/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

OTOMOTIV SANAYISI IÇIN
KAYNAK ÇÖZÜMLERI
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%10 AĞIRLIK AZALTIMI.
15,3 GRAM DAHA AZ CO2 IÇIN.
Güvenlik ve konfor donanımlarında artışa
rağmen zorunlu hale gelen emisyon
sınırlamaları, otomotiv sanayisini araç
bileşenleri konusunda indirgeme programları
uygulamaya ve hafif yapı konseptlerini tercih
etmeye zorlamaktadır. Alüminyum ve
magnezyum gibi hafif metaller ve üst seviyede
sağlamlık sunan çelikler, geleceğin
malzemeleridir. Bu tercihler, kaynak teknolojisini
de yeni zorluklarla karşı karşıya getirmekte ve
yenilikçi çözümler talep etmektedir.
Ağırlıkta tasarrufun yanı sıra masraflar da
otomotiv ve tedarikçi sanayisi için önemli bir
etkendir. Küresel olarak rekabet edebilir
durumda kalabilmek için üretim süreçleri daha
da ekonomik ve az masraflı hale getirilmelidir.

Sizin Için Kaynak Yapmanın
Zorlu Yanı Nedir?
Let’s get connected.
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OTOMOTIV
SANAYISININ ORTAĞI
Fronius çok uzun yıllardır otomotiv sanayisindeki müşterilerinin yanında yer almaktadır. Bu noktada birlikte
müşteriye özel çözümler bulabilmemiz için onları dinlememiz bizim için önemlidir. Fronius sadece birinci
sınıf ürün kalitesiyle değil, mükemmel servisiyle de bilinmektedir. Bize ihtiyacınız olan her yerde size hızlı,
yetkin ve dünya çapında destek sunmaktayız. Tecrübemize ve bilgi birikimimize güvenin.

KALITE
/ Her endüstri standardına uygun olan yüksek kaliteli ürünler
/ Kusursuz eğitimli uzman personel sayesinde mükemmel servis
/ Doğrudan bulunduğunuz yerde, dünya çapında destek

BILGI BIRIKIMI
/ Kaynak ile ilgili en yeni bilgiler
/ Çalışanlarınız için uzmanlar tarafından sunulan
eğitimler
/ Otomotiv ve tedarikçi sanayisinin üretim süreçleri
hakkında kapsamlı bilgi

EKONOMIKLIK
/ Sürekli geliştirilen üretim süreçleri
/ Ürünlerimiz müşterilerin özel isteklerine göre üretim sürecine
entegre edilir
/ Kaynak proseslerinin yeni geliştirilmesi ve iyileştirilmesi esnasında
üretim masrafları ve tetik süreleri daima kontrol altındadır

IYI ILIŞKILER
/ Otomotiv sanayisinde 25 yıllık tecrübe
/ Uzun yıllara dayanan ortaklıklar ve müşterilerle güvenilir
ortak çalışma
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WELDCUBE ÜRETIM IZLEME
TÜM KAYNAK SISTEMLERI KONTROL
ALTINDA.
TEK YAZILIM.
Veri dokümantasyonu, süreç ve masraf optimizasyonları gibi konular,
otomotiv ve tedarikçi sanayisi için önemli konulardır.
Fronius, WeldCube sayesinde tüm üretim serilerine ait güç kaynaklarının
kaynak verilerine yönelik eksiksiz dokümantasyon ve analiz imkanı
sunmaktadır. Sonuç mu? Seri üretiminiz için daha fazla şeffaflık, daha
fazla güvenlik ve izlenebilirlik. Şirketiniz kaynak kalitesinin kusursuz
belgelenmesinin yanı sıra bu verileri sürekli masraf optimizasyonu için
de kullanabilir.
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MASRAFTAN VE ZAMANDAN TASARRUF EDIN ...
/ 50'ye kadar güç kaynağına ait kaynak verilerini merkezi ve cihazlardan bağımsız bir şekilde
açarak ve tek bir düğmeye basıp değerlendirerek
/ Görevleri merkezi olarak oluşturup, yönetip ve güç kaynaklarına dağıtarak
/ Gaz ve ilave malzemelerin kolay tüketim analizi sayesinde masrafları optimize ederek
/ Servis durumunda sistem durumunu (seri numarası, yazılım durumu, bileşenler geçmişi)
hızlıca açıp, boşta bekleme sürelerini azaltarak
/ Kalite güvenliği ve norm uygunluğu için verileri eksiksiz bir şekilde belgeleyerek
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PUSHPULL
POWERDRIVE
/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

