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Certifica-se que o Sistema de Gestão da: 

Fronius International GmbH 

 
 
 

Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Áustria 

 

  

foi aprovado pelo Lloyd's Register de acordo com as seguintes normas:  

ISO 14001:2015 

 

 

 

Números de Aprovação: ISO 14001 – 00018944 

 
Este certificado só é válido junto com a folha anexa do mesmo número que lista os locais a que esta aprovação é aplicável. 

 

O âmbito desta aprovação é aplicável a: 

 

Produção de componentes para sistemas de soldadura, inversores, soluções de gestão de memória e de energia e sistemas de 
carregamento de baterias. Gestão e administração. 
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Localização Atividades 

 

Fronius International GmbH  

Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Áustria 

ISO 14001:2015  

Produção de componentes para sistemas de soldadura, 
inversores, soluções de gestão de memória e de energia e 
sistemas de carregamento de baterias. Gestão e 
administração. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Kirchenplatz 19, 4643 Pettenbach, Áustria 

ISO 14001:2015  

Produção de carregadores de bateria. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Fronius Straße 5, 4642 Sattledt, Áustria 

ISO 14001:2015  

Produção de sistemas de soldadura, inversores, soluções 
de gestão de memória e de energia e sistemas de 
carregamento de baterias. Gestão e administração. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Pointstraße 6, 4641 Steinhaus, Áustria 

ISO 14001:2015  

Desenvolvimento e produção de sistemas de soldagem. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Kaufmannstraße 19, 6020 Innsbruck, Áustria 

ISO 14001:2015  

Distribuição e serviço de assistência técnica de sistemas 
de soldadura, inversores, soluções de gestão de memória 
e de energia e sistemas de carregamento de baterias.  

 

 

 

Fronius International GmbH  

Gruberstraße 2a, 4641 Steinhaus, Áustria 

ISO 14001:2015  

Serviço de assistência técnica de sistemas de soldadura, 
inversores, soluções de gestão de memória e de energia e 
sistemas de carregamento de baterias. Gestão e 
administração. 
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Localização Atividades 

Fronius International GmbH  

Lieferinger Hauptstraße 128, 5020 Salzburg, 

Áustria 

ISO 14001:2015  

Distribuição e serviço de assistência técnica de sistemas 
de soldadura, inversores, soluções de gestão de memória 
e de energia e sistemas de carregamento de baterias.  

 

 
 

Fronius International GmbH  

Froniusplatz 1-4, 4600 Wels, Áustria 

ISO 14001:2015  

Marketing e distribuição de sistemas de soldadura, 
inversores, soluções de gestão de memória e de energia e 
sistemas de carregamento de baterias. Gestão e 
administração. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Günter-Fronius-Straße 1, 4600 Thalheim, 

Áustria 

ISO 14001:2015  

Pesquisa e desenvolvimento de sistemas de soldadura, 
inversores, soluções de gestão de memória e de energia e 
sistemas de carregamento de baterias. Gestão e 
administração. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Daumegasse 7, 1100 Wien, Áustria 

ISO 14001:2015  

Distribuição e serviço de assistência técnica de sistemas 
de soldadura, inversores, soluções de gestão de memória 
e de energia e sistemas de carregamento de baterias.  

Desenvolvimento de software para sistemas de soldadura, 
inversores, soluções de gestão de memória e de energia e 
sistemas de carregamento de baterias. 

 

 
 

  

 

  

  

 


