
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

SVAŘOVACÍ ŘEŠENÍ PRO 
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL



2 / 

O 10 % MENŠÍ HMOTNOST. 
O 15,3 GRAMU MÉNĚ CO2.

Emisní omezení navzdory zvyšující se 
bezpečnostní a komfortní výbavě nutí 
automobilový průmysl k zeštíhlujícím 
programům u součástí vozů a k realizaci 
koncepcí lehkých konstrukcí. Materiály 
budoucnosti jsou lehké kovy jako hliník nebo 
hořčík a také vysokopevnostní 
a ultravysokopevnostní oceli. Tento trend, 
který vyžaduje inovativní řešení, staví před 
nové výzvy také svařovací techniku.
 
Vedle snižování hmotnosti hrají významnou 
roli v automobilovém a dodavatelském 
průmyslu náklady. Chceme-li zůstat globálně 
konkurenceschopní, musíme výrobní procesy 
utvářet ještě hospodárněji a efektivněji.

Jakým výzvám při 
svařování čelíte Vy?

Let’s get connected.
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PARTNER 
AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

Společnost Fronius již mnoho let podporuje své zákazníky v automobilovém průmyslu. Při tom je pro nás 
důležité jim naslouchat, abychom společně našli nejvhodnější řešení. Fronius není synonymem jen pro 
excelentní kvalitu výrobků, ale také pro vynikající služby. Podporujeme vás tam, kde nás potřebujete – 
rychle, kompetentně a po celém světě. Důvěřujte našim zkušenostem a našemu know-how. 

KVALITA
/ Vysoce kvalitní výrobky, které splňují všechny průmyslové 

standardy 
/ Vynikající servis díky špičkově vzdělaným odborníkům 
/ Celosvětová podpora, přímo u vás na místě

HOSPODÁRNOST
/ Neustále optimalizované výrobní procesy
/ Dokonale přizpůsobená integrace našich výrobků do výrobního 

procesu
/ Neustálý zřetel na výrobní náklady a doby taktu u nových 

a zdokonalených svařovacích procesů

KNOW-HOW
/ Nejmodernější informace týkajících se svařování
/ Školení pro vaše zaměstnance vedené profesionály
/ Obsáhlé znalosti o výrobních procesech 

v automobilovém a dodavatelském průmyslu 

DOBRÉ VZTAHY
/ 25 let zkušeností v automobilovém průmyslu 
/ Dlouholetá partnerství a spolehlivá spolupráce se 

zákazníky
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WELDCUBE – SLEDOVÁNÍ VÝROBY
VŠECHNY SVAŘOVACÍ SYSTÉMY 
NEUSTÁLE POD KONTROLOU. 
SOFTWARE.
Dokumentace dat a optimalizace procesů a nákladů jsou pro 
automobilový a dodavatelský průmysl důležitá témata. 
Řešením WeldCube nabízí společnost Fronius kompletní dokumentaci 
a analýzu svařovacích dat veškerých svařovacích zdrojů všech 
výrobních linek. A výsledek? Vyšší transparentnost, bezpečnost 
a reprodukovatelnost pro vaši sériovou výrobu. Vedle kompletní 
prokazatelnosti kvality svařování může váš podnik použít získaná data 
pro nepřetržitou optimalizaci nákladů.
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UŠETŘETE PENÍZE I ČAS…
/ Centrální a na přístroji nezávislé vyvolání svařovacích dat až 50 svařovacích zdrojů a jejich 

vyhodnocení stisknutím tlačítka

/ Centrální vytváření a správa programových bloků a jejich přidělení svařovacím zdrojům

/ Optimalizace nákladů prostřednictvím jednoduché analýzy spotřeby plynu a přídavného materiálu

/ Rychlé vyvolání stavu systému (sériové číslo, stav softwaru, historie komponent) v případě 
servisního zásahu a tím zkrácení prostojů

