
Lorch Connect: Uw perfecte 
start naar het digitale tijdperk. 
Meteen aan de slag.

Omdat het eenvoudig is.

Omdat het voordelig is.

Omdat het veilig is.

Omdat het flexibel is.

Omdat het smart is.

Processen worden in realtime bewaakt, gedocumenteerd en gevisualiseerd. Met het 
Lorch Connect Portal heeft men in het individuele account alle gegevens van de verbon-
den installaties perfect samen in een overzicht en is men in staat om processen in  
detail te traceren en de lasproductie inzake kwaliteit, productiviteit en rentabiliteit te 
optimaliseren.

Lorch Connect past bij alle gangbare Lorch lasinstallaties en wordt voortdurend verder 
ontwikkeld en voor meer series geoptimaliseerd. Nieuwe installaties kunnen makkelijk 
in een bestaand account worden geïntegreerd. Zo blijft men altijd up-to-date en kan 
men op elk moment het netwerk van de productie uitbreiden.

De gegevensverwerking in Lorch Connect gebeurt in overeenstemming met alle vereiste 
veiligheidsstandaarden. Lorch Schweißtechnik en de binnen de EU gebruikte datacentra 
voldoen aan de strengste Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming.  
Dankzij het offlinegeheugen in de Gateway blijft uw gegevensverbinding stabiel. Zelfs 
wanneer de verbinding tot 30 dagen wordt verbroken, kan dit worden overbrugd. 

Lorch Connect werkt volledig cloudbased en zonder bijkomende investeringen in 
nieuwe IT-systemen. In het eerste jaar gebruikt men het Lorch Connect Portal gratis en 
daarna voor slechts € 9,90 per gateway per maand.

De Lorch Connect Gateway kan men zonder ombouwen op de bestaande systemen 
aansluiten en men kan direct aan de slag. De Lorch Connect Gateway app maakt het 
mogelijk om het systeem intuïtief en snel in bedrijf te nemen en in te stellen. Dankzij de 
cloud heeft men makkelijk toegang tot het portaal vanop elk met het internet verbon-
den apparaat waar ook ter wereld. 

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

Uw Lorch-partner in uw buurt:

Meer informatie ook op 
www.lorch-connect.com
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VERBINDEN. 

LASSEN.

TRANSPARANT.

Lorch Connect: de perfecte start in het digitaal lassen 
– eenvoudig, voordelig en risicovrij.
www.lorch-connect.com

Lorch Connect – een dienst van Lorch Connect GmbH.



Lasprocessen eenvoudig 
digitaliseren, analyseren en 
resultaatgericht optimaliseren.
Gebruik het enorme potentiaal dat in de verzamelde  
gegevens steekt. 

Met Lorch Connect herkent men makkelijk en comfortabel de productiviteit van alle verbonden installaties.  
Men heeft een volledig overzicht van de kosten van alle opdrachten en kan op elk moment de kwaliteit 
van alle bepaalde lasnaden opvolgen. Lorch Connect is ideaal voor kleine en middelgrote ondernemingen 
dankzij de smarte Lorch Connect Cloud gebruikt men alle voordelen zonder hoge investeringen en tijdsin-
tensieve ingrepen in de IT-infrastructuur. 

Lorch Connect Gateway 
aan uw Lorch lasinstallatie 
aansluiten, via WLAN of LAN 
met het Lorch Connect Portal 
verbinden.  
Aan de slag. 

Lasgegevens en verdere 
productierelevante gegevens 
worden door de Gateway 
opgehaald en in realtime aan 
het Lorch Connect Portal in 
de cloud opgeslagen. 

Met de krachtige
dashboards heeft men in het 
Lorch Connect Portal alles 
perfect in het vizier - altijd en 
overal oproepbaar in de app 
in webbrowser.

Verbinden. Lassen. Transparant.

Intelligente netwerken bren-
gen maximale transparantie 
in de lasproductie.

Makkelijk aansluiten.
Potentieel benutten.
Digitaal doorstarten. 

Lorch Connect is zonder ombouwen compatibel en met de Lorch-installaties van de S-reeks, 
P-reeks, MicorMIG- of MicorMIG Pulse-reeks, V-reeks, T-Pro-reeks, T-reeks en het  
Cobot Welding Package. 

"De mogelijkheden die Lorch Connect ons 
biedt, zijn voor ons ideaal. Wij behouden niet 
alleen een hoge transparantie, wat onze pro-
ductieprocessen aangaat. Wij kunnen ook voor 
alle opdrachten met elkaar vergelijken en eva-
lueren en zo is het voor ons veel makkelijker 
een valide berekening voor verdere aanbiedin-
gen op te maken." 
– Stephan Böhnlein, hoofd productie, Rösler 
Oberflächentechnik GmbH

Processen optimaliseren, opdrachten beter berekenen, lasgegevens  
veilig documenteren – met Lorch Connect is dat heel eenvoudig. 

Als specialist inzake oppervlaktebewerking is onze klant Rösler een van 's werelds marktleiders in de 
productie van tril- en straalmachines. In het kader van de vernieuwing van de gehele lasapparatuur, een 
van de belangrijkste technologieën in de productie, besloot Rösler alle apparaten via Lorch Connect in een 
netwerk op te nemen. Het gehele machinepark met zes machines uit de innovatieve S-reeks en een auto-
matische lasrobot zijn nu met Lorch Connect verbonden.

Door de digitale koppeling heeft de onderneming nu niet alleen altijd een duidelijk zicht op zijn productie-
processen, maar kan bij afwijkingen sneller reageren. Ook latere opdrachten kunnen veel beter worden 
berekend en de documentatie van de lasgegevens biedt optimale veiligheid voor de naleving van hoge 
kwaliteitsnormen.

Eenvoudige installatie en bediening

Geen verregaand ingrijpen in de IT-infrastructuur

Voortdurend overzicht over alle productrelevante  

gegevens

Gedetailleerde documentatie van lasgegevens

Eenvoudige kostenbeheersing 

Gemakkelijke follow-up in geval van klachten

Eenvoudige toegang tot digitalisering

Feiten, die onze klanten  
overtuigen.

Plug + Play. Lorch Connect maakt de start  
in de digitale lasproductie makkelijk. 
















