
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

HEGESZTÉSI MEGOLDÁSOK AZ 
AUTÓIPAR SZÁMÁRA
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10% SÚLYMEGTAKARÍTÁS 
15,3 GRAMMAL KEVESEBB CO2-ÉRT 

Az emissziókorlátozások az egyre nagyobb 
biztonsági és kényelmi felszereltség ellenére 
költségcsökkentő járműalkatrész-programra és 
könnyűszerkezetes koncepciók megvalósítására 
kényszerítik az autóipart. A könnyűfémek, mint 
az alumínium és a magnézium, valamint a nagy 
és kiemelten nagy szilárdságú acélok képezik a 
jövő anyagait. Ez a trend a hegesztéstechnikát 
is új kihívások elé állítja és innovatív 
megoldásokat követel.
 
A súlymegtakarítás mellett a költségek is 
fontos szerepet játszanak az autó- és a 
beszállítóiparban egyaránt. A globális 
versenyképesség megőrzése érdekében még 
gazdaságosabban és költségkímélőbben kell 
kialakítani a gyártási folyamatokat.

Milyen hegesztési 
kihívások várnak Önre?

Let’s get connected.



/ 3 

AZ AUTÓIPAR PARTNERE

A Fronius már hosszú évek óta támogatja ügyfeleit az autóiparban. Az Ön véleménye nagyon fontos 
számunkra ahhoz, hogy közösen megtaláljuk a legtesthezállóbb megoldásokat. A Fronius nem csak a kitűnő 
termékminőséget tartja fontosnak, hanem a kiváló szolgáltatást is. Mi világszerte támogatjuk Önt 
mindenhol, ahol csak szüksége van ránk – gyorsan, hozzáértően.  Bízzon tapasztalatunkban és felhalmozott 
ismeretünkben. 

MINŐSÉG
/ Kiváló minőségű termékek, amelyek minden ipari szabványnak 

megfelelnek 
/ Kitűnő szerviz, magasan képzett szakemberekkel
/ Az egész világra kiterjedő támogatás, közvetlenül Önnél, 

a helyszínen

GAZDASÁGOSSÁG
/ Folyamatosan optimalizált gyártási eljárások
/ Termékeink méretre szabott integrálása a gyártási folyamatba
/ A gyártási költségek és ütemidők állandó szem előtt tartása a 

hegesztési eljárások új fejlesztéseinél és továbbfejlesztéseinél

KNOW-HOW
/ State of the Art információk a hegesztés minden 

területéről
/ Profik által tartott tréningek az Ön munkatársai számára
/ Átfogó tudás az autóiparban és a beszállítóiparban 

alkalmazott gyártási folyamatokról

JÓ KAPCSOLATOK
/ 25 éves tapasztalat az autóiparban 
/ Sokéves tapasztalat és megbízható együttműködés az 

ügyfelekkel
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WELDCUBE GYÁRTÁSELLENŐRZÉS
VALAMENNYI HEGESZTŐ BERENDEZÉS. 
EGY SZOFTVER.

A dokumentálás, az eljárás- és költségoptimalizálás fontos tényezők az 
autó- és a beszállítóiparban egyaránt. 
A Fronius a WeldCube alkalmazással az összes gyártósor áramforrásának 
hegesztési adatait hiánytalanul dokumentálja és elemzi. Az eredmény? 
Nagyobb átláthatóság, biztonság és követhetőség az Ön sorozatgyártása 
számára. A hegesztési minőség hiánytalan igazolása mellett vállalata a 
folyamatos költségoptimalizálásra is használhatja a kapott adatokat.
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TAKARÍTSON MEG KÖLTSÉGET ÉS IDŐT...
/ akár 50 áramforrás hegesztési adatainak központi és készüléktől független lehívásával és gombnyomásra 

történő kiértékelésével

/ a jobok központi elkészítésével, kezelésével és az áramforrásokra történő elosztásával

/ a gáz és a hegesztőanyagok egyszerű fogyáselemzésével történő költségoptimalizálással

/ szervizelés esetén a rendszerállapot (sorozatszám, szoftverállapot, komponens-előzmények) gyors lehívásával 
és ezáltal az állásidők csökkentésével

/ az adatoknak a minőségbiztosítás számára és a szabványok teljesítéséhez történő hiánytalan dokumentálásával
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PUSHPULL

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

/ CMT MIX

A HIGH-END RENDSZER AZ ABSZOLÚT PRECIZITÁSHOZ AZ UNIVERZÁLIS RENDSZER MINDEN FELADATHOZ

/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

POWERDRIVE

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Standard Low Spatter Control Pulse Pulse Multi Control CMT

