/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

ZVÁRACIE RIEŠENIA PRE
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
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ZNÍŽENIE HMOTNOSTI O 10 PERCENT.
MENEJ CO2 O 15,3 GRAMU.
Emisné obmedzenia a snaha o poskytnutie
čoraz bohatšej bezpečnostnej a komfortnej
výbavy nútia zástupcov automobilového
priemyslu k tomu, aby zavádzali programy
odľahčovania komponentov vozidiel
a presadzovali koncepcie odľahčenej
konštrukcie. Ľahké kovy ako hliník a horčík,
ako aj druhy ocele s vysokou pevnosťou a veľmi
vysokou pevnosťou sú materiály budúcnosti.
Tento trend prináša nové výzvy aj pre zváraciu
techniku a požaduje inovatívne riešenia.
Okrem úspory hmotnosti sú v automobilovom
priemysle a dodávateľskom odvetví dôležité aj
náklady. Výrobné procesy musia byť ešte
hospodárnejšie a úspornejšie na zachovanie
celosvetovej konkurencieschopnosti.

Aká je vaša
zváračská výzva?
Let’s get connected.
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PARTNER V AUTOMOBILOVOM
PRIEMYSLE
Fronius sprevádza svojich zákazníkov v automobilovom priemysle už veľmi dlho. Uvedomujeme si dôležitosť
poznania vašich želaní, vďaka čomu dokážeme spoločne nájsť riešenia šité na mieru. Spoločnosť Fronius sa
vyznačuje vynikajúcou kvalitou výrobkov, ako aj perfektnými službami. Pomáhame vám, keď nás potrebujete
– rýchlo, kompetentne a kdekoľvek na svete. Spoľahnite sa na naše skúsenosti a naše know-how.

KVALITA
/ Kvalitné produkty, ktoré spĺňajú všetky priemyselné štandardy
/ Vynikajúci servis, ktorý zabezpečujú naši špičkoví servisní
špecialisti
/ Podpora kdekoľvek na svete, priamo tam, kde sa práve
nachádzate

KNOW-HOW
/ Najnovšie poznatky o zváraní
/ Školenia pre vašich zamestnancov vedené
profesionálmi
/ Rozsiahle vedomosti o výrobných procesoch
v automobilovom priemysle a dodávateľskom odvetví

HOSPODÁRNOSŤ
/ Neustále optimalizované výrobné procesy
/ Individuálne prispôsobená integrácia našich produktov do
výrobného procesu
/ Neustály prehľad o výrobných nákladoch a dobách taktu
vďaka novým a vylepšeným zváracím procesom

DOBRÉ VZŤAHY
/ 25-ročné skúsenosti v automobilovom priemysle
/ Dlhoročné partnerstvá a spoľahlivá spolupráca so
zákazníkmi
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MONITOROVANIE VÝROBY S WELDCUBE
PREHĽAD O VŠETKÝCH ZVÁRACÍCH
SYSTÉMOCH.
JEDEN SOFTVÉR.
Dokumentácia údajov, optimalizácia procesov a nákladov sú dôležité
aspekty v automobilovom priemysle a dodávateľskom odvetví.
Prostredníctvom WeldCube poskytuje spoločnosť Fronius bezchybnú
dokumentáciu a analýzu zváracích údajov zo všetkých prúdových zdrojov
na všetkých výrobných linkách. Výsledok? Vyššia transparentnosť,
bezpečnosť a sledovateľnosť vašej sériovej výroby. Okrem možnosti
dokonalej preukázateľnosti kvality zvárania môže vaša spoločnosť
využívať získané údaje na neustálu optimalizáciu nákladov.
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ŠETRITE NÁKLADY A ČAS...
/ centrálnym vyvolávaním zváracích údajov z najviac 50 prúdových zdrojov nezávisle od systému
a vyhodnocovaním údajov stlačením tlačidla
/ centrálnym zakladaním, spravovaním a prideľovaním pracovných úloh prúdovým zdrojom
/ optimalizáciou nákladov prostredníctvom jednoduchej analýzy spotreby plynu a prídavných materiálov
/ rýchlym prístupom k stavu systému v prípade potreby servisu (sériové číslo, softvérová verzia, história
komponentov), čo prináša skrátenie časov prestojov
/ priebežným dokumentovaním údajov sa zabezpečí kvalita a dodržiavanie noriem
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PUSHPULL
POWERDRIVE
/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

