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Služby
Lorch Cobot Welding Package získáte od Vašeho partnera Cobot na místě. Jedna věc je pro nás totiž 
důležitá: aby péče o Vás byla od začátku osobní, v blízkosti a bez dlouhého čekání. Proto všichni partneři 
Lorch Cobot absolvovali speciální kvalifikační program, aby Vás při Vašem vstupu do svařování s Cobotem 
mohli optimálně doprovázet. Je jedno, jaké služby potřebujete – zda poradenství, školení, technický servis 
nebo atraktivní finanční nabídku –, u našich partnerů Cobot jste v nejlepších rukách.

Svařování
V našem Cobot Welding Package je ukryto více než 60 let rozsáhlé kompetence v technice svařování, 
inovativní procesy Lorch Speed a mnoho let zkušeností se svařovací technologií pro automatizaci a robotiku. 
Kvalitní svařovací zdroj Lorch a speciálně vyvinutý software Cobotronic poskytují maximální výhody synergie 
a zajišťují při svařování špičkovou kvalitu a produktivitu. Tento celek je doplněn vhodným příslušenstvím 
pro Vaše potřeby.

Cobot
Coboty otevírají novou kapitolu ve svařovací výrobě a přesvědčují svým intuitivním ovládáním.  
UR10 od aktuálního lídra trhu Cobotů s více než desetiletím zkušeností se spolupracujícími lehkými 
robotickými systémy přináší vše, co je důležité pro středně velký svařovací provoz.

NASTAL ČAS NA 
NOVÉ SVAŘOVÁNÍ
Učiňte z Cobota nového  
svářeče v týmu.

Pro středně velké firmy je stále těžší najít kvalifikované 
svářeče. Výzvy jako nedostatek odborných sil a rostoucí 
mzdové náklady vyžadují nové přístupy k řešení. Pouze 
tehdy, když firmy své kvalifikované pracovníky využívají 
efektivně a optimalizují pracovní procesy – přirozeně bez 
újmy na kvalitě – zůstávají konkurenceschopné.

Připadá Vám to známé? My máme technologii, která 
Vám může přinést jistou budoucnost. Protože svařování 

s Cobotem je jednoduchý vstup do automatizovaného 
svařování a první krok směrem k Průmyslu 4.0. Svařujte 
malé až střední série rychle, jednoduše a s přehledným 
rozpočtem. Lorch Cobot Welding Package je perfektně 
přizpůsoben Vašim potřebám jako svařovacího provozu, 
lze jej snadno integrovat do pracovních procesů a zvyšuje 
Vaši konkurenceschopnost. Těšte se na nové svařování.
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LORCH COBOT WELDING PACKAGE

Hořák Cobota LMR 450 W
•	 Proud	při	100	%	DZ	450	A
•	 Optimalizovaný	držák	hořáku	Cobota

Software Cobotronic
•	 Asistenční	režim	s	integrovanou
databankou	parametrů	svařování

•	 Všechny	parametry	relevantní	pro
svařování	integrovány	v	řízení	Cobota

S-RoboMIG XT
•	 Svařovací	proud	25–400	A
•	 Proud	při	60	%	DZ	350	A
•	 Vybavení	plným	procesem	
•	 Vodní	chladicí	systém	se	zvýšeným
výkonem	chlazení

Cobot UR10
•	 Akční	rádius:	1	300	mm	
•	 Nosnost:	10	kg	

LORCH COBOT WELDING
Package A Package B Package C Package D

UR10 včetně řízení a dotykového ovládacího 
panelu

Lorch S-RoboMIG XT s posuvem drátu 
a průmyslovou zárukou 3 roky Dílenský podavač Dílenský podavač Dvojitý podavač Dílenský podavač

Propojovací kabely 70 mm² 1 m 10 m 1 m 1 m

Hořák Cobota Lorch LMR 450 W, 3,5 m  
vč. sady první výbavy –

Hořák Cobota TBI PushPull 3,5 m  
vč. sady první výbavy – – –

Závěsný výložník, vybavení pro manipulaci 
s kabelovým svazkem, nožní tlačítko, 
funkční tlačítko s nouzovým STOPem, 
montážní deska, zemnící kabel 70 mm²,
adaptér cívek drátu

Značka CE (přiměřené použití:  
Cobot pro svařování na svařovacím stole)

Welmet, spol. s r. o.
Orebitská 1137/11, 
702 00  Ostrava – Přívoz
Tel1: +420 596 133 573
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