Lemezvastagság maximum 1 mm

Lemezvastagság 1 – 3 mm

Lemezvastagság 3 mm-től

Hegesztés pozícióban 

Hegesztési sebesség 

Hegesztés 100% CO2-vel

Fröcskölés elkerülése 

ANYAGOK

Acél

CrNi 

Alumínium

Speciális anyagok 
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PUSH 

/ PMC MIX

TPS/i RENDSZERMEGOLDÁSOK AZ 
AUTÓIPAR SZÁMÁRA 

AZ UNIVERZÁLIS RENDSZER MINDEN FELADATHOZ A ROBUSZTUS RENDSZER ACÉLOK TERÜLETÉRE

POWERDRIVE

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Standard Low Spatter Control Pulse Pulse Multi Control CMT

Lemezvastagság maximum 1 mm

Lemezvastagság 1 – 3 mm

Lemezvastagság 3 mm-től

Hegesztés pozícióban 

Hegesztési sebesség 

Hegesztés 100% CO2-vel

Fröcskölés elkerülése 

ANYAGOK

Acél

CrNi 

Alumínium

Speciális anyagok 
Vs cm/perc Energy Input KJ/ length Penetration % of thickness

STANDARD LOW SPATTER CONTROL PULSE PULSE MULTI CONTROL CMT

Az eljárások összehasonlítása

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

  / 7 
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HEGESZTÉSI MEGOLDÁSOK AZ 
AUTÓIPAR SZÁMÁRA

CMT TWIN DELTACON

ELŐNYÖK 
/ nagy hegesztési sebesség 
/ fröcskölésmentes hegesztés 
/ nagy leolvasztási teljesítmény  
/ hegesztés 100% CO2-vel

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
/ futóműkomponensek 
/ tengelyek (teher-/személygépkocsi)
/ alvázak 
/ kerékabroncsok 
/ lökhárítók

ELŐNYÖK
/ jobb hozzáférés az alkatrészhez 
/ egyszerűbb fogófelépítés 
/ a kargeometriák ügyfelenkénti 

összehangolása
/ az elektródatartó ügyfelenkénti 

összehangolása

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
/ alumínium alkatrészek 
/ karosszéria 
/ vegyes anyagú szerkezetek
/ több rétegű összekötések
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DELTACON

LASERHYBRID

ELŐNYÖK
/ jó résáthidaló képesség 
/ kis hőbevitel
/ mély beolvadás
/ nagy hegesztési sebesség 
/ hegesztőanyag-megtakarítás 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
/ akkumulátortálcák (e-mobilitás)
/ ajtók 
/ tengelyek 
/ futóműkomponensek
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LÁTSZÓ VARRATOK

ELŐNYÖK
/ gyors forrasztás (akár 3 m/perc)
/ kisebb mértékű hőbevitel
/ lapos és tiszta varrat
/ kitűnő varratmegjelenés
/ akár 60%-kal is kevesebb 

védőgáz
/ fröcskölésmentes

ELŐNYÖK
/ csaknem fröcskölésmentes hegesztés és 

forrasztás horganyzott acélon
/ az optimalizált hőbevitelnek 

köszönhetően kis mértékű vetemedés
/ kis porozitás
/ stabil ív
/ optimális beolvadás
/ nagy hegesztési sebesség

HORGANYZOTT ACÉL  

NAGY- ÉS KIEMELTEN 
NAGY SZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK

ELŐNYÖK
/ melegen alakított alkatrészek csaknem 

fröcskölésmentes hegesztése
/ a hagyományos fogyóelektródás-

védőgázas hegesztésnél kisebb 
mértékű hőbevitel (akár -50%)

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

RÖVIDZÁRAS ÍV: I: 97 A, U: 18,1 V CMT: I: 98 A, U: 11,8 V

-50% HŐBEVITEL

ELJÁRÁSOK
Pulse/Pulse 

Multi Control
CMT

LaserHybrid

ELJÁRÁSOK
Pulse/Pulse 

Multi Control
CMT

LaserHybrid

ELJÁRÁSOK
Pulse/Pulse 

Multi Control
CMT

LaserHybrid

BODY IN WHITE
Mindegy, hogy acél, alumínium vagy vegyes alkalmazások. 
A Fronius az optimális hegesztési eljárást kínálja.

