
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

ROZWIĄZANIA SPAWALNICZE DLA 
PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO
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10% MNIEJ MASY. 
15,3 GRAMA MNIEJ CO2.

Ograniczenia emisji mimo stałego zwiększania 
liczby elementów zapewniających komfort 
i bezpieczeństwo zmuszają przemysł 
motoryzacyjny do stosowania „diet” dla 
komponentów pojazdów i wdrażania koncepcji 
lekkich szkieletów samochodowych. Metale 
lekkie, takie jak aluminium i magnez, oraz stale 
o wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości są 
materiałami przyszłości. Ten trend również 
spawalnictwo stawia przed nowymi wyzwaniami 
i wymaga od niego innowacyjnych rozwiązań.
 
Oprócz zmniejszenia masy, w branży 
motoryzacyjnej i części zamiennych ważną rolę 
odgrywają również koszty. Aby zachować 
konkurencyjność na globalnym rynku, procesy 
produkcyjne trzeba kształtować jeszcze bardziej 
rentownie i niskokosztowo.

A jakie jest Twoje wyzwanie 
w spawalnictwie?

Let’s get connected.
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PARTNER PRZEMYSŁU 
MOTORYZACYJNEGO

Firma Fronius od wielu lat jest partnerem swoich klientów z branży motoryzacyjnej. Jest dla nas ważne, 
aby Państwa słuchać, abyśmy mogli wspólnie znaleźć rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb. 
Firma Fronius jest nie tylko synonimem doskonałej jakości produktów, ale także rewelacyjnego serwisu. 
Wspieramy Państwa tam, gdzie jesteśmy potrzebni - szybko, kompetentnie i na całym świecie. 
Z pewnością mogą Państwo zaufać naszemu doświadczeniu i know-how. 

JAKOŚĆ
/ Wysokiej klasy produkty spełniające wszystkie standardy 

przemysłowe 
/ Doskonała jakość serwisu zapewniana przez najlepiej 

wykształconych pracowników wykwalifikowanych 
/ Globalne wsparcie, bezpośrednio u klienta

RENTOWNOŚĆ
/ Stała optymalizacja procesów produkcyjnych
/ Integracja naszych produktów z procesem produkcyjnym 

dostosowana do potrzeb
/ Stała kontrola nad kosztami produkcji i czasami cyklów 

w przypadku nowych i rozwijanych procesów spawania

KNOW-HOW
/ Zawsze najnowsze i aktualne informacje dotyczące 

spawania
/ Treningi dla Państwa pracowników prowadzone przez 

profesjonalistów
/ Obszerna wiedza na temat procesów produkcyjnych 

stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym

DOBRE RELACJE
/ 25 lat doświadczenia w przemyśle motoryzacyjnym 
/ Długoletnie partnerstwa i niezawodna współpraca 

z klientami
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MONITOROWANIE PRODUKCJI 
Z ZASTOSOWANIEM WELDCUBE
WSZYSTKIE SYSTEMY SPAWANIA POD 
KONTROLĄ. 
JEDNO OPROGRAMOWANIE.

Dokumentowanie danych, optymalizacja procesów i kosztów są 
istotnymi tematami dla przemysłu motoryzacyjnego i dostawców części. 
WeldCube to rozwiązanie firmy Fronius, zapewniające ciągłą 
dokumentację i analizę danych spawania ze wszystkich źródeł 
spawalniczych pracujących na wszystkich liniach produkcyjnych. 
Rezultat? Większa przejrzystość, bezpieczeństwo i możliwość śledzenia 
produkcji seryjnej. Oprócz pozbawionej luk możliwości udowodnienia 
jakości spawania, pozyskane dane mogą być wykorzystywane do stałej 
optymalizacji kosztów.
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OSZCZĘDNOŚĆ NA CZASIE I KOSZTACH 
DZIĘKI MOŻLIWOŚCI:
/ Centralnego i niezależnego od urządzeń wywoływania danych spawania z maks. 50 źródeł 

spawalniczych i ich analizy za jednym naciśnięciem przycisku

/ Centralnego tworzenia zadań, zarządzania nimi i przypisywania ich do źródeł spawalniczych