/ CMT MIX
/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

TAMAMEN HASSASİYET İÇİN ÜST DÜZEY SİSTEM

UYGULAMA ALANLARI
1 mm'ye kadar sac kalınlığı
1 – 3 mm arası sac kalınlığı
3 mm üstü sac kalınlığı
Pozisyonda kaynak yapımı
Kaynak hızı
%100 CO2'lu kaynak yapımı
Çapak engelleme
MALZEMELER
Çelik
CrNi
Alüminyum
Özel malzemeler

Standart

LSC

HER GÖREV İ

Pulse

PMC
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TPS/i OTOMOTIV SANAYISI IÇIN
SISTEM ÇÖZÜMLERI
PUSH

/ PMC MIX

REV İÇİN ÇOK YÖNLÜ SİSTEM

CMT

ÇELİK ALANI İÇİN SAĞLAM SİSTEM

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

230
200

200

200

180

74

70

63

55
45

30

STANDART

LSC
Vs cm/dak

65
42

40

20
PULSE

Energy Input KJ/ length

PMC
Penetration % of thickness

CMT

8/

OTOMOTIV SANAYISI IÇIN SISTEM
ÇÖZÜMLERI

CMT TWIN

AVANTAJLARI
/ Yüksek kaynak hızları
/ Çapaksız kaynak yapımı
/ Yüksek erime gücü
/ %100 CO2'lu kaynak yapımı
UYGULAMA ALANLARI
/ Şasi bileşenleri
/ Akslar (kamyon/araba)
/ Şasi
/ Jantlar
/ Tamponlar

DELTACON

AVANTAJLARI
/ Geliştirilmiş yapı parçası erişimi
/ Kolay pense yapısı
/ Kol açılarının müşteriye özel olarak
ayarlanması
/ Kaynak penselerinin müşteriye özel
olarak ayarlanması
UYGULAMA ALANLARI
/ Alüminyum yapı parçaları
/ Karoser
/ Karma yapı
/ Çok katmanlı bağlantılar
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LASERHYBRID

AVANTAJLARI
/ Iyi boşluk doldurma kapasitesi
/ Daha az ısı girdisi
/ Derin kaynak nüfuziyeti
/ Yüksek kaynak hızları
/ Ilave malzeme tasarrufu
UYGULAMA ALANLARI
/ Akü havuzları (e-mobilite)
/ Kapılar
/ Akslar
/ Şasi bileşenleri
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BODY IN WHITE
Ister çelik, alüminyum veya karma uygulamalar olsun.
Fronius her biri için en uygun kaynak prosesini sunar.

3
PROSESLER
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

1
PROSESLER
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

GÖRÜLÜR DIKIŞLER
AVANTAJLARI
/ Hızlı lehimleme (dakikada
3 m'ye kadar)
/ Daha düşük ısı girdisi
/ Düz ve temiz dikiş
/ Mükemmel dikiş görünümü
/ % 60'a kadar daha az
koruyucu gaz
/ Çapaksız

GALVANIZE ÇELIK

5

AVANTAJLARI
/ Galvanize çelikte neredeyse çapaksız
kaynak ve lehimleme
/ Düşük ısı girdisi sayesinde daha az
çekme
/ Daha az gözeneklilik
/ Stabil ark
/ Mükemmel kaynak nüfuziyeti
/ Yüksek kaynak hızları

1

4
2

1 mm / 0.04 in.