/ CMT MIX
/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

ŠPIČKOVÝ SYSTÉM PRE ABSOLÚTNU PRESNOSŤ

OBLASTI POUŽITIA
Hrúbka plechu do 1 mm
Hrúbka plechu 1 – 3 mm
Hrúbka plechu od 3 mm
Zváranie v pozícii
Rýchlosť zvárania
Zváranie so 100 % CO2
Predchádzanie rozstrekom
MATERIÁLY
Oceľ
CrNi
Hliník
Špeciálne materiály

Štandard

LSC

UNIVERZÁLNY SYSTÉ

Pulse

PMC
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TPS/i SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA PRE
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
PUSH

/ PMC MIX

YSTÉM PRE KAŽDÚ PRACOVNÚ ÚLOHU

CMT

ROBUSTNÝ SYSTÉM PRE SPRACOVANIE OCELE

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

LSC
Vs cm/min

65
42
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20
PULSE

Energy Input KJ/ length

PMC
Penetration % of thickness

CMT
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SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA PRE
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

CMT TWIN

VÝHODY
/ Vysoké rýchlosti zvárania
/ Zváranie bez rozstrekov
/ Vysoký výkon odtavovania
/ Zváranie so 100 % CO2
OBLASTI POUŽITIA
/ Komponenty podvozkov
/ Nápravy (nákladné/osobné vozidlá)
/ Podvozkové rámy
/ Disky
/ Nárazníky

DELTACON

VÝHODY
/ Lepší prístup ku konštrukčným dielom
/ Jednoduché pripojenie klieští
/ Individuálne prispôsobenie geometrie
ramien podľa želania zákazníkov
/ Individuálne prispôsobenie držiakov
elektródy podľa želania zákazníkov
OBLASTI POUŽITIA
/ Hliníkové konštrukčné diely
/ Karoséria
/ Zmiešané konštrukcie
/ Viacvrstvové spoje

/9

LASERHYBRID

VÝHODY
/ Dobré premostenie medzery
/ Menší prívod tepla
/ Hlboký závar
/ Vysoké rýchlosti zvárania
/ Úspora prídavných materiálov
OBLASTI POUŽITIA
/ Vaničky pre akumulátory (elektrická
mobilita)
/ Dvere
/ Nápravy
/ Komponenty podvozkov
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BODY IN WHITE
Je jedno, či oceľ, hliník alebo zmiešané aplikácie.
Spoločnosť Fronius ponúka optimálny zvárací proces.

3
PROCESY
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

1
PROCESY
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

VIDITEĽNÉ ZVARY
VÝHODY
/ Rýchle spájkovanie (až 3 m/min)
/ Menšie vnášanie tepla
/ Plochý a čistý zvar
/ Najlepší vzhľad zvarov
/ Až o 60 % menej ochranného
plynu
/ Bez rozstreku

POZINKOVANÁ OCEĽ

5

VÝHODY
/ Zváranie a spájkovanie na pozinkovanej
oceli takmer bez rozstrekov
/ Malá deformácia vďaka optimálnemu
vnášaniu tepla
/ Malá pórovitosť
/ Stabilný elektrický oblúk
/ Optimálny závar
/ Vysoké rýchlosti zvárania

1

4
2

1 mm/0,04 palca

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

PROCESY
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

OCELE S VYSOKOU A VEĽMI
VYSOKOU PEVNOSŤOU
VÝHODY
/ Zváranie dielov tvarovaných za tepla
takmer bez rozstrekov
/ Menšie vnášanie tepla (až o -50 %) ako
pri bežnom zváraní kovov v ochrannej
atmosfére

O 50 % MENŠIE VNÁŠANIE TEPLA

KRÁTKY ELEKTRICKÝ OBLÚK:
I: 97 A, U: 18,1 V

CMT: I: 98 A, U: 11,8 V
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4
PROCESY
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