/ Optymalizacji kosztów dzięki łatwej analizie zużycia gazu i spoiw

/ Szybkiego wywoływania stanu systemu (numeru seryjnego, wersji oprogramowania, historii 
komponentów) w razie konieczności serwisowania, co zmniejsza czasy przestoju

/ Ciągłej dokumentacji danych niezbędnych do zapewnienia jakości i spełnienia norm
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PUSHPULL

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

/ CMT MIX

SUPERNOWOCZESNY SYSTEM ZAPEWNIAJĄCY ABSOLUTNĄ PRECYZJĘ UNIWERSALNY SYSTEM DO KAŻDEGO ZADANIA

/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

POWERDRIVE

OBSZARY ZASTOSOWAŃ Standard LSC Pulse PMC CMT

Grubość blachy maks. 1 mm

Grubość blachy 1–3 mm

Grubość blachy od 3 mm

Spawanie na pozycji 

Prędkość spawania 

Spawanie przy 100% udziale CO2

Zapobieganie rozpryskom 

MATERIAŁY

Stal

CrNi 

Aluminium

Materiały specjalne 



180

70

45 42

200

55

30
20

200 200

74

40

230

63 65

PUSH 

/ PMC MIX

TPS/i ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE DLA 
PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO 

UNIWERSALNY SYSTEM DO KAŻDEGO ZADANIA SOLIDNY SYSTEM DO SPAWANIA STALI

POWERDRIVE

OBSZARY ZASTOSOWAŃ Standard LSC Pulse PMC CMT

Grubość blachy maks. 1 mm

Grubość blachy 1–3 mm

Grubość blachy od 3 mm

Spawanie na pozycji 

Prędkość spawania 

Spawanie przy 100% udziale CO2

Zapobieganie rozpryskom 

MATERIAŁY

Stal

CrNi 

Aluminium

Materiały specjalne 
Vs cm/min Energy Input KJ/ length Penetration % of thickness

STANDARD LSC PULSE PMC CMT

Porównanie procesów

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

CMT TWIN DELTACON

ZALETY 
/ Duża prędkość spawania 
/ Spawanie bez rozprysków 
/ Wysoka wydajność stapiania  
/ Spawanie przy 100% udziale CO2

OBSZARY ZASTOSOWANIA
/ Podzespoły podwozia 
/ Osie (samochody ciężarowe/osobowe)
/ Ramy podwozia 
/ Felgi 
/ Zderzaki

ZALETY
/ Lepsza dostępność elementów 
/ Prosty montaż kleszczy 
/ Dostosowanie geometrii ramienia 

do indywidualnych życzeń klienta
/ Dostosowanie uchwytu elektrody 

do indywidualnych życzeń klienta

OBSZARY ZASTOSOWANIA
/ Elementy aluminiowe 
/ Nadwozie 
/ Aplikacje mieszane
/ Połączenia wielowarstwowe
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DELTACON

LASERHYBRID

ZALETY
/ Dobre wypełnianie szczelin 
/ Małe ciepło oddawane
/ Głębokie wtopienie
/ Duża prędkość spawania 
/ Oszczędność spoiw 

OBSZARY ZASTOSOWANIA
/ Korytka akumulatorów (e-mobilność)
/ Drzwi 
/ Osie 
/ Podzespoły podwozia
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SPOINY WIDOCZNE

ZALETY
/ Szybkie lutowanie (do 3 m/min)
/ Mniejsze ciepło oddawane
/ Płaska i czysta spoina
/ Najlepszy wygląd spoiny
/ Zużycie gazu ochronnego 

mniejsze nawet o 60%
/ Bez rozprysków

ZALETY
/ Spawanie niemal bez rozprysków 

i lutowanie na ocynkowanej stali
/ Niewielkie wypaczenie dzięki 

optymalizacji ciepła oddawanego
/ Mała porowatość
/ Stabilny łuk spawalniczy
/ Optymalne wtopienie
/ Duża prędkość spawania

STAL OCYNKOWANA  

STALE WYSOKO- I BARDZO 
WYSOKOWYTRZYMAŁE

ZALETY
/ Spawanie elementów kształtowanych na 

gorąco niemal pozbawione rozprysków
/ Mniejsze ciepło oddawane (nawet 

o 50%) niż w przypadku konwencjonal-
nego spawania łukowego metali 
w osłonie gazów ochronnych