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

PROSESLER
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

YÜKSEK VE INCE
TANECIKLI YÜKSEK
MUKAVEMETLI ÇELIKLER
AVANTAJLARI
/ Sıcak form verilen yapı parçalarının
neredeyse çapaksız kaynağı yapılır
/ Alışılmış gazaltı kaynağına göre daha
az ısı girdisi (% 50'ye kadar daha az)

-%50 ISI GİRDİSİ

KISA ARK: I: 97 A, U: 18,1 V

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

ALÜMINYUM
ARK KAYNAĞI
AVANTAJLARI
/ Arkın yüksek seviyede istikrarı
/ Çok düşük ısı girdisi
/ Çelik-alüminyum bağlantıları
mümkün
/ Daha az çapak oluşumu
/ Çok iyi boşluk doldurma
kapasitesi

ÇOK İYİ BOŞLUK DOLDURMA
KAPASİTESİ
CMT
2 mm
1 mm
2 mm
I: 100 A, U: 18,9 V, Vd: 4,5 m, Vs: 60 cm/dak

3

2 mm
2 mm
2 mm

2
6

1

5
PROSESLER
DeltaSpot
DeltaCon

6
PROSESLER
CMT
DeltaSpot

KARMA YAPI

ALÜMINYUM DIRENÇ
PUNTA KAYNAĞI
AVANTAJLARI
/ Alüminyum birleştirmelerinde
proses güvenliği, kısa döngü
süreleri ve tekrarlanabilirlik
/ Birleşim yönü ve saç kalınlığı
kombinasyonundan bağımsız
olarak hafif yapı konseptleri için
mükemmel çözüm
/ Çapaksız işlem

AVANTAJLARI
/ Çelik-alüminyum
bağlantısı mümkün

DELTASPOT
3 katlı alüminyum bağlantı
Malzeme: EN AW 6014, EN AW 6016
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EGZOZ SISTEMLERI
Egzoz sistemleri oldukça karmaşık sistemler haline gelmiştir.
Ağırlığı azaltmak için gittikçe daha ince malzemeler kullanılmaktadır.

1

Egzoz manifoldu
Malzeme: Ferritik krom çelik
Zorluk
/ Yüksek parça toleransı
/ Yüksek kaynak hızı
Çözüm

Kaynak Yapmanın Zorlu Yanı

TPS/i PMC / LSC

/ Çok ince malzemelerle kaynak yapılabilir
/ Farklı kalınlıkta malzemeler birleştirilebilir (flanşlar)
/ Çoklu sac birleşimleri
/ Yüksek parça toleransı
/ Katalizatör veya partikül filtresi gibi hassas parçalar
kaynak çapağı sebebiyle hasar görür
/ Üretimde ekonomik, yüksek adet sayısı

2

LSC
PMC
CMT
CMT Twin
TIG

UYGULAMA ALANLARI
1 mm'ye kadar sac kalınlığı
1 – 3 mm arası sac kalınlığı
3 mm üstü sac kalınlığı
Kalın-Ince bağlantısı
Kaynak hızı
Kaynak çapağı
Daha az ısı girdisi
Boşluk doldurma kapasitesi
Çoklu sac birleşimleri

LSC

1

4

PMC

CMT

CMT Twin

TIG
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3

Ses kesici
Malzeme:
Ferritik krom çelik
Zorluk
/ Kaynak çapağı yok
/ Stabil ark
/ Yüksek kaynak hızı
Çözüm
TPS/i CMT

3

4

Katalizatör kapağı
Malzeme:

2
4

Flanş

Ferritik krom çelik

Malzeme: Çelik

Zorluk

Zorluk

/ Iyi kaynak nüfuziyeti

/ Kaynak çapağı yok

/ Iyi boşluk doldurma kapasitesi

/ Stabil ark

/ Yüksek kaynak hızı

/ Yüksek kaynak hızı

Çözüm

Çözüm

TPS/i CMT

TPS/i CMT
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1

ALT HAREKET TAKIMI

Üçgen kol
Malzeme: Çelik
Zorluk
/ Yüksek kaynak hızı

Alt hareket takımları genelde kaynak dikişlerinde yüksek kalite
gerektiren, güvenliğe yönelik yapı parçalarıdır.