/ Kompletní dokumentace dat pro zajištění kvality a splnění norem



6 / 6 / 

PUSHPULL

/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE
/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

/ CMT MIX

HIGH-END SYSTÉM PRO ABSOLUTNÍ PRECIZNOST UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO KAŽDÝ ÚKOL

/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

POWERDRIVE

OBLASTI POUŽITÍ Standard LSC Pulse PMC CMT

Tloušťka plechu do 1 mm

Tloušťka plechu 1 až 3 mm

Tloušťka plechu od 3 mm

Svařování v poloze 

Rychlost svařování 

Svařování se 100% CO2

Prevence rozstřiků 

MATERIÁLY

Ocel

CrNi 

Hliník

Speciální materiály 



180

70

45 42

200

55

30
20

200 200

74

40

230

63 65

PUSH 

/ PMC MIX

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ TPS/i PRO 
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL 

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM PRO KAŽDÝ ÚKOL ROBUSTNÍ SYSTÉM PRO OBLAST OCELI

POWERDRIVE

OBLASTI POUŽITÍ Standard LSC Pulse PMC CMT

Tloušťka plechu do 1 mm

Tloušťka plechu 1 až 3 mm

Tloušťka plechu od 3 mm

Svařování v poloze 

Rychlost svařování 

Svařování se 100% CO2

Prevence rozstřiků 

MATERIÁLY

Ocel

CrNi 

Hliník

Speciální materiály 
Vs, cm/min Energy Input KJ/ length Penetration % of thickness

STANDARD LSC PULSE PMC CMT

Porovnání procesů

Steel 2mm / 1,2mm G3Si1 / 18%CO2 rest Ar / lap weld 30° vertical down posititon (PG)

  / 7 
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SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ PRO 
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

CMT TWIN DELTACON

VÝHODY 
/ Vysoká rychlost svařování 
/ Bezrozstřikové svařování 
/ Vysoký odtavný výkon  
/ Svařování se 100% CO2

OBLASTI VYUŽITÍ
/ Součásti podvozku 
/ Osy (nákladní/osobní vozy)
/ Rámy podvozků 
/ Ráfky 
/ Nárazníky

VÝHODY
/ Lepší přístup k dílům 
/ Jednoduchá konstrukce kleští 
/ Individuální přizpůsobení geometrie 

ramen podle přání zákazníka
/ Individuální přizpůsobení držáku 

elektrod podle přání zákazníka

OBLASTI VYUŽITÍ
/ Hliníkové díly 
/ Karosérie 
/ Kombinovaná konstrukce
/ Vícevrstvé spoje
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DELTACON

LASERHYBRID

VÝHODY
/ Dobrá přemostitelnost spár 
/ Malý vnos tepla
/ Hluboký průvar
/ Vysoká rychlost svařování 
/ Úspory u přídavných materiálů 

OBLASTI VYUŽITÍ
/ Vany akumulátorů (elektromobilita)
/ Dveře 
/ Osy 
/ Součásti podvozku
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VIDITELNÉ SVARY

VÝHODY
/ Rychlé pájení (až 3 m/min)
/ Menší vnos tepla
/ Plochý a čistý svar
/ Nejlepší vzhled svaru
/ Až o 60 % méně ochranného 

plynu
/ Bezrozstřikovost

VÝHODY
/ Téměř bezrozstřikové svařování 

a pájení na pozinkované oceli
/ Nepatrná deformace díky 

optimalizovanému vnosu tepla
/ Nízká porozita
/ Stabilní oblouk
/ Optimální průvar
/ Vysoká rychlost svařování

POZINKOVANÁ OCEL  

VYSOKOPEVNOSTNÍ A ULTRA-
VYSOKOPEVNOSTNÍ OCELI

VÝHODY
/ Téměř bezrozstřikové svařování dílů 

tvarovaných za tepla
/ Menší vnos tepla (až o 50 %) než při 

běžném svařování v ochranné 
atmosféře

CMT: I: 200 A, U: 16,2 V

ZKRATOVÝ OBLOUK: I: 97 A, U: 18,1 V CMT: I: 98 A, U: 11,8 V

-50% VNOS TEPLA

PROCESY
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

PROCESY
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

PROCESY
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

BODY IN WHITE
Ať už se jedná o ocel, hliník nebo kombinovaná použití, 
společnost Fronius nabízí optimální svařovací proces.