1 mm/0,04 coll

1

1

2

3

4

5
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ALUMÍNIUM-
ÍVHEGESZTÉS

ELJÁRÁSOK
Pulse/Pulse 

Multi Control
CMT

LaserHybrid

ELŐNYÖK
/ nagy ívstabilitás
/ a legkisebb mértékű hőbevitel
/ acél-alumínium összekötések 

lehetségesek 
/ minimális fröcskölés
/ kiváló résáthidaló képesség

2 mm
1 mm
2 mm

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

2 mm
2 mm
2 mm

KIVÁLÓ RÉSÁTHIDALÓ KÉPESSÉG 

DELTASPOT
3 rétegű alumínium összekötés
Anyag: EN AW 6014, EN AW 6016

ALUMÍNIUM ELLENÁLLÁS-
PONTHEGESZTÉS

ELJÁRÁSOK
DeltaSpot
DeltaCon

ELŐNYÖK
/ alumínium biztonságos eljárással 

végzett, reprodukálható összekötése 
rövid ciklusidővel

/ a kötésiránytól és a lemezkombinációtól 
függetlenül a tökéletes megoldás 
könnyűszerkezetes konstrukciókhoz

/ fröcskölésmentes eljárásVEGYES ANYAGÚ 
SZERKEZETEK

ELJÁRÁSOK
CMT

DeltaSpot

ELŐNYÖK
/ acél-alumínium 

összekötése lehetséges

CMT

1

2

3

4

6

6

5
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Hegesztési kihívások

/ nagyon vékony anyagok hegesztése 

/ különböző vastagságú anyagok (karimák) összekötése

/ többlemezes összekötések 

/ nagy alkatrésztűrések 

/  érzékeny alkatrészek, pl. katalizátorok vagy 

részecskeszűrők megsérülése a hegesztési fröcskölés 

miatt 

/ gazdaságos gyártás, magas darabszámok

KIPUFOGÓ BERENDEZÉSEK
A kipufogó berendezések nagyon komplex rendszerekké fejlődtek. 
A súlycsökkentés érdekében egyre vékonyabb anyagokat használnak a gyártók.

LSC
PMC
CMT 

CMT Twin
TIG

Kipufogócső

Anyag: ferrites krómacél

Kihívás 

/ nagy alkatrésztűrések 

/ nagy hegesztési sebesség 

Megoldás 

TPS/i Pulse Multi Control / LSC

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Low Spatter Control Pulse Multi Control CMT CMT Twin TIG

Lemezvastagság 1 mm-ig

Lemezvastagság 1 – 3 mm

Lemezvastagság 3 mm-től

Vékony-vastag összekötése

Hegesztési sebesség 

Hegesztési fröcskölés 

Csekély hőbevitel 

Résáthidaló képesség 

Többlemezes összekötések

1
2

1

4
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Karima

Anyag: acél

Kihívás 

/  nincs hegesztési 

fröcskölés 

/ stabil ív

/  nagy hegesztési 

sebesség 

Megoldás 

TPS/i CMT

Katalizátor burkolat

Anyag: 

ferrites krómacél 

Kihívás 

/ jó beolvadás

/ jó résáthidaló képesség

/ nagy hegesztési sebesség 

Megoldás

TPS/i CMT

Hangtompító

Anyag: 

ferrites krómacél

Kihívás 

/  nincs hegesztési 

fröcskölés

/ stabil ív 

/  nagy hegesztési 

sebesség

Megoldás  

TPS/i CMT 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Low Spatter Control Pulse Multi Control CMT CMT Twin TIG

Lemezvastagság 1 mm-ig

Lemezvastagság 1 – 3 mm

Lemezvastagság 3 mm-től

Vékony-vastag összekötése

Hegesztési sebesség 

Hegesztési fröcskölés 

Csekély hőbevitel 

Résáthidaló képesség 

Többlemezes összekötések

2

3

3

4

4
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Hegesztési kihívások

/ kis porozitású hegesztővarratok 

/ jó résáthidaló képesség

/ kis hőbevitel

/  nincs vetemedés, és kiváló a minőség a nagy és kiemelten 

nagy szilárdságú acéloknál

/ tökéletes gyújtás és végkráter

/ gazdaságos gyártás

FUTÓMŰ
A futóműkomponensek legtöbbször olyan, biztonsági szempontból 
fontos alkatrészek, amelyek a legmagasabb minőséget követelik 
meg a hegesztővarratoknál. 

LSC
PMC
CMT

CMT Twin
Laser Hybrid

Keresztlengőkar 

Anyag: acél

Kihívás 

/ nagy hegesztési sebesség 

/ folyamatos gyökölés 

Megoldás

TPS/i Pulse Multi Control 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Low Spatter Control Pulse Multi Control CMT CMT Twin LaserHybrid

Lemezvastagság 1 mm-ig

Lemezvastagság 1 – 3 mm

Lemezvastagság 3 mm-től

Vékony-vastag összekötése

Hegesztési sebesség 

Hegesztési fröcskölés 

Csekély hőbevitel 

Résáthidaló képesség 

1

1

3
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Lengéscsillapító

Anyag: acél

Kihívás 

/ jó beolvadás

/  kis mértékű hegesztési 

fröcskölés

/ nagy hegesztési sebesség

Megoldás 

TPS/i Pulse Multi Control

Tengely

Anyag: alumínium

Kihívás 

/ nagy hegesztési sebesség 

/ kis hőbevitel

/ jó résáthidaló képesség 

Megoldás 

LaserHybrid

Tengely 

Anyag: acél

Kihívás 

/ nagy alkatrésztűrések 

/ nagy hegesztési sebesség 

/  kis mértékű hegesztési 

fröcskölés 

Megoldás

TPS/I Pulse Multi Control

2

2

3

4

4
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Hegesztési kihívások

/ nagyon vékony anyagok 

/ fröcskölésre érzékeny mechanikák

/ nagy és kiemelten nagy szilárdságú acélok

/ nagyon rövid hegesztővarratok 

/ állandó minőség  

/ különböző vastagságú anyagok 

/ gazdaságos gyártás

UTASTÉR (ÜLÉSEK, MŰSZERTARTÓ PANEL)
Egy jármű utasterébe gyakran beépítenek speciális anyagokat, pl. nagy és kiemelten nagy szilárdságú 
acélokat. A finom mechanikák nagyon kis fröcsköléssel járó hegesztést követelnek meg.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Low Spatter Control Pulse Multi Control CMT

Lemezvastagság 1 mm-ig

Lemezvastagság 1 – 3 mm

Lemezvastagság 3 mm-től

Vékony-vastag összekötése  

Hegesztési sebesség 

Hegesztési fröcskölés 

Csekély hőbevitel 

Résáthidaló képesség 

Rövid hegesztővarratok (stabil gyújtás)

LSC
PMC
CMT 
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Üléskeret

Anyag: acél

Kihívás 

/ rövid hegesztővarratok 

/ stabil gyújtás 

/ jó beolvadás

Megoldás 

TPS/i Pulse Multi Control

Állítható háttámlájú ülés

Anyag: acél

Kihívás 

/ nincs hegesztési fröcskölés

/ stabil ív 

/ rövid hegesztővarratok 

/ kis hőbevitel

Megoldás

TPS/i CMT

Műszerfal

Anyag: acél

Kihívás

/ kis hőbevitel

/  kis mértékű hegesztési 

fröcskölés 

/ vékony-vastag összekötése 

Megoldás 

TPS/i CMT

1

1

2

2

3
3
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PROFITÁLJON A 
SZERVIZÜNKBŐL

FOKOZZA A TERMELÉKENYSÉGET ÉS A TELJESÍTMÉNYT

Segítünk Önnek a gyártási folyamat kezdeti szakaszától. Termékeink méretre 
szabott és gyors integrálása gondoskodik …

 / az optimalizált ütemidőkről
 / az utómunkák elkerüléséről
 / a tudás átadásáról

SZEREZZEN KNOW-HOW-T ÉS ÖNÁLLÓSÁGOT 

A termékminőség – országoktól független – biztosításához nagyon fontos, hogy 
a gyártásban résztvevő munkatársak egységes tudásszinttel rendelkezzenek. Mi a 
következőket kínáljuk Önnek:
 
 / egyénileg, az ügyfél igényei szerint összeállított tréningek
 / helyszíni oktatás
 / egységes szintű tudás átadása

OPTIMALIZÁLJA FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁT 

Sokéves autóipari tapasztalatunknak köszönhetően segíteni tudunk Önnek a 
gyártási folyamatok és a paraméterbeállítások optimalizálásában. 