/ Kesintisiz kök oluşumu
Çözüm
TPS/i PMC

Kaynak Yapmanın Zorlu Yanı
/ Kaynak dikişlerinde daha az gözeneklilik
/ Iyi boşluk doldurma kapasitesi
/ Az ısı girdisi
/ Çekme olmaz ve sağlam çeliklerde yüksek kalite
/ Mükemmel ateşleme ve son krater
/ Üretimde ekonomik

1

LSC
PMC
CMT
CMT Twin
LaserHybrid

UYGULAMA ALANLARI
1 mm'ye kadar sac kalınlığı
1 – 3 mm arası sac kalınlığı
3 mm üstü sac kalınlığı
Kalın-Ince bağlantısı
Kaynak hızı
Kaynak çapağı
Daha az ısı girdisi
Boşluk doldurma kapasitesi

LSC

PMC

3

CMT

CMT Twin

LaserHybrid
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2

Amortisör
Malzeme: Çelik
Zorluk
/ Iyi kaynak nüfuziyeti
/ Daha az kaynak çapağı
/ Yüksek kaynak hızı
Çözüm
TPS/i PMC

2

4

4

Aks taşıyıcı
Malzeme: Çelik
Zorluk
/ Yüksek parça toleransı
/ Yüksek kaynak hızı
/ Daha az kaynak çapağı
Çözüm
TPS/i PMC

3

Aks
Malzeme: Alüminyum
Zorluk
/ Yüksek kaynak hızı
/ Az ısı girdisi
/ Iyi boşluk doldurma kapasitesi
Çözüm
LaserHybrid
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IÇ ALAN (KOLTUKLAR, GÖSTERGE PANOSU)
Bir aracın iç alanında çoğunlukla yüksek sağlamlıkta çelik gibi özel malzemeler kullanılmaktadır.
Hassas mekanizmalar, çapaksız kaynak yapımı gerektirmektedir.

Kaynak Yapmanın Zorlu Yanı
/ Çok ince malzemeler
/ Çapağa karşı hassas mekanizmalar
/ Çok sağlam çelikler
/ Çok kısa kaynak dikişleri
/ Istikrarlı kalite
/ Farklı malzeme kalınlıkları
/ Üretimde ekonomik

LSC
PMC
CMT

UYGULAMA ALANLARI
1 mm'ye kadar sac kalınlığı
1 – 3 mm arası sac kalınlığı
3 mm üstü sac kalınlığı
Kalın-Ince bağlantısı
Kaynak hızı
Kaynak çapağı
Daha az ısı girdisi
Boşluk doldurma kapasitesi
Kısa kaynak dikişleri (sabit ateşleme)

LSC

PMC

CMT
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1

Koltuk çerçevesi
Malzeme: Çelik
Zorluk
/ Kısa kaynak dikişleri
/ Sağlam ateşleme
/ Iyi kaynak nüfuziyeti
Çözüm
TPS/i PMC

2

Recliner
Malzeme: Çelik
Zorluk
/ Kaynak çapağı yok
/ Stabil ark

2

1

/ Kısa kaynak dikişleri
/ Az ısı girdisi
Çözüm
TPS/i CMT

3

3

Gösterge paneli
Malzeme: Çelik
Zorluk
/ Az ısı girdisi
/ Daha az kaynak çapağı
/ Kalın-Ince bağlantısı
Çözüm
TPS/i CMT
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SERVISIMIZDEN
YARARLANIN
ÜRETIM VE PERFORMANSI ARTTIRIN
Üretim sürecinizin yükselme aşamasında size destek oluyoruz. Ürünlerimizin size
özel olarak yapılan ve hızlı entegrasyonu sayesinde elde edecekleriniz:
/ Optimize edilmiş tetik süreleri
/ Sonradan işleme gerek kalmaz
/ Bilgi transferi

BILGI BIRIKIMI VE BAĞIMSIZLIK ELDE EDIN
Dünya çapında yüksek üretim kalitesi sağlamak için, üretimde çalışanları eşit bir
bilgi seviyesine ulaştırmak önemlidir. Size sunduklarımız:
/ Müşteri taleplerine göre özel olarak oluşturulan eğitimler
/ Eğitim önlemlerinin yerinde uygulanması
/ Standart hale getirilmiş bilgi transferi

