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Servis
Balík Lorch Cobot Welding získate od svojho partnera Cobot priamo na mieste používania. Pretože pre nás 
je dôležitá skutočnosť, aby ste boli od začiatku obsluhovaní osobne, zblízka a bez dlhých čakacích dôb. 
Preto prešli všetci partneri Lorch Cobot špeciálnym kvalifikačným programom, aby Vás mohli optimálne 
sprevádzať pri Vašom vstupe do zvárania Cobot. Je jedno, aký druh servisu potrebujete – či poradenstvo, 
školenia, technický servis alebo atraktívnu ponuku financovania – u našich partnerov Cobot ste v najlepších 
rukách.

Zváranie
Viac než 60 rokov kompetencií v zváracej technike, inovované rýchle zváracie procesy Lorch a mnohoročné 
skúsenosti v zváracej technológii sú obsahom nášho balíka Cobot Welding. Veľmi kvalitné zváracie zaria-
denie Lorch a špeciálne vyvinutý softvér Cobotronic dodávajú maximálne výhody súčinnosti a starajú sa 
o špičkovú kvalitu a produktivitu pri zváraní. Tento ponúkaný komplet je včetne príslušenstva podľa vašej 
potreby.

Cobot
Výrobky Cobot píšu novú kapitolu v zváračskej výrobe a presvedčia intuitívnou obsluhou. Od aktuálnych 
popredných výrobkov na trhu Cobot, s desaťročnými skúsenosťami so systémami robotov s ľahkou kon-
štrukciou, prináša so sebou UR10 všetko, čo je dôležité pre strednú zváračskú firmu. 
 
 

JE ČAS PRE
NOVÉ ZVÁRANIE
Urobte Cobot novým  
zváračom svojho tímu

Pre stredné podniky je neustále ťažšie, nájsť kvalifikova-
ných zváračov. Výzvy ako nedostatok odborníkov a stú-
pajúce náklady na mzdu vyžadujú nové spôsoby riešenia. 
Iba ak využívajú firmy efektívne svojich zamestnancov  
a optimalizujú pracovné procesy – samozrejme bez ujmy 
na kvalite – zostávajú konkurencieschopné.

Pripadá Vám to byť známe? Potom máme technológiu, 
ktorá Vás dokáže bezpečne preniesť do budúcnosti.  

Pretože zváranie Cobot je jednoduchý vstup do automati-
zovaného zvárania a prvý krok v smere priemyslu 4.0.  
S robotikou pre stredne veľké firmy budete zvárať malé  
až stredné série rýchlo, jednoducho a s prehľadným roz-
počtom. Balík Lorch Cobot Welding je perfektne prispôso-
bený Vašim potrebám ako odbornej zváračskej firmy, dá 
sa jednoducho integrovať do Vašich pracovných procesov 
a zvyšuje Vašu konkurencieschopnosť. Tešte sa na nové 
zváranie.

LORCH COBOT
WELDING PACKAGE



LORCH COBOT WELDING PACKAGE

Cobot UR10
•	 Akčný	rádius:	1	300	mm	
•	 Nosnosť:	10	kg	

S-RoboMIG XT
•	 Zvárací	prúd	25	–	400	A
•	 Prúd	pri	60	%	ED	350	A
•	 Výbava	pre	kompletný	proces	
•	 Vodný	chladiaci	systém	so	
zvýšeným	chladiacim	výkonom

Cobot horák LMR 450 W
•	 Prúd	pri	100	%	ED	450	A
•	 Optimalizovaný	držiak	Cobot

Cobotronic softvér
•	 Assistant	Mode	s	integrovanou	
databázou	zváracích	parametrov

•	 Všetky	dôležité	zváracie	parametre	
integrované	v	riadení	Cobot

Package A Package B Package C Package D
UR10 vrátane riadenia a dotykového 
obslužnéhopanelu

LorchS-RoboMIGXTsposunomdrôtu 
a3rokmipriemyselnejzáruky Dielenskýpodávač Dielenskýpodávač Dvojitýpodávač Dielenskýpodávač

Prepojovaciehadice70mm² 1m 10m 1m 1m

HorákLorchLMR450WCobot,3,5m 
vrát.súpravysprvotnouvýbavou –

HorákTBIPushPullCobot,3,5m 
vrát.súpravysprvotnouvýbavou – – –

Ramenosošibenicou,príslušenstvokbalíku
hadíc,funkčnétlačidlosnúdzovýmvypnutím,
montážnadoska,uzemňovacíkábel70mm²,
adaptércievkydrôtu

SymbolCE(používaniepodľapredpisov:
Cobotkzváraniunazváracomstole)
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Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26 · 71549 Auenwald · Nemecko
T  +49 7191 503-0 · F +49 7191 503-199
info@lorch.eu · www.lorch-cobot-welding.com