1 mm / 0.04 in.

1

1

2

3

4

5
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OBLOUKOVÉ
SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU

PROCESY
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

VÝHODY
/ Vysoká stabilita oblouku
/ Minimální vnos tepla
/ Možnost spojování oceli s hliníkem 
/ Malá tvorba rozstřiků
/ Nejlepší přemostitelnost spár

2 mm
1 mm
2 mm

I: 100 A, U: 18,9 V, Vd: 4,5 m, Vs: 60 cm/min

2 mm
2 mm
2 mm

NEJLEPŠÍ PŘEMOSTITELNOST SPÁR 

DELTASPOT
3vrstvé spojení hliníku
Materiál: EN AW 6014, EN AW 6016

ODPOROVÉ BODOVÉ
SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU

PROCESY 
DeltaSpot
DeltaCon

VÝHODY
/ Spolehlivé, reprodukovatelné 

spojování hliníku s krátkou 
dobou cyklu

/ Dokonalé řešení pro koncepci 
lehké konstrukce nezávisle na 
směru spojování a kombinaci 
tlouštěk plechů

/ Bezrozstřikový proces
KOMBINOVANÁ 
KONSTRUKCE

PROCESY
CMT

DeltaSpot

VÝHODY
/ Možnost spojování oceli 

s hliníkem

CMT

1

2

3

4

6

6

5



12 / 

Výzvy při svařování

/ Svařování velmi tenkých materiálů 

/ Spojování různých tlouštěk materiálu (příruby)

/ Spojování více plechů 

/ Velké tolerance dílů 

/  Poškození citlivých dílů, jako je katalyzátor nebo filtr 

pevných částic, svařovacími rozstřiky 

/ Hospodárnost ve výrobě, vysoké počty kusů

VÝFUKOVÉ SYSTÉMY
Výfukové systémy se vyvinuly ve velmi komplikované systémy. 
S cílem snížit hmotnost se používají stále tenčí materiály.

LSC
PMC
CMT 

CMT Twin
TIG

Sběrné výfukové potrubí

Materiál: feritická chromová ocel

Výzva 

/ Velké tolerance dílů 

/ Vysoká rychlost svařování 

Řešení 

TPS/i PMC / LSC

OBLASTI POUŽITÍ LSC PMC CMT CMT Twin TIG

Tloušťka plechu do 1 mm

Tloušťka plechu 1 až 3 mm

Tloušťka plechu od 3 mm

Spojování tlustých a tenkých 
materiálů

Rychlost svařování 

Svařovací rozstřiky 

Menší vnos tepla 

Přemostitelnost spár 

Spojování více plechů

1
2

1

4



 / 13 

Příruba

Materiál: ocel 

Výzva 

/  Bez svařovacích 

rozstřiků 

/ Stabilní oblouk

/  Vysoká rychlost 

svařování 

Řešení 

TPS/i CMT

Kryt katalyzátoru

Materiál: 

feritická chromová ocel 

Výzva 

/ Dobrý průvar

/ Dobrá přemostitelnost spár

/ Vysoká rychlost svařování 

Řešení

TPS/i CMT 

Tlumič hluku

Materiál: 

feritická chromová ocel

Výzva 

/  Bez svařovacích 

rozstřiků

/ Stabilní oblouk 

/  Vysoká rychlost 

svařování

Řešení

TPS/i CMT 

2

3

3

4

4



14 / 

Výzvy při svařování

/ Nízká porozita u svarových švů 

/ Dobrá přemostitelnost spár

/ Malý vnos tepla

/  Bez deformace, vysoká kvalita vysokopevnostních 

a ultravysokopevnostních ocelí  

/ Perfektní zapalování a koncový kráter

/ Hospodárnost ve výrobě

PODVOZEK
U součástí podvozku se většinou jedná o bezpečnostní díly, které 
vyžadují nejvyšší kvalitu svarových švů. 