 / akár  -45% utómunka/alkatrész
 / akár +24% hegesztési sebesség/alkatrész
 / akár  -63% veszteségi és javítási költség
 / akár  -26% védőgáz költség
 / akár  -22% összes költség/alkatrész

CSÖKKENTSE AZ ÁLLÁSIDŐKET

Vállaljuk Önnél a hegesztőrendszerek fenntartási és karbantartási munkáit és 
segítünk az állásidők megelőzésében és a személyzeti költségek 
megtakarításában. Az Ön nyeresége:

 / maximális mértékben rendelkezésre álló rendszer
 / értékét megőrző berendezés
 / transzparens költségtervezés
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Az összes Fronius termékről, valamint világszerte működő értékesítő partnereinkről és képviselőinkről bővebb tájékoztatást talál a következő honlapon: www.fronius.com
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PERFECT CHARGING
Az akkumulátortöltő rendszerekkel 
kapcsolatos know-how terén vezető 
szerepet betöltve kiváló megoldásokkal 
optimális nyereséget biztosítunk ügyfe-
leink számára. A belső logisztika terüle-
tén átvállaljuk az elektromos targoncák 
körüli energiaáramlás optimalizálását, 
és folyamatosan innovációk megvalósí-
tására törekszünk. A gépjármű-szerelő-
műhelyekben nagy teljesítményű akku-
mulátortöltő rendszereink szolgálják a 
biztonságos folyamatokat.

SOLAR ENERGY
Nagy célunk a 24 órás napsütés és nap 
mint nap azon dolgozunk, hogy megva-
lósítsuk azt a jövőképet, amelyben a 
világ energiaigénye 100 százalékig  
megújuló energiából fedezhető. Ennek 
megfelelően olyan megoldásokra kon-
centrálunk, amelyek a napenergia költ-
séghatékony és intelligens előállítását, 
tárolását, elosztását és felhasználását 
eredményezik.

PERFECT WELDING
Küldetésünk a Perfect Welding. Ez egy 
olyan folyamat, amelyet szenvedélye-
sen és minden tudásunkkal támoga-
tunk évtizedek óta, hogy ügyfeleink 
számára létrehozzuk a tökéletes kötést 
hegesztési varrat formájában. Arra 
törekszünk, hogy kimagasló technoló-
giáinkkal és szolgáltatásainkkal, ügyfe-
leink alkalmazásai segítségével ne csak 
specifikus hegesztéstechnikai problé-
máikat oldjuk meg, hanem vállalataik 
termelékenységének növeléséhez is 
jelentősen hozzájáruljunk.

Ami 1945-ben egy fős üzemként kezdődött, mára a hegesztéstechnika, a fotovoltaikus 
berendezések, valamint az akkumulátortöltő rendszerek területén mértékadóvá vált. Jelen-

leg világszerte kereken 4550 munkatársunk tevékenykedik, és 1241 termékfejlesztési szaba-
dalom teszi egyértelművé az innovatív szellemet a vállalatnál. A fenntartható fejlődés 

számunkra azt jelenti, hogy a környezet szempontjából fontos és a szociális szempontokat 
a gazdasági tényezőkkel egyenjogúan valósítjuk meg. Ennek során soha nem változott a 

szándékunk: vezető szerepet akarunk betölteni az innováció területén. 

HÁROM ÜZLETÁG, EGY SZENVEDÉLY: 
A MÉRTÉKADÓ TECHNOLÓGIA.
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Middle East FZE
P.O. Box: 263241
Jebel Ali / JAFZA ONE BUILDING
Dubai / U.A.E
Telephone +971 (0) 56 499 8224
contact.middleeast@fronius.com
www.fronius.ae/pw

Fronius UK Limited
Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes, MK10 0BD
United Kingdom
Telephone +44 1908 512 300
Fax +44 1908 512 329
info-uk@fronius.com
www.fronius.co.uk

Fronius (Thailand) Ltd.
Pinthong Industrial Estate I
789/193 Moo 1, Sriracha, 
Chonburi 20230
Building: P17/B1
Thailand
sales.Thailand@fronius.com
www.fronius.co.th

Fronius USA LLC
6797 Fronius Drive
Portage, IN 46368
USA
Telephone +1 877 FRONIUS
sales.usa@fronius.com
www.fronius-usa.com

Fronius India Private Limited
GAT no 312, Nanekarwadi
Chakan, Taluka - Khed District
Pune 410501
India
Telephone + 91 98 20 60 52 07
sales.india@fronius.com
www.fronius.in

Fronius Canada Ltd.
2875 Argentia Road, Units 4,5 & 6 
Mississauga, ON L5N 8G6
Canada 
Telephone +1 905 288-2100 
Fax +1 905 288-2101 
sales.canada@fronius.com
www.fronius.ca


