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РІШЕННЯ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ
В ГАЛУЗІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
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ЗМЕНШЕННЯ ВАГИ НА 10 %.
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ CO2 НА 15,3 Г.
Незважаючи на постійне вдосконалення функцій,
що забезпечують комфорт і безпеку під час
використання пристроїв, норми щодо обмеження
викидів в галузі автомобілебудування вимагають
застосування спеціальних програм для
компонентів транспортних засобів і впровадження
легких конструкцій. Легкі сплави, зокрема
алюміній і магній, а також високоміцні та надміцні
види сталі, є металами майбутнього. Це означає
нові випробування для зварювальної технології та
необхідність впровадження інноваційних рішень.
Не лише зменшення ваги, а й скорочення витрат
відіграє важливу роль у галузях
автомобілебудування і виробництва запчастин.
Щоб витримати конкуренцію на міжнародному
рівні, виробничі процеси мають бути більш
економічними.

Які труднощі виникають
у вас під час зварювання?
Let’s get connected.
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ПАРТНЕР У ГАЛУЗІ
АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
Компанія