LSC
PMC
CMT

CMT Twin
LaserHybrid

Příčné rameno 

Materiál: ocel

Výzva 

/ Vysoká rychlost svařování 

/  Vytvoření dokonalé kořenové 

vrstvy 

Řešení

TPS/i PMC

OBLASTI POUŽITÍ LSC PMC CMT CMT Twin LaserHybrid

Tloušťka plechu do 1 mm

Tloušťka plechu 1 až 3 mm

Tloušťka plechu od 3 mm

Spojování tlustých 
a tenkých materiálů

Rychlost svařování 

Svařovací rozstřiky 

Menší vnos tepla 

Přemostitelnost spár 

1

1

3
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Tlumič nárazů

Materiál: ocel

Výzva 

/ Dobrý průvar

/ Málo svařovacích rozstřiků

/ Vysoká rychlost svařování

Řešení 

TPS/i PMC

Osa

Materiál: hliník

Výzva 

/ Vysoká rychlost svařování 

/ Malý vnos tepla

/ Dobrá přemostitelnost spár 

Řešení 

LaserHybrid

Nápravnice

Materiál: ocel

Výzva 

/ Velké tolerance dílů 

/ Vysoká rychlost svařování 

/ Málo svařovacích rozstřiků 

Řešení

TPS/i PMC

2

2

3

4

4
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Výzvy při svařování

/ Velmi tenké materiály 

/ Pro mechaniku citlivou na rozstřiky

/ Vysokopevnostní a ultravysokopevnostní oceli

/ Velmi krátké svarové švy 

/ Konstantní kvalita  

/ Různé tloušťky materiálu 

/ Hospodárnost ve výrobě

VNITŘNÍ PROSTOR (SEDADLA, 
PŘÍSTROJOVÁ DESKA)
Ve vnitřním prostoru vozu jsou často zabudované speciální materiály, jako např. 
vysokopevnostní a ultravysokopevnostní oceli. Jemná mechanika vyžaduje svařování 
s minimálními rozstřiky.

OBLASTI POUŽITÍ LSC PMC CMT

Tloušťka plechu do 1 mm

Tloušťka plechu 1 až 3 mm

Tloušťka plechu od 3 mm

Spojování tlustých a tenkých materiálů

Rychlost svařování 

Svařovací rozstřiky 

Menší vnos tepla 

Přemostitelnost spár 

Krátké svarové švy (stabilní zapalování)

LSC
PMC
CMT 



/ 17 

Rám sedadla

Materiál: ocel

Výzva 

/ Krátké svarové švy 

/ Stabilní zapalování 

/ Dobrý průvar

Řešení 

TPS/i PMC

Sklápěcí mechanismus

Materiál: ocel

Výzva 

/ Bez svařovacích rozstřiků

/ Stabilní oblouk 

/ Krátké svarové švy 

/ Malý vnos tepla

Řešení

TPS/i CMT

Přístrojová deska

Materiál: ocel

Výzva

/ Malý vnos tepla

/ Málo svařovacích rozstřiků 

/  Spojování tlustých 

a tenkých materiálů 

Řešení 

TPS/i CMT

1

1

2

2

3
3
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VYUŽÍVEJTE VÝHOD 
NAŠICH SLUŽEB

ZVYŠTE PRODUKTIVITU A VÝKON

Budeme vás podporovat při spuštění vašeho výrobního procesu. Dokonale 
přizpůsobená a rychlá integrace našich výrobků do výrobního procesu přináší…

 / Optimalizované doby taktu
 / Předcházení dodatečným pracím
 / Předávání znalostí

ZÍSKEJTE KNOW-HOW A SAMOSTATNOST 

K zajištění vysoké kvality výrobků v mezinárodním měřítku je nutné, aby výrobní 
pracovníci měli jednotnou úroveň znalostí. Nabízíme...
 
 / Školení sestavená individuálně podle požadavků zákazníka
 / Realizaci výukových opatření na místě
 / Standardizované předávání znalostí

OPTIMALIZUJTE NASAZENÍ ZDROJŮ 

Díky našim dlouholetým zkušenostem v automobilovém průmyslu vám můžeme 
pomoci optimalizovat výrobní procesy a nastavení parametrů. 

 / Až  -45 % dodatečné práce / díl
 / Až +24 % rychlosti svařování / díl
 / Až  -63 % nákladů na ztráty a opravy
 / Až  -26 % nákladů na ochranný plyn
 / Až  -22 % celkových nákladů / díl

OMEZTE PROSTOJE

Převezmeme za vás údržbu vašich svařovacích systémů a pomůžeme vám tak 
předcházet prostojům a ušetřit na nákladech na zaměstnance. Získáte...

 / Maximální dostupnost systému
 / Zachování hodnoty investic
 / Transparentní plánování nákladů
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Další informace o všech výrobcích Fronius a našich světových prodejních partnerech a reprezentantech naleznete na adrese www.fronius.com

PERFECT CHARGING
Díky hlubokému know-how v oblasti 
nabíjení akumulátorů jsou naše vyni-
kající řešení pro zákazníky maximálně 
užitečná. V intralogistice přebíráme 
optimalizaci toku energie u elektric-
kých manipulačních vozíků a neustále 
usilujeme o inovace. V automobilových 
servisních dílnách naše výkonné nabí-
jecí systémy zajišťují bezpečné a spo-
lehlivé procesy.

SOLAR ENERGY
24 hodin slunce je náš velký cíl. Každý 
den pracujeme na tom, abychom usku-
tečnili vizi budoucnosti, ve které je 
celosvětová spotřeba energie 100pro-
centně pokryta z obnovitelných zdrojů. 
Proto se soustřeďujeme na řešení, která 
znamenají efektivní a inteligentní 
výrobu, ukládání, distribuci a spotřebu 
sluneční energie.

PERFECT WELDING
Naším posláním je Perfect Welding. To 
je úkol, kterému se s vášní a veškerým 
svým umem věnujeme již po desetiletí, 
abychom pro naše zákazníky vytvořili 
dokonalé spojení v podobě svarového 
švu. Přitom ovládáme oblouk jako nikdo 
jiný v oboru. S našimi vynikajícími tech-
nologiemi chceme nejen řešit specifické 
svářečské problémy našich zákazníků, 
ale také významně přispívat ke zvyšo-
vání produktivity v jejich podnicích.

Společnost, která zahájila svoji činnost v roce 1945 jako podnik jednoho muže, nyní stano-
vuje technologické standardy v oblasti svařovací techniky, fotovoltaiky a nabíjení akumulá-
torů. S přibližně 4 550 zaměstnanci dnes působíme po celém světě. Dokladem inovativního 

ducha, který v podniku vládne, je 1 241 patentů udělených nově vyvinutým výrobkům. 
Udržitelný vývoj pro nás znamená rovnoprávnou realizaci ekologických a sociálních hledisek 

s hospodářskými faktory. Náš požadavek být inovační jedničkou se přitom nikdy nezměnil. 

TŘI OBCHODNÍ JEDNOTKY, JEDNA VÁŠEŇ: 
TECHNOLOGIE, KTERÁ STANOVUJE STANDARDY.
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Česká republika s.r.o.
Dolnoměcholupská 1535/14
102 00 Praha 10
Česká republika
Telefon +420 272 111 011
Fax +420 272 738 145
sales.cz@fronius.com
www.fronius.cz

Váš prodejce:


