MIG-MAG zdrojů. 

Také extrémně velké otevřené úhly svarů patří se SpeedArc XT 
minulosti. Již 40° úhel otevření stačí pro bezchybný svar. To šetří 
nejenom cenný čas, nýbrž i spoustu drahého materiálu.

 možnosti. vařování se tak stává rychlejším a efektivnějším.  
Zcela bez chladných míst a koncových kráterů, zato se 
 vzhledem, který se nemusí obávat srovnání s TIG svarem.
Všechno má svůj konec a svar má dva. A ty jsou díky Twin-
Puls XT opravdu pozoruhodné.

Díky zvýšenému tlaku oblouku do tavné lázně je MIG-MAG 
 svařování se SpeedArc XT dobře ovladatelné v celém rozsahu 
 výkonu, měřitelně rychlejší a tím maximálně hospodárné.
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Pro svařování stoupavých svarů byla doposud zapotřebí spousta 
zkušeností a klidná ruka. Od teď sahají profesionálové v průmy-
slu a řemeslech zcela jednoduše po nové sérii S od firmy Lorch a 
profitují z perfektně vyladěného procesu svařování, který zkrátka 
nahrazuje královskou disciplínu „svařování do stromečku”. Spe-

Pro spojení materiálu s co nejmenší porozitou doposud v praxi 
platilo jednoduché pravidlo: kořen = TIG. 
To je sice čisté, ale také velmi pomalé. SpeedRoot přináší 
 skutečné zrychlení a poskytuje s postupem MIG-MAG svary 
v kvalitě podobné TIG. Umožňuje to high-endová regulační 
technika nové série S! Ta řídí přesně takovou velikost proudu 
a napětí, která zaručuje maximální stabilitu procesu a zajišťuje 
perfektní vzhled svaru.

Vlevo náročná technika stromečkem,  
vpravo geniálně jednoduchý SpeedUp

SpeedUp

bez  
Pulse  

Control
Technika 

stromečku

Stoupavý 
svar 

 doposud

SpeedUp

s  
Pulse  

Control

100 %
Rychlost vyšší  
o jasných 50 %

50 %

Koncentrovaný oblouk SpeedUp je s novou Lorch S-XT u oceli 
a ušlechtilé oceli až o 100 % rychlejší než běžné svařování 
 technikou stromečku.

Při svařování kořenu platí především to, co člověk jinak  nevidí: 
V zrcadle líc svarového spoje (vlevo) a zadní strana svaru (vpravo).

Optimální, mírně vypouklý svar, bez neprovaření –  
pro maximální míru tolerance mezery a její přemostění.

SpeedUp – pro skvělý pocit při svařování stoupavých svarů

SpeedRoot – pro citelně lepší kvalitu při MIG-MAG svařování kořene

PULZNÍ SVAŘOVÁNÍ MIG-MAGNOVÁ S-XT: SVAŘOVACÍCH PROCESŮ

edUp kombinuje horkou fázi vysokého proudu s chladnou fází ve 
formě sníženého vnosu energie – pro  bezpečný průvar, přesnou 
výplň spoje a téměř optimální  a-rozměr. Díky perfektní regulační 
technice bez přechodů,  extrémně svižně a prakticky bez roz-
střiku.

Kdo jednou pomocí série S a SpeedRoot přemostil 4 mm mezeru 
mezi 3 mm silnými plechy bez kývavého pohybu, ten už nechce 
pracovat jinak. Zvláště pak ne, když jako výsledek vidí perfektní 
vzhled svaru, který v poměru k TIG svařování zabral výrazně 
méně času.
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SpeedCold zajišťuje stabilní chování oblouku při svařování 
 tenkých plechů a znamená konec pevně ulpívajícího  rozstřiku. 
Dokonce 0,5 mm tenké plechy svařuje nová Lorch série S 
s  režimem SpeedCold spolehlivě a s minimální víceprací. 
 Vznikající rozstřik je „chladný“ a zpravidla neulpí. Zvláště při 
 svařování tenkých plechů tupými, přeplátovanými a koutovými 
svary se plně projeví přednosti SpeedCold. Regulace SpeedCold 

Zcela mimochodem firma Lorch pro novou sérii S kompletně 
přepracovala také standardní svařovací programy MIG-MAG 
a pozvedla je na novou úroveň. To znamená: vynikající chování 
oblouku, které s novou dynamickou regulací přirozeně může být 
individuálně přizpůsobeno. Tyto programy jsou tak dobré, že si 
na optimalizovaném ovládacím panelu zasloužily nové jméno: 
„Synergic“.

Na obrázku vlevo je porovnání koutového svaru. 

Standardní krátký oblouk (vlevo): Velmi rychle vpřed postupující 
tavná lázeň, krátce před skápnutím.

SpeedCold (vpravo): Kompletní, bezpečné a rychlé svařování  
(35 cm/min.).

SpeedCold – pro ledově chladnou efektivitu při svařování tenkých plechů

Standardní svařovací programy MIG-MAG

PULZNÍ SVAŘOVÁNÍ MIG-MAG NOVÁ S-XT: SVAŘOVACÍ PROCESY

reaguje na změny oblouku během milisekund a přesvědčuje 
 vynikající kontrolou i výborným modelováním svaru a přemostě-
ním mezer, zejména u CrNi oceli. Menší vnesené teplo znamená 
menší vícepráce díky menší deformaci, menšímu rozstřiku a nižší 
vnesené energii. A už vůbec zde není třeba zmiňovat přednost 
rychlosti. Lépe to nejde.
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Klíčovým slovem je variabilní regulace délky oblouku. Používat ji je snadnější než slabikovat. 
Díky této inovaci nové série S má svářeč intuitivně lepší kontrolu nad pulzním obloukem a může 
změnou vzdálenosti hořáku o poznání snadněji reagovat na měnící se podmínky během svařování. 
Je zcela jedno, zda jde o měnící se rozměry mezery nebo nerovnosti na obrobku – dokonce i obtížné 
polohy svařování jako v rozích jsou od teď výrazně snadněji zvládnutelné. Zcela mimochodem lze 
zkracováním oblouku aktivně kompenzovat vznikající efekt tancování / odfouknutí oblouku.

Inovativní dynamická regulace. 

Nová Lorch série S disponuje inovativní dynamickou regulací, která umožňuje u všech nových 
 svařovacích programů individuální jemné nastavení – podle obrobku a dané svařovací úlohy. 
Pro ještě lepší svar a opravdu dobrý pocit při svařování.
Stačí otočit regulátorem a charakteristika oblouku se mění z měkké na tvrdou. Souběžně s tím 
 působí u SpeedPulse XT ještě řada dalších parametrů, což se projevuje zvláště při svařování 
 nerezové oceli na geometrii průvaru a tím i jistotě a bezpečnosti svaru. Jediným pohybem se tak 
ze svářeče a jeho zdroje stává dynamické duo.

Variabilní regulace délky oblouku. 

Změnou vzdálenosti hořáku může svářeč lépe reagovat na změněné okrajové podmínky.

Dynamická regulace umožňuje širší nebo užší oblouk – jak to svářeči vyhovuje.

PULZNÍ SVAŘOVÁNÍ MIG-MAGNOVÁ S-XT: VRCHOLY
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Dobře od začátku až do konce: Lorch s novou sérií S nabízí možnost separátního a individuálního 
nastavení oblouku pro fázi startu, svařování a ukončení a tím i cílené ovlivnění vnesené energie. 
Jednoduché a chytré řešení, které svářeči pomáhá snížit nebo rovnou zcela odstranit počáteční 
 neprovaření. A v cíli pomáhá čistému ukončení ve formě krásného plnění koncového kráteru. 
Již žádné špatné kompromisy při nastavování – takhle se svařuje s komfortem.

Stehy a další nepříznivé rámcové podmínky na obrobku patří k běžným každodenním záležitostem 
svářeče. Jak je krásné moci v takových situacích pracovat s novou sérií S firmy Lorch. Tam, kde se 
jiné pulzní oblouky dostávají do nesnází, zůstává nová série S se SpeedPulse XT v rytmu a umně 
zvládá všechny podobné problémy. Rozdíl je slyšitelný.
Patentovaná regulační technika se přitom stará nejenom o svařování bez únavy s minimálním 
 rozstřikem, nýbrž díky ní kompletně odpadají i jinak typické, někdy velmi náhlé a nervující změny 
kmitočtu. Výsledkem je konstantní, příjemný zvuk, fantastický svar a bezvadný výsledek svařování, 
který vyhoví každé kontrole.

Kromě osvědčeného standardního chlazení s 1,1 kW jsou u nové série S pro zdroje s externím 
 podavačem k dostání ještě dvě další možnosti chlazení. V jednom případě to znamená: až o 35 % 
vyšší výkon chlazení – optimální pro průmyslové intenzivní nasazení. Kromě toho se lepší chlazení 
stará o menší zatížení systému hořáku, což se projevuje pozitivně na životnosti hořáku a  spotřebních 
dílů. Pro překonávání transportních vzdáleností nad 20 metrů je k dispozici další varianta s ještě 
 výkonnějším čerpadlem. To zajišťuje, že plný výkon bude k dispozici přesně tam, kde ho svářeč 
 potřebuje.

Efektivita v průmyslovém svařování znamená v první řadě také snížení někdy velmi nákladných 
 víceprací s vlastním svařováním přímo souvisejících. Firma Lorch proto kladla mimořádný důraz 
na to, aby se u nové série S opět výrazně snížil sklon k rozstřiku. To se děje díky velkému množství 
optimalizací, jako jsou např. rychlejší a současně mírnější zásahy regulace při pulzním svařování se 
SpeedPulse XT.  
Nebo díky zlepšené regulaci oblouku ve fázích náběhu. Nebo díky možnosti současného přizpůsobení 
délky a dynamiky oblouku. Nebo díky dodatečným parametrům zapálení. Nebo …
A úspěch dává za pravdu: Zákazníci firmy Lorch, kteří naplno využívají potenciál nové série S, tak 
dokázali snížit rozstřik „prakticky“ na nulu. Z toho má stejnou radost svářeč jako osoba odpovědná 
za výrobu.

Bezproblémové převařování stehů.

Separátní regulace oblouku. 

Extrémně bezrozstřikový.

Dodatečné možnosti chlazení. 

PULZNÍ SVAŘOVÁNÍ MIG-MAG NOVÁ S-XT: VRCHOLY
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PULZNÍ SVAŘOVÁNÍ MIG-MAGNOVÁ S-XT

Nakonfigurujte si zdroj takový, jaký ho musíte mít – optimálně vyladěný pro Vaše pracoviště.

ŠITO NA MÍRU PRO VAŠI POTŘEBU

Vezměte rozměr a konfigurujte si Váš zdroj takový, jaký musí 
být – optimálně vyladěný pro předpokládané pracoviště ve 
Vašem provozu.
Například zdroj série S-SpeedPulse XT. Výběrem podavače 
drátu a rozhodnutím, zda chladit plynem nebo vodou určíte 
základní konfiguraci Vašeho zdroje. U variant podavače drátu 
máte  možnost volby mezi dílenským, montážním a loděnicovým 
 podavačem, samozřejmě vždy s precizním průmyslovým 4klad-
kovým posuvem drátu. Délka propojovacího kabelupro propojení 
zdroje a podavače drátu je volitelná: 1, 5, 10, 15 nebo 20 m. 
Pracovat můžete, v závislosti na délce hořáku, až 25 m daleko 
do zdroje. Maximální volnosti pak dosáhnete použitím hořáku 
 Powermaster s technologií dálkového ovládání. S ním řídíte  

všechny důležité parametry přímo ovládacím panelem na  hořáku. 
Stejně individuální je i výběr z možností ovládání.  Můžete si 
 vybrat, kde mají být jednotky ovládacího panelu  umístěny – 
pouze v podavači drátu, ve zdroji nebo v obou! Navíc je 
k  dispozici velké množství příslušenství, které individuální 
 možnosti zdroje doplňuje. Začíná sadou pojezdu nebo otáčení 
pro oddělitelný podavač, na přání extra velká kola pro nerovné 
povrchy. Nebo užitečným, výškově nastavitelným držákem 
 propojovacích kabelů: tento přípravek je vhodný pro  jednoduché 
a praktické uchycení propojovacích kabelů a NanoFeeder ve 
všech  standardně dodávaných délkách a lze jej namontovat 
oboustranně.

S-Pulse XT S-SpeedPulse XT S-RoboMIG

Výzbroj „Svařovací procesy“

Nové synergické svařovací programy MIG-MAG-Standard*

SpeedArc XT* (vč. SpeedArc)

Pulse (vč. TwinPuls)

SpeedPulse XT* (vč. SpeedPulse, Speed-TwinPuls, TwinPuls XT)

SpeedRoot

SpeedCold

SpeedUp

TIG (s ContacTIG)

Vybavení „Varianty chladicího systému“

Chladicí systém (1,1 kW)

Zesílené chlazení (1,5 kW)**

Chladicí systém s velkým čerpadlem**  
(pro dlouhé dopravní délky ≥ 20 m a velké dopravní výšky)

Všechny zdroje disponují standardně  
funkcí pro svařování elektrodou.

* S inovativní regulací dynamiky.

** K dispozici pouze ve spojení s provedením s jedním externím podavačem (varianta B).

 Standardní výbava

 Volitelně k dispozici

Vybavení
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PULZNÍ SVAŘOVÁNÍ MIG-MAG NOVÁ S-XT

V kompaktním zdroji. 
Pojízdný kompaktní zdroj 
s  integrovaným podavačem 
drátu.

Jako separátní podavač. 
Tak můžete pracovat až 
25 metrů daleko od zdroje. 
Spojuje Vás propojovací kabel.

2 jednotky posuvu. 
Nahoře v podavači drátu a dole 
ve zdroji. Ideální, pokud často 
svařujete různé dráty. Ušetříte 
si tak neustálé přestrojování.

2 jednotky posuvu jako 
 dvojitý podavač drátu. 
Optimální pro různé dráty, 
kde je vyžadována maximální 
 pohyblivost.

Vezměte rozměr: Kde chcete mít jednotku podavače drátu?

RF-06
(Kompaktní  podavač 
pro roboty s dutou 
paží nebo roboty 
s vně  uloženým 
 kabelovým svazkem)

Dílenský podavač drátu

na zdroji obě možnostina podavači drátu

Montážní podavač drátu Loděnicový podavač drátu Robotový podavač drátu

na dálkovém ovladači přímo na hořáku

Možnosti ovládání a podavačů

11www.lorch.eu



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

VYZKOUŠEJTE „S“.
Na každodenní práci a své výzvy v oblasti techniky svařování jste experti vy sami. Proto Vás zveme, abyste v tvrdém každodenním 
testu poznali rozdíl a novou S-XT si důkladně vyzkoušeli. Přijedeme k Vám s testovacím zařízením a předvedeme jasné skutečnosti. 
Zcela mimochodem při tom profitujete z expertízy našich profesionálů, díky jejichž mnoha praktickým, chytrým trikům si vždy budete 
moci vytvořit malý náskok před konkurencí. Vidíte tedy, že se vždy vyplatí mít Lorch a některý stroj řady S-XT ve firmě.
Probudili jsme Váš zájem? Jednoduše se přihlaste v centru svařovací techniky Lorch nebo klikněte na www.die-neue-s.de. 
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Technická data
S3 mobil Pulse XT /  
S3 mobil Speed 
Pulse XT 

S3Pulse XT /  
S3 SpeedPulse XT

S5Pulse XT /  
S5 SpeedPulse XT

S8Pulse XT /  
S8 SpeedPulse XT

MIG-MAG

Rozsah svařování (A) 25 – 320 25 – 320 25 – 400 25 – 500

Regulace napětí plynulá plynulá plynulá plynulá

Zatěžovatel

DZ 100 % 40 °C (A) 250 250 320 400

DZ 60 % 40 °C (A) 280 280 350 500

DZ při max. proudu 40 °C (%) 40 40 50 60

Posuv a drát

Podavač drátu 4 kladky (2 poháněné) 4 kladky (2 poháněné) 4 kladky (2 poháněné) 4 kladky (2 poháněné)

Svařitelné dráty ocel (mm) 0,6 – 1,2 0,6 – 1,2 0,6 – 1,6 0,6 – 1,6

Svařitelné dráty Alu (mm) 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2 1,0 – 1,6 1,0 – 2,4

Síť

Napětí sítě (V) 400 400 400 400

Fáze (50/60 Hz) 3~ 3~ 3~ 3~

Kladná tolerance sítě (%) 15 15 15 15

Záporná tolerance sítě (%) 15 15 15 15

Jištění sítě (A) 16 16 32 35

Síťová zástrčka CEE 16 CEE 16 CEE 32 CEE 32

Rozměry a hmotnosti

Rozměry (D x Š x V) (mm) 812 x 340 x 518 – – – – – –

Rozměry zdroje (D x Š x V) provedení A (mm) – – 1116 x 463 x 812 1116 x 463 x 812 1116 x 463 x 812

Rozměry zdroje (D x Š x V) provedení B (mm) – – 1116 x 445 x 855 1116 x 445 x 855 1116 x 445 x 855

Hmotnost (kg) 34 – – – – – –

Hmotnost zdroje provedení A Chlazení plynem (kg) – – 92,8 97,3 107,3

Hmotnost podavače  
(dílenské provedení) (kg) – – 20,2 20,2 20,2


