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Цей сертифікат засвідчує, що система менеджменту якості організації: 
 

Fronius International GmbH  

 
 

 

Фроніусштрасе 1, 4643 Петтенбах, Австрія 

 

  

схвалена Lloyd's Register і відповідає вимогам наступних стандартів:  

ISO 45001:2018 

 

 

 

Номер схвалення: ISO 45001 – 00018980 

 
Цей сертифікат діє лише у зв'язку з графіком сертифікатів, який містить той самий номер, на якому перелічені місця, 
застосовні до цього схвалення.  

 

  Сфера дії цього схвалення застосовується до: 
 

 

Розробка, виробництво, продаж і післяпродажне обслуговування зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних батарей. Керування й адміністрування.  
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Місце знаходження: Діяльність: 

 

Fronius International GmbH  

Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Австрія 

ISO 45001:2018  

Виробництво компонентів для зварювальних систем, 
інверторів, акумуляторів енергії, систем керування і 
систем для заряду акумуляторних батарей. Керування 
й адміністрування. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Froniusplatz 1-4, 4600 Wels, Австрія 

ISO 45001:2018  

Маркетингове просування й продаж зварювальних 
систем, інверторів, акумуляторів енергії, систем 
керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. Керування й адміністрування. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Günter-Fronius-Straße 1, 4600 Thalheim, 

Австрія 

ISO 45001:2018  

Дослідження й розробка зварювальних систем, 
інверторів, акумуляторів енергії, систем керування та 
систем для заряду акумуляторних батарей. Керування 
й адміністрування. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Daumegasse 7, 1100 Wien, Австрія 

ISO 45001:2018  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

Розробка програмного забезпечення для 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 
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Місце знаходження: Діяльність: 

Fronius International GmbH  

Kaufmannstraße 19, 6020 Innsbruck, Австрія 

ISO 45001:2018  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Gruberstraße 2a, 4641 Steinhaus, Австрія 

ISO 45001:2018  

Післяпродажне обслуговування зварювальних систем, 
інверторів, акумуляторів енергії, систем керування та 
систем для заряду акумуляторних батарей. Керування 
й адміністрування. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Fronius Straße 5, 4642 Sattledt, Австрія 

ISO 45001:2018  

Виробництво зварювальних систем, інверторів, 
акумуляторів енергії, систем керування та систем для 
заряду акумуляторних батарей. Керування й 
адміністрування.  

 

 

 

Fronius International GmbH  

Lieferinger Hauptstraße 128, 5020 Salzburg,  

Австрія 

ISO 45001:2018  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Pointstraße 6, 4641 Steinhaus, Австрія 

ISO 45001:2018  

Розробка і виробництво рішень для зварювальних 
систем. 

 

 

 

Fronius International GmbH 

Kirchenplatz 19, 4643 Pettenbach, Австрія 

ISO 45001:2018  

Виробництво систем для заряджання акумуляторних 
батарей. 

 

 

 

  

 

  

  

 