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

SPAWANIE ŁUKIEM ZWARCIOWYM: 
I: 97 A, U: 18,1 V

CMT: I: 98 A, U: 11,8 V

-50% CIEPŁA ODDAWANEGO

PROCESY
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

PROCESY
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

PROCESY
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

BODY IN WHITE
Nieważne, czy chodzi o zastosowanie do stali, aluminium, czy też mieszane. 
Firma Fronius zawsze oferuje optymalny proces spawania.

1 mm / 0.04 in

1

1

2

3

4

5
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SPAWANIE ŁUKOWE
ALUMINIUM

PROCESY
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

ZALETY
/ Duża stabilność łuku spawalniczego
/ Najmniejsze ciepło oddawane
/ Możliwość łączenia stali z aluminium 
/ Mała liczba odprysków
/ Najlepsze wypełnianie szczelin

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

NAJLEPSZE WYPEŁNIANIE SZCZELIN 

DELTASPOT
3-warstwowe połączenie aluminium
Materiał: EN AW 6014, EN AW 6016

OPOROWE, PUNKTOWE
SPAWANIE ALUMINIUM

PROCESY 
DeltaSpot
DeltaCon

ZALETY
/ Niezawodne i powtarzalne łączenie 

aluminium przy krótkim czasie cyklu
/ Doskonałe rozwiązanie do koncepcji 

lekkiego szkieletu samochodowego 
niezależne od kierunku łączenia 
i kombinacji grubości blach

/ Proces bez rozpryskówAPLIKACJE 
MIESZANE

PROCESY
CMT

DeltaSpot

ZALETY
/ Możliwość łączenia stali 

z aluminium

CMT

1

2

3

4

6

6

5
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Wyzwania spawalnicze

/ Spawanie bardzo cienkich materiałów 

/ Łączenie materiałów o różnej grubości (kołnierze)

/ Połączenia wielu blach 

/ Duże tolerancje elementów 

/  Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez odpryski 

spawalnicze delikatnych elementów, takich jak 

katalizator lub filtr cząstek stałych 

/ Rentowność w produkcji, duże liczby sztuk

UKŁADY ODPROWADZANIA SPALIN
Układy odprowadzania spalin rozwinęły się w bardzo złożone systemy.  
Aby zmniejszyć masę, konieczne jest stosowanie coraz cieńszych materiałów.

LSC
PMC
CMT 

CMT Twin
TIG

Kolektor spalin

Materiał: chromowana stal 

ferrytyczna

Wyzwanie 

/ Duże tolerancje elementów 

/ Duża prędkość spawania 

Rozwiązanie 

TPS/i PMC / LSC

OBSZARY ZASTOSOWAŃ LSC PMC CMT CMT Twin TIG

Grubość blachy maks. 1 mm

Grubość blachy 1–3 mm

Grubość blachy od 3 mm

Połączenia grubych elementów 
z cienkimi

Prędkość spawania 

Odpryski spawalnicze 

Małe ciepło oddawane 

Wypełnianie szczelin 

Połączenia wielu blach

1
2

1

4
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Kołnierz

Materiał: Stal 

Wyzwanie 

/  Brak odprysków 

spawalniczych 

/  Stabilny łuk 

spawalniczy

/  Duża prędkość 

spawania 

Rozwiązanie 

TPS/i CMT

Pokrywa katalizatora

Materiał: 

ferrytyczna stal chromowana 

Wyzwanie 

/ Dobre wtopienie

/ Dobre wypełnianie szczelin

/ Duża prędkość spawania 

Rozwiązanie  

TPS/i CMT

Tłumik dźwięku

Materiał: 

ferrytyczna stal 

chromowana

Wyzwanie 

/  Brak odprysków 

spawalniczych

/ Stabilny łuk spawalniczy 

/ Duża prędkość spawania

Rozwiązanie  

TPS/i CMT 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ LSC PMC CMT CMT Twin TIG

