
SPRÁVNÉ OTÁČKY  
PRO VYŠŠÍ  
PRODUKTIVITU.

REPRODUKOVATELNÁ KVALITA 
Prostě perfektní svary díky stabilní  rychlosti svařování

MNOHOSTRANNÁ  KONFIGUROVATELNOST 
Individuální přizpůsobení druhu a objemu Vaší výroby

JEDNODUCHÁ OBSLUHA 
Ideální pro ruční a automatizované svařování

Série Turn IC



SPRÁVNÉ OTÁČKY  
PRO VYŠŠÍ  
PRODUKTIVITU.

Přehled série Turn IC
 ▪ Prostě robustní. Robustní svařovaná konstrukce pro použití v drsném vý-
robním  prostředí.

 ▪ Vše z jedné ruky. Kromě zvýšení produktivity je ústředním bodem auto-
matizace svařování zajištění požadované kvality svarů. Aby se dosáhlo obou 
cílů, jsou potřebné kompetence v obou oblastech. Podle hesla „vše z jedné 
ruky“ nabízí Lorch přímou a bezpečnou cestu k automatizaci svařování. 

 ▪ Velký rozsah rychlosti. Zpracování mnoha průměrů obrobků díky velkému 
rozsahu rychlosti krokových motorů.

 ▪ Pneumatický přísun hořáku. Jednoduché rozšíření na automatizované 
řešení díky pneumatickému přísunu hořáku (volitelně).

 ▪ Nastavení náklonu. Optimální nastavení polohy svařování díky ručnímu 
nebo  motorizovanému nastavení náklonu.

 ▪ Atraktivní poměr ceny a výkonu. Díky chytrým možnostem konfigurace 
se platí jen za to, co je potřeba.

 ▪ Jednoduché ovládání. Integrované řízení Lorch Command Control HR02 
umožňuje automatizované svařování s překrytím s funkcí vypnutí svařování 
před koncem pro  optimální výsledky svařování.

 ▪ Velká dutá hřídel. Naše konstrukční řada otočných stolů s dutou hřídelí 
zvládá přesné polohování velmi dlouhých, tenkých obrobků a optimální přívod 
tvářecího plynu.

 ▪ Plug&Weld. Díky Plug&Weld a přípoji LorchNet je zajištěno, aby si všechny 
komponenty v systému automatizace Lorch perfektně rozuměly.

SÉRIE TURN ICAUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ

Automatizace s Lorch:  
Vše z jedné ruky
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AUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ SÉRIE TURN IC

Otočné stoly TURN
Otočné stoly platí jako základní komponenty při přípravě zvyšování produktivity svařování. 
Kromě automatizovaného svařování obvodových svarů mohou být použity také jako jednoduché 
polohovací přípravky obrobku při ručním svařování. Otočné stoly Lorch řady Turn IC nabízejí 
velkou volbu z hlediska hmotnosti obrobku a možností konfigurace při mimořádně atraktivním 
poměru ceny a výkonu.

Turn TT 50 – 90 IC
Lorch Turn TT 50 – 90 IC je konstrukční řada pro malé a lehké obrobky. 
Jako stolní provedení lze otočné stoly flexibilně integrovat do dílenského 
provozu. Díky ručnímu nastavení náklonu je možné pohodlně pohybo-
vat obrobky až 90 kg.

Turn TT 1700 – 3700 IC
Konstrukční řada Lorch Turn TT 1700 – 3700 IC byla vyvinuta pro 
těžké průmyslové použití. Díky motorizovanému nastavení náklonu 
je možné pohodlně pohybovat také těžkými obrobky až 3700 kg.

Turn TT 370 – 520 IC
Série Lorch Turn TT 370 – 520 IC je koncipována jako volně stojící 
 provedení pro průmyslové použití. Díky motorizovanému nastavení  
náklonu je možné pohodlně pohybovat také středně těžkými obrobky  
až 520 kg.
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Turn TT 370 – 620 HO IC
Hlavním znakem konstrukční řady Lorch Turn TT 370 – 620 HO IC 
je dutá hřídel. Díky ní se dají optimálně svařovat především trubky, 
tyče a přírubové obrobky. Motorizované nastavení náklonu pohybuje 
obrobky s hmotností 370 – 620 kg stisknutím knoflíku.

Turn TT 50 – 90 HO IC
Hlavním znakem konstrukční řady Lorch Turn TT 50 – 90 HO IC 
je dutá hřídel. Díky ní se dají optimálně svařovat především trubky, 
tyče a přírubové obrobky. Díky ručnímu nastavení náklonu je možné 
pohodlně pohybovat obrobky až 75 kg.

Různé komponenty konfigurace jako volba převodů, 
možnost přísunu hořáku a upínky obrobku umožňují 
perfektní řešení nadcházející svařovací úlohy.

Volitelně lze použít nožní regulátor, přípoj tvářecího 
plynu nebo dodatečný přípojný kabel ke svařova-
címu zdroji.

Chytrá konfigurovatelnost

SÉRIE TURN ICAUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ
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Rychlé a jednoduché propojení daných prvků probíhá bezchybně 
prostřednictvím dodaného kabelu.

Vrcholy

Integrované řízení s překrytím s funkcí vypnutí svařování před koncem pro optimální výsledky svařování.

https://www.lorch.eu/cs/reseni/automatizace/
v kapitole: Otočné stoly Lorch Turn IC

Podle použití může být přísun 
hořáku konfigurován v jed-
noduchém nebo hi-endovém 
provedení.

Díky duté hřídeli mohou být dlouhé obrobky přesně polohovány.

Svařování s překrytím 

Film o použití

Přistavení hořáku

Dutá hřídel Plug&Weld

AUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ SÉRIE TURN IC
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Koncept ovládání

Command Control HR02
 ▪ Přehledná struktura průběhu s LED indikací

 ▪ Jednoduché nastavení zpoždění startu otočným regulátorem

 ▪ Rychlost svařování nastavitelná a upravitelná otočným regulátorem

 ▪ Programovatelné překrytí svařování v 7 různých předdefinovaných 
úhlech

 ▪ Funkce vypnutí svařování před koncem pro optimální výsledky 
svařování

 ▪ Vhodné pro automatizované a ruční svařování

 ▪ Včetně nožního tlačítka pro start průběhu

 ▪ 2taktní a 4taktní provoz pro ruční použití, přičemž rychlost 
se  nastavuje otočným regulátorem

Technická data 

Turn MN IC Turn MOT IC Turn MOT IC Turn HO MN IC Turn HO MN IC
TT 50 TT 90   TT 370   TT 520  TT 1700   TT 3700  TT 50  TT 90  TT 370 TT 620  

Zatížení Kg 50 90 370 520 1700 3700 50 90 370 620

Točivý moment Nm 0 – 79 0 – 171 0 – 504 0 – 3326 0 – 5460 0 – 241 0 – 362 0 – 639 

Rozsah rychlosti  
převod A

Ot./
Min.

0,07 – 16,0 0,07 – 16,0 0,01 – 4,2 0,01 – 2,8 0,08 – 20,0 0,05 – 11,4

Rozsah rychlosti  
převod B

Ot./
Min.

0,03 – 8,0 0,03 – 8,0 0,01 – 2,8 0,01 – 2,1 0,03 – 8,0 0,02 – 5,3

Rozsah rychlosti  
převod C

Ot./
Min.

0,02 – 4,0 0,02 – 4,0 0,01 – 2,1 0,00 – 1,7 0,02 – 4,0 0,01 – 2,7

Konstrukce Stolní provedení Stojící model Stojící model Stolní provedení Stojící model

Nastavení náklonu Ve  
stupních 
ručně

Plynule 
ručně

Plynule 
motorizo-

vaně 

Plynule 
motorizo-

vaně

Plynule motorizovaně Plynule 
motorizo-

vaně

Plynule 
motorizo-

vaně

Plynule 
motorizo-

vaně

Plynule 
motorizo-

vaně

Nastavení náklonu ° 110 90 90 110 110

Dutá hřídel Mm − − − 48 78 108 144

Umísťování hořáku   *   * −   *   * 

Přípoj tvářecího plynu −  −  

* pneumatické  Volitelně k dispozici

SÉRIE TURN ICAUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ
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OBVODOVÝ SVAR,  
HOTOVO, DÁL!

Série Roundseam

REPRODUKOVATELNÁ KVALITA 
Perfektní sladění pro řešení svařování 
od  velikosti dávky 1

VŠE Z JEDNÉ RUKY  
Automatizační prvky, svařovací technika 
a optimalizace procesu od firmy Lorch

CHYTRÁ KONFIGUROVATELNOST 
Spojení nákladových výhod série a přesnosti 
individuálních řešení



OBVODOVÝ SVAR,  
HOTOVO, DÁL!

SÉRIE ROUNDSEAMAUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ

Přehled série Roundseam
 ▪ Přesná a robustní. Robustní konstrukce s ocelovým rámem s přesným 
 vedením pro přesné seřízení.

 ▪ Vše z jedné ruky. Kromě zvýšení produktivity je ústředním bodem auto-
matizace svařování zajištění požadované kvality svarů. Aby se dosáhlo obou 
cílů, jsou potřebné kompetence v obou oblastech. Podle hesla „vše z jedné 
ruky“ nabízí Lorch přímou a bezpečnou cestu k automatizaci svařování. 

 ▪ Velké spektrum rotace. Bezproblémové svařování obrobků s velkým 
spektrem průměrů díky velkému rozsahu rychlosti rotace.

 ▪ Synchronní pohon. Spolehlivé svařování obrobků bez předchozího 
 stehování s volitelným synchronním pohonem.

 ▪ Rychlá změna série. Paměť na celkem 150 různých programů a až 
50 kompilací s integrovaným řízením Lorch Command Control HR06. 

 ▪ Dutá hřídel. Integrovaná dutá hřídel pro použití tvářecího plynu nebo 
 svařování velmi dlouhých a tenkých obrobků. 

 ▪ Automatizovaný přísun hořáku. Efektivní výroba sériových dílů díky 
pneumatickému nebo motorizovanému přísunu hořáku.

 ▪ Plug&Weld. Díky Plug&Weld a přípoji LorchNet je zajištěno, aby si všechny 
komponenty v systému automatizace Lorch perfektně rozuměly.

Automatizace s Lorch:  
Vše z jedné ruky
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AUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ SÉRIE ROUNDSEAM

Hotová řešení obvodového svaru Roundseam
Ať už jde o malé a filigránské obrobky nebo velké a těžké díly – sladěný program hotových 
 řešení pro obvodový svar Lorch Roundseam pokrývá široké spektrum aplikací obvodových svarů. 
 Typickými aplikacemi jsou veškeré rotačně symetrické díly jako hřídele, příruby, trubky, válce, 
 nádoby, kotle a bojlery s hmotnostmi od méně než 1 kg až po více než 5000 kg. Vysoká konfigu-
rovatelnost hotových řešení přitom dovoluje velkou míru přizpůsobení dané aplikaci. Váš poradce 
Lorch pro Vás ochotně připraví vhodné řešení.

Roundseam Baseslider 
Lorch Roundseam Baseslider je jednoduchý systém obvodových svarů 
pro obrobky do 620 kg. Přesvědčuje svou robustní konstrukcí a velkým 
pracovním prostorem mezi rotační osou a základnou.

Kyvné rameno Roundseam 
Kyvné rameno Lorch Roundseam je absolutní všeuměl pro obvodové 
svary obrobků do 270 kg. Nosné rameno plynule nastavitelné v rozsahu 
0 – 90° umožňuje vždy optimální polohu svařování, jako například při 
svařování přírub.

Kyvné rameno Micro Roundseam 
Lorch Roundseam kyvné rameno Micro je univerzální a vysoce flexibilní 
řešení obvodového svaru pro menší obrobky do 25 kg, které vyžadují 
mimořádně vysokou přesnost.
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Roundseam Topslider 
Lorch Roundseam Topslider je řešení automatizace, které splňuje nejvyšší 
 průmyslové nároky. Zařízení je vhodné pro rozmanité obrobky až do průměru 
1500 mm, hmotnosti až 5200 kg a délky 16 m, jako jsou například válce a nádoby.

Veškerá řešení obvodových svarů je možné 
 konfigurovat podle použití.

Různé komponenty konfigurace jako volba  převodů, 
přísun hořáku (pneumaticky nebo motoricky) 
a upínky obrobku i synchronní pohon umožňují 
 perfektní řešení nadcházející svařovací úlohy.

Chytrá konfigurovatelnost

SÉRIE ROUNDSEAMAUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ

123www.lorch.eu



Rychlé a jednoduché propojení daných prvků probíhá bezchybně 
prostřednictvím kabelu LorchNet.

Vrcholy

Díky koníku s volitelným synchronním pohonem je možné  
zabránit torzním silám a kroucení obrobků bez předchozího  
stehování.

S motorizovaným polohováním hořáku je možné svařování v  
různých pozicích v jediné poloze.

Nastavení náklonu umožňuje vždy optimální polohu svařování. 

Koník se synchronním pohonem

Motorizované polohování hořáku Nastavení náklonu

Plug&Weld

AUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ

https://www.lorch.eu/cs/reseni/automatizace/
v kapitole: Hotová řešení pro obvodový svar Lorch Roundseam

Film o použití

SÉRIE ROUNDSEAM
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Koncept ovládání

Command Control HR06
 ▪ Přehledný průběh a struktura menu s LED indikací

 ▪ Textový displej pro nastavení parametrů

 ▪ Zobrazení rychlosti svařování a korektury

 ▪ Programovatelná multifunkční tlačítka pro často 
 používané funkce

 ▪ Programovatelné parametry a paměť programů

 ▪ Sekvenční programování s vizualizací

 ▪ Volitelné řízení s dálkovým ovládáním

 ▪ Kompilace až 7 programů umožňuje svařování různých 
svarů v jedné pracovní operaci

 ▪ Paměť pro celkem 150 různých programů a až 50  
kompilací

 ▪ Přímé ovládání svařovacího zdroje včetně volby úlohy 
 prostřednictvím LorchNet

Technická data 

Roundseam 
Baseslider

Roundseam 
Swingarm Micro  

Roundseam 
Swingarm

Roundseam 
Topslider

220 HO 620 HO 25 HO 
L500

25 HO 
L800

270 HO 
L1050

270 HO 
L1450

2200 HO 
D1000

5200 HO 
D1500

Zatížení Kg 220 620 25 270 2200 5200

Točivý moment Nm 0 – 604 0 – 196 0 – 604 0 – 2487 0 – 4477 

Rozsah rychlosti převod A Ot./
Min.

0,02 – 11,1 0,05 – 25 0,02 – 11,1 0,01 – 5,6

Rozsah rychlosti převod B Ot./
Min.

0,01 – 5,6 0,02 – 8,3 0,01 – 5,6 0,01 – 3,3

Rozsah rychlosti převod C Ot./
Min.

0,01 – 3,3 0,01 – 4,2 0,01 – 3,3 0,01 – 2,4

Maximální vzdálenost  
mezi přírubami

Mm 1500 – 6500 1500 – 12500 500 800 1050 1450 2500 – 16500

Maximální průměr obrobku Mm 1000 340 650 1000 1500

Průměr duté hřídele Mm 48 78 28 108 78 108

Umísťování hořáku Pneumatické Pneumatické Pneumatické nebo  
motorické

Pneumatické nebo  
motorické

Paměť programů    −

Výkyv − −  

Nastavení náklonu − −  

Svařování podélných svarů − −  

Přípoj tvářecího plynu    

Synchronní pohon    

2 hořáky    

Stehování    

  Standardní výbava  Volitelně k dispozici

AUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ SÉRIE ROUNDSEAM
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TVOŘÍME ŘEŠENÍ  
VAŠICH OBVODOVÝCH  
SVARŮ.

Modulární systém

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA 
Sladěný a inteligentní  
modulární systém

PRVOTŘÍDNÍ SLADĚNÍ 
Všechny prvky jsou částí sehraného systému s  
jednotným konceptem ovládání

ŠPIČKOVÁ KVALITA STISKNUTÍM TLAČÍTKA 
Zcela jednoduché a pohodlné uložení  svařovacích úloh  
a jejich vyvolání kdykoli



TVOŘÍME ŘEŠENÍ  
VAŠICH OBVODOVÝCH  
SVARŮ.

Přehled modulárního systému
 ▪ Tři kroky pro perfektní svar. Průměr obrobku, rychlost svařování, parametry 
svařování: Hotovo! 

 ▪ Vše z jedné ruky. Kromě zvýšení produktivity je ústředním bodem automatizace 
svařování zajištění požadované kvality svarů. Aby se dosáhlo obou cílů, jsou po-
třebné kompetence v obou oblastech. Podle hesla „vše z jedné ruky“ nabízí Lorch 
přímou a bezpečnou cestu k automatizaci svařování. 

 ▪ Rychlá změna seřízení. Rychlé a přesné provádění nastavení díky optimálnímu 
umístění jednotlivých prvků.

 ▪ Jednotný koncept ovládání. Velmi snadná manipulace a příprava zdroje díky 
jednotnému konceptu ovládání zdroje a automatizačního systému. 

 ▪ Perfektní spojení. Jednoduché a pohodlné propojení se svařovacím zdrojem 
Lorch pomocí Lorch Plug & Weld.

MODULÁRNÍ SYSTÉMAUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ

 ▪ Vždy ve správné poloze. Ať už mechanicky nebo pneumaticky, 
s Lorch stativy hořáku je přesná poloha svařování hračkou.

 ▪ Pro těžké zátěže. Při zátěži až 500 kg se velké modulární otočné 
stoly dostávají do nejlepší formy.

 ▪ Vhodný postup. Ať jde o MIG-MAG, pulzní MIG-MAG, TIG nebo 
TIG se studeným drátem, u všech postupů sázíme na perfektnost.

 ▪ Paměť úloh Tiptronic. Příprava na nadcházející svařovací úlohy 
je hotova během chvilky.

 ▪ Záznam dat snadno dosažený. Dodatečně objednatelná 
 databanka Q-Sys2020 zajišťuje kompletní záznam svařovacích dat 
a  zaručuje tak možnost zpětného sledování všech svařených dílů.

Automatizace s Lorch:  
Vše z jedné ruky
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Stačí připojit kabel LorchNet k daným komponentům a spojení 
je hotovo.

Podavač studeného drátu LorchFeed disponuje plně digitálním 
 řízením a zajišťuje absolutní přesnost pro výbornou kvalitu TIG.

Vrcholy

Lorch Control řídí všechny postupy až po řešení chyb a diagnostiky. Srdcem systému jsou 
automatické parametry, které průběh procesu plně automaticky regulují. Se systémem  
Control je ovládání otočných stolů hračkou – ať už MIG-MAG nebo TIG. 

S Lorch Fix&Pos je nastavení perfektní polohy svařování 
 jednoduché a flexibilní.

Náš systém vedení svaru LorchFollow zajišťuje konstantní 
 vzdálenost mezi hořákem a obrobkem.

LorchControl

Fix&Pos

LorchFollow

Plug&Weld

Feed studený drát

AUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM
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Technická data 

Turn 50 Turn 100 Turn 300 Turn 500

Zatížení Kg 50 100 300 500

Otočný talíř Mm 300 300 500 740

Rozsah rychlosti Ot./
Min.

0,8 – 10,0 0,4 – 5,0 0,08 – 1,0 0,08 – 1,0

Nastavení náklonu Ručně Převodovka otáčení Převodovka otáčení * Převodovka otáčení *

Dutá hřídel Mm 30 30 150 295

Umísťování hořáku Ručně / pneumaticky Ručně / pneumaticky Ručně / pneumaticky Ručně / pneumaticky

* volitelně motorizovaně 

MODULÁRNÍ SYSTÉMAUTOMATICKÉ SVAŘOVÁNÍ
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