KAYNAK KULLANIMINIZI OPTIMIZE EDIN
Otomotiv sanayisindeki uzun yıllara dayanan tecrübemiz sayesinde üretim
sürecinizi ve parametre ayarlarınızı optimize ederken size yardımcı olabiliriz.
/ Her parçada %45'e kadar daha az ardıl çalışma
/ Her parçada %24'e kadar daha yüksek hız
/ %63'e kadar daha az kayıp ve tamir masrafları
/ %26'ya kadar daha az koruyucu gaz masrafları
/ Her parçada %22'ye kadar daha az toplam maliyet

BOŞTA BEKLEME SÜRELERINI AZALTIN
Sizin için kaynak sistemlerinizin onarım ve bakım işlemlerini üstleniyoruz ve
böylelikle boşta bekleme sürelerini önlemek ve personel masraflarından tasarruf
yapmak konularında size yardımcı oluyoruz. Elde edecekleriniz:
/ Maksimum seviyede sistem erişilebilirliği
/ Tesisin değerini koruması
/ Şeffaf masraf planlaması
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PERFECT WELDING

SOLAR ENERGY

PERFECT CHARGING

Misyonumuz Perfect Welding’dir. Bu
görev, müşterilerimiz için kaynak
dikişi şeklindeki mükemmel bağlantıyı
kurmak için, onlarca yıldır keyif ve
başarıyla göğüslediğimiz bir görevdir.
Öne çıkan teknolojilerimiz ve müşterilerimizin uygulamalarının birleşimiyle, sadece müşterilerin özel kaynak
teknolojisi problemlerini çözmek değil,
aynı zamanda şirketlerindeki üretimin
arttırılmasına da önemli bir katkı sağlamak istiyoruz.

Büyük hedefimiz olan 24 saat güneş vizyonuna ve dünya çapında enerji ihtiyacının yüzde 100 oranında yenilenebilir
kaynaklardan karşılandığı bir geleceğe
ulaşmak için her gün çalışmaktayız.
Buna uygun olarak da güneş enerjisinin
maliyet yönünden verimli ve akıllı bir
şekilde üretilmesini, depolanmasını,
dağıtılmasını ve tüketilmesini sağlayan
çözümlere yoğunlaşmaktayız.

Pil şarjına yönelik bilgi birikiminin
lideri olarak, öne çıkan çözümlerle
müşterilerimiz için optimum düzeyde
avantajlar sunmaktayız. Dahili lojistikte elektronik koridor taşıma araçları
için enerji akışı optimizasyonu sağlamakta ve sürekli yenilikleri takip
etmekteyiz. Araba tamirhanelerinde
yüksek performanslı şarj sistemlerimiz
sayesinde işlemler güvenle yapılabilmektedir.
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1945 yılında tek kişilik bir işletme olarak başlayan girişim, artık kaynak teknolojisi, fotovoltaik ve pil şarj sistemleri alanlarında teknolojik ölçekler belirlemektedir. Bugün yaklaşık
4.550 çalışanla dünya çapında faaliyet göstermekteyiz ve ürün geliştirme alanında aldığımız 1.241 patent de şirketin yenilikçi ruhunu yansıtmaktadır. Sürdürülebilir geliştirme
yapmak bizim için doğa ve sosyal alanlar için önemli olan noktaların, ekonomik faktörlerle
eşit oranda göz önünde bulundurularak uygulanması anlamına gelmektedir. Ve bu noktada,
inovasyon lideri olma talebimiz asla değişmemiştir.

Metin ve resimler, baskıya hazırlandığı tarihte geçerli olan teknik düzeyi yansıtmaktadır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Verilen tüm bilgiler itina ile işlenmiştir fakat bağlayıcı değildir. Cezai sorumluluk söz konusu değildir. Telif hakkı © 2011 Fronius™. Her hakkı saklıdır.
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Tüm Fronius ürünlerimiz, global satış partnerlerimiz ve temsilcilerimiz hakkında daha fazla bilgiyi www.fronius.com adresinden temin edebilirsiniz.