ZVÁRANIE HLINÍKA
ZVÁRANIE ELEKTRICKÝM
OBLÚKOM
VÝHODY
/ Vysoká stabilita elektrického oblúka
/ Minimálne vnášanie tepla
/ Spojenie ocele a hliníka možné
/ Najnižšia tvorba rozstrekov
/ Najlepšie premostenie medzery

NAJLEPŠIE PREMOSTENIE MEDZERY
CMT
2 mm
1 mm
2 mm
I: 100 A, U: 18,9 V, Vd: 4,5 m, Vs: 60 cm/min

3

2 mm
2 mm
2 mm

2
6

1

5
PROCESY
DeltaSpot
DeltaCon

6
PROCESY
CMT
DeltaSpot

ZMIEŠANÉ
KONŠTRUKCIE

ODPOROVÉ BODOVÉ
ZVÁRANIE HLINÍKA
VÝHODY
/ Procesne bezpečné,
reprodukovateľné spájanie hliníka
s krátkou dobou cyklu
/ Dokonalé riešenie pre koncepcie
ľahkých konštrukcií nezávisle od
smeru spájania a kombinácie
hrúbok plechu
/ Proces bez rozstreku

VÝHODY
/ Možnosť spojenia ocele
a hliníka

DELTASPOT
Trojvrstvové spájanie hliníka
Materiál: EN AW 6014, EN AW 6016
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VÝFUKOVÉ SYSTÉMY
Z výfukových systémov sa vyvinuli veľmi komplexné systémy. Na zníženie
hmotnosti sa používajú čoraz tenšie materiály.

1

Zberné výfukové potrubie
Materiál: feritická chrómová oceľ
Výzva
/ Vysoké tolerancie
konštrukčných dielov
/ Vysoká rýchlosť zvárania

Výzvy pri zváraní

Riešenie
TPS/i PMC/LSC

/ Spájanie veľmi tenkých materiálov zváraním
/ Spájanie materiálov s rôznou hrúbkou (príruby)
/ Spojenie viacerých plechov
/ Vysoké tolerancie konštrukčných dielov
/ Poškodenie citlivých dielov ako katalyzátor alebo filter
pevných častíc rozstrekmi pri zváraní
/ Hospodárnosť vo výrobe, vysoké počty kusov

2

LSC
PMC
CMT
CMT Twin
TIG

OBLASTI POUŽITIA
Hrúbka plechu do 1 mm
Hrúbka plechu 1 – 3 mm
Hrúbka plechu od 3 mm
Spojenia tenkých a hrubých
materiálov
Rýchlosť zvárania
Rozstreky pri zváraní
Malé vnášanie tepla
Premostenie medzery
Spojenie viacerých plechov

LSC

1

4

PMC

CMT

CMT Twin

TIG
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3

Tlmiče hluku
Materiál:
feritická chrómová oceľ
Výzva
/ Bez rozstrekov pri
zváraní
/ Stabilný elektrický
oblúk
/ Vysoká rýchlosť
zvárania
Riešenie
TPS/i CMT

3

4

Veko katalyzátora
Materiál:

2
4

Príruba

feritická chrómová oceľ

Materiál: oceľ

Výzva

Výzva

/ Dobrý závar

/ Bez rozstrekov pri

/ Dobré premostenie medzery

zváraní
/ Stabilný elektrický
oblúk
/ Vysoká rýchlosť
zvárania
Riešenie
TPS/i CMT

/ Vysoká rýchlosť zvárania
Riešenie
TPS/i CMT
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1

PODVOZOK

Priečne závesné rameno
Materiál: oceľ
Výzva
/ Vysoká rýchlosť zvárania

Komponenty podvozka sú zvyčajne konštrukčné diely, ktoré sú
významné pre bezpečnosť a požadujú najvyššiu kvalitu zvarových švov.

/ Priebežné zachytenie koreňov
Riešenie
TPS/i PMC

Výzvy pri zváraní
/ Malá pórovitosť zvarových spojov
/ Dobré premostenie medzery
/ Nízke vnášanie tepla
/ Bez deformácií a vysoká kvalita pri oceľových materiáloch
s vysokou pevnosťou a veľmi vysokou pevnosťou
/ Dokonalé zapálenie a koncové krátery
/ Hospodárnosť vo výrobe

1

LSC
PMC
CMT
CMT Twin
Laser Hybrid

OBLASTI POUŽITIA
Hrúbka plechu do 1 mm
Hrúbka plechu 1 – 3 mm
Hrúbka plechu od 3 mm
Spojenia tenkých
a hrubých materiálov
Rýchlosť zvárania
Rozstreky pri zváraní
Malé vnášanie tepla
Premostenie medzery

LSC

PMC

3

CMT

CMT Twin

LaserHybrid
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2

Nárazník
Materiál: oceľ
Výzva
/ Dobrý závar
/ Málo rozstrekov pri zváraní
/ Vysoká rýchlosť zvárania
Riešenie
TPS/i PMC

2

4

4

Nosník nápravy
Materiál: oceľ
Výzva
/ Vysoké tolerancie
konštrukčných dielov
/ Vysoká rýchlosť zvárania
/ Málo rozstrekov pri zváraní
Riešenie
TPS/I PMC

3

Os
Materiál: hliník
Výzva
/ Vysoká rýchlosť zvárania
/ Nízke vnášanie tepla
/ Dobré premostenie medzery
Riešenie
LaserHybrid

16 /

INTERIÉR (SEDADLÁ, PRÍSTROJOVÝ
PANEL)
V interiéri vozidla sú často zabudované špeciálne materiály ako oceľ s vysokou pevnosťou
a veľmi vysokou pevnosťou. Jemná mechanika vyžaduje zváranie s mimoriadne nízkou
tvorbou rozstrekov.

Výzvy pri zváraní
/ Veľmi tenké materiály
/ Mechanizmy, ktoré sú citlivé na rozstreky
/ Oceľ s vysokou pevnosťou a veľmi vysokou pevnosťou
/ Veľmi krátke zvarové spoje
/ Konštantná kvalita
/ Materiály s rôznou hrúbkou
/ Hospodárnosť vo výrobe

LSC
PMC
CMT

OBLASTI POUŽITIA
Hrúbka plechu do 1 mm
Hrúbka plechu 1 – 3 mm
Hrúbka plechu od 3 mm
Spojenia tenkých a hrubých materiálov
Rýchlosť zvárania
Rozstreky pri zváraní
Malé vnášanie tepla
Premostenie medzery
Krátke zvarové spoje (stabilné zapaľovanie)

LSC

PMC

CMT
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1

Rám sedadla
Materiál: oceľ
Výzva
/ Krátke zvarové švy
/ Stabilné zapaľovanie
/ Dobrý závar
Riešenie
TPS/i PMC

2

Sklápací mechanizmus
Materiál: oceľ
Výzva
/ Bez rozstrekov pri zváraní
/ Stabilný elektrický oblúk

2

1

/ Krátke zvarové švy
/ Nízke vnášanie tepla
Riešenie
TPS/i CMT

3

3

Prístrojový panel
Materiál: oceľ
Výzva
/ Nízke vnášanie tepla
/ Málo rozstrekov pri zváraní
/ Spojenia tenkých a hrubých
materiálov
Riešenie
TPS/i CMT
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PROFITUJTE Z NAŠICH SLUŽIEB
ZVÝŠTE PRODUKTIVITU A VÝKONNOSŤ
Pomôžeme vám v štádiu spúšťania vášho výrobného procesu. Individuálne
prispôsobená a rýchla integrácia našich produktov prináša...
/ Optimalizované doby taktu
/ Minimalizáciu dodatočných prác
/ Prenos vedomostí

ZÍSKAJTE KNOW-HOW A SAMOSTATNOSŤ
Na zabezpečenie vysokej kvality produktov na medzinárodnej úrovni je dôležité,
aby zamestnanci vo výrobe dosiahli jednotnú úroveň vedomostí. Ponúkame vám...
/ Školenia zostavené individuálne podľa požiadaviek zákazníkov
/ Realizácia školení na mieste
/ Štandardizácia prenosu vedomostí