Grubość blachy maks. 1 mm

Grubość blachy 1–3 mm

Grubość blachy od 3 mm

Połączenia grubych elementów 
z cienkimi

Prędkość spawania 

Odpryski spawalnicze 

Małe ciepło oddawane 

Wypełnianie szczelin 

Połączenia wielu blach

2

3

3

4

4
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Wyzwania spawalnicze

/ Niewielka porowatość spoin 

/ Dobre wypełnianie szczelin

/ Małe ciepło oddawane

/  Brak wypaczenia i wysoka jakość stali o dużej i bardzo dużej 

wytrzymałości

/ Idealne zajarzenie i krater końcowy

/ Rentowność w produkcji

PODWOZIE
Komponenty podwozia są najczęściej elementami istotnymi dla 
bezpieczeństwa, wymagającymi najwyższej jakości spoin. 

LSC
PMC
CMT

CMT Twin
Laser Hybrid

Wahacz 

Materiał: Stal

Wyzwanie 

/ Duża prędkość spawania 

/  Ciągła rejestracja warstwy 

graniowej spoiny 

Rozwiązanie

TPS/i PMC 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ LSC PMC CMT CMT Twin LaserHybrid

Grubość blachy maks. 1 mm

Grubość blachy 1–3 mm

Grubość blachy od 3 mm

Połączenia grubych 
elementów z cienkimi

Prędkość spawania 

Odpryski spawalnicze 

Małe ciepło oddawane 

Wypełnianie szczelin 

1

1

3
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Amortyzator

Materiał: Stal

Wyzwanie 

/ Dobre wtopienie

/  Mała liczba odprysków 

spawalniczych

/ Duża prędkość spawania

Rozwiązanie 

TPS/i PMC

Oś

Materiał: Aluminium

Wyzwanie 

/ Duża prędkość spawania 

/ Małe ciepło oddawane

/ Dobre wypełnianie szczelin 

Rozwiązanie 

LaserHybrid

Wspornik osi

Materiał: Stal

Wyzwanie 

/ Duże tolerancje elementów 

/ Duża prędkość spawania 

/  Mała liczba odprysków 

spawalniczych 

Rozwiązanie

TPS/I PMC

2

2

3

4

4



16 / 

Wyzwania spawalnicze 

/ Bardzo cienkie materiały 

/  Elementy mechaniczne wrażliwe na działanie odprysków 

spawalniczych

/ Stale o wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości

/ Bardzo krótkie spoiny 

/ Stała jakość  

/ Różne grubości materiałów 

/ Rentowność w produkcji

WNĘTRZE (FOTELE, PANEL PRZYRZĄDÓW)
We wnętrzu pojazdu często stosuje się materiały specjalne, takie jak stale o wysokiej i bardzo wysokiej 
wytrzymałości. Precyzyjne elementy mechaniczne wymagają spawania z bardzo małą liczbą odprysków.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ LSC PMC CMT

Grubość blachy maks. 1 mm

Grubość blachy 1–3 mm

Grubość blachy od 3 mm

Połączenia grubych elementów 
z cienkimi

Prędkość spawania 

Odpryski spawalnicze 

Małe ciepło oddawane 

Wypełnianie szczelin 

Krótkie spoiny (stabilne zajarzenie)

LSC
PMC
CMT 
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Ramy foteli

Materiał: Stal

Wyzwanie 

/ Krótkie spoiny 

/ Stabilne zajarzenie 

/ Dobre wtopienie

Rozwiązanie 

TPS/i PMC

Recliner

Materiał: Stal

Wyzwanie 

/  Brak odprysków 

spawalniczych

/ Stabilny łuk spawalniczy 

/ Krótkie spoiny 

/ Małe ciepło oddawane

Rozwiązanie

TPS/i CMT

Panel przyrządów

Materiał: Stal

Wyzwanie

/ Małe ciepło oddawane

/  Mała liczba odprysków 

spawalniczych 

/  Połączenia grubych 

elementów z cienkimi 

Rozwiązanie 

TPS/i CMT

1

1

2

2

3
3
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ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG

ZAPEWNIAMY ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI 
I WYDAJNOŚCI

Wspieramy Państwa w fazie rozruchowej procesów produkcyjnych. Błyskawiczna 
integracja naszych produktów dostosowana do potrzeb zapewnia:

 / Optymalizację czasów cyklów
 / Uniknięcie korekt
 / Transfer wiedzy

DAMY PAŃSTWU KNOW-HOW I SAMODZIELNOŚĆ 

Aby zapewnić wysoką produktywność niezależnie od kraju, ważne jest zapewnienie 
pracownikom produkcyjnym jednolitego poziomu wiedzy. Oferujemy:
 
 / Treningi dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta
 / Przeprowadzenie działań szkoleniowych na miejscu
 / Ustandaryzowany transfer wiedzy

ZAPEWNIAMY OPTYMALIZACJĘ WYKORZYSTANIA 
ZASOBÓW 

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w przemyśle motoryzacyjnym 
możemy pomóc Państwu w optymalizacji procesów produkcyjnych i ustawianiu 
parametrów. 

 / Obniżenie nawet o 45% liczby korekt na element
 / Wzrost o nawet 24% prędkości spawania na element
 / Obniżenie nawet o 63% kosztów spowodowanych stratami i naprawami
 / Obniżenie nawet o 26% kosztów gazu ochronnego
 / Obniżenie nawet o 22% łącznych kosztów na element

ZAPEWNIAMY SKRÓCENIE CZASÓW PRZESTOJU

Zajmiemy się za Państwa utrzymaniem sprawności technicznej systemów spawania 
i pomożemy zapobiegać okresom przestoju oraz oszczędzić w ten sposób na 
kosztach personelu. Korzyści:

 / Maksymalna dyspozycyjność systemu
 / Utrzymanie wartości urządzeń
 / Przejrzyste planowanie kosztów
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Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.com
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PERFECT CHARGING
Jako lider i posiadacz know-how  
w dziedzinie ładowania akumulatorów 
tworzymy istotną wartość dodaną dla 
naszych klientów. W intralogistyce zaj-
mujemy się optymalizacją zasilania 
elektrycznych urządzeń do transportu 
poziomego i stale poszukujemy inno-
wacyjnych rozwiązań. W warsztatach 
samochodowych nasze wydajne sys-
temy dbają o bezpieczeństwo procesu 
ładowania akumulatorów.

SOLAR ENERGY
„24 godziny słońca” to nasz wielki cel. 
Każdego dnia pracujemy nad tym, aby 
urzeczywistnić wizję przyszłości, w któ-
rej ogólnoświatowe zapotrzebowanie na 
energię będzie w 100% pokrywane  
z odnawialnych źródeł. Dlatego koncen-
trujemy się na rozwiązaniach, które 
umożliwiają efektywne, inteligentne  
i ekonomiczne wytwarzanie, gromadze-
nie, dystrybuowanie i zużywanie ener-
gii słonecznej.

PERFECT WELDING
Nasza misja nosi nazwę Perfect 
Welding. To zadanie, któremu od poko-
leń stawiamy czoła, wkładając w to 
pasję i całą naszą wiedzę — po to, aby 
uzyskać dla naszych klientów idealne 
połączenie w postaci spoiny. Dzięki 
naszym wyjątkowym technologiom  
i usługom współgrającym z potrze-
bami naszych klientów możemy roz-
wiązywać nie tylko ich konkretne pro-
blemy spawalnicze, ale też wnieść 
spory wkład we wzrost produkcji w ich 
firmach.

To co w roku 1945 rozpoczęło się jako jednoosobowa działalność, jest dzisiaj  
przedsiębiorstwem, które ustanawia nowe standardy technologiczne w dziedzinach spawal-
nictwa, fotowoltaiki i ładowania akumulatorów. Na całym świecie zatrudniamy blisko 4550 
pracowników, a o naszej innowacyjności niech świadczy to, że jesteśmy w posiadaniu 1241  
patentów. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas, że kwestie ochrony środowiska i sprawy 
socjalne traktujemy na równi z wskaźnikami ekonomicznymi. Nasza dewiza jest od zawsze 

ta sama: chcemy być liderem innowacyjności. 

TRZY JEDNOSTKI BIZNESOWE 
TECHNOLOGIA, KTÓRA USTANAWIA STANDARDY.
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