OPTIMALIZUJTE POUŽITIE SVOJICH ZDROJOV
Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v automobilovom priemysle vám dokážeme
pomôcť pri optimalizácii výrobných procesov a nastavovaní parametrov.
/ Až o 45 % menej dodatočných prác/konštrukčný diel
/ Až o 24 % vyššia rýchlosť zvárania/konštrukčný diel
/ Až o 63 % nižšie náklady na straty a opravy
/ Až o 26 % nižšie náklady na ochranný plyn
/ Až o 22 % nižšie celkové náklady/konštrukčný diel

SKRÁŤTE DOBY ODSTÁVKY
Prevezmeme za vás údržbu a starostlivosť o vaše zváracie systémy, a tým vám
pomôžeme predísť odstávkam a šetriť náklady na personál. Získate...
/ Maximálnu dostupnosť systému
/ Zachovanie hodnoty zariadenia
/ Transparentné plánovanie nákladov
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Projekt, ktorý sa v roku 1945 začal ako prevádzka s jedným mužom, teraz určuje nové
štandardy v oblasti zváracej techniky, fotovoltiky a techniky nabíjania akumulátorov. V
dnešnej dobe pôsobíme celosvetovo s približne 4 550 zamestnancami a inovatívneho ducha
v podniku potvrdzuje 1 241 udelených patentov pre vývoj produktov. Udržateľný vývoj pre
nás znamená aplikáciu enviromentálnych a sociálnych aspektov rovnocenne s hospodárskymi faktormi. Náš cieľ sa pritom nikdy nezmenil: byť lídrom v oblasti inovácií.

SOLAR ENERGY

PERFECT CHARGING

Našou misiou je Perfect Welding.
Úloha, ktorú sa pokúšame splniť s vášňou a zručnosťou už celé desaťročia,
aby sme pre našich zákazníkov vytvorili dokonalý spoj v podobe zvarového
šva. S našimi vynikajúcimi technológiami a službami v interakcii s potrebami našich zákazníkov nechceme iba
vyriešiť ich špecifické technické problémy pri zváraní, ale chceme aj výrazne
prispieť k zvýšeniu produktivity v ich
podnikoch.

Náš veľký cieľ je získavanie energie zo
slnka po celých 24 hodín a každý deň
pracujeme na tom, aby sme uskutočnili
túto víziu budúcnosti, v ktorej bude
celosvetová spotreba energie pokrytá
z obnoviteľných zdrojov na 100 percent.
Koncentrujeme sa preto na také riešenia, aby sme slnečnú energiu cenovo
efektívne a inteligentne vyrobili, uložili,
distribuovali a spotrebovali.

Ako
celosvetový know-how líder
v oblasti techniky nabíjania akumulátorov vytvárame jedinečné riešenia pre
optimálny úžitok našich zákazníkov.
V intralogistike zabezpečujeme optimalizáciu toku energie u elektricky
poháňaných
dopravných
vozíkov
a neustále sa snažíme prinášať na trh
nové inovácie. V automobilových dielňach sa naše výkonné systémy nabíjania starajú o bezpečné procesy.
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PERFECT WELDING

Text a obrázky zodpovedajú technickému stavu v čase odovzdania do tlače. Zmeny vyhradené.
Všetky údaje sú aj napriek dôkladnému spracovaniu bez záruky. Ručenie je vylúčené. Autorské právo © 2011 Fronius™. Všetky práva vyhradené.

TRI OBCHODNÉ JEDNOTKY, JEDNA VÁŠEŇ:
TECHNOLÓGIA, KTORÁ URČUJE NOVÉ ŠTANDARDY.

Fronius Slovensko s.r.o.
Nitrianska 5
91701 Trnava
Slovensko
Telefón +421 335 907 511
Fax +421 335 907 599
sales.trnava@fronius.com
www.fronius.sk

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefón +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com
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Ďalšie informácie o všetkých výrobkoch spoločnosti Fronius a našich celosvetových obchodných partneroch a zástupcoch získate na www.fronius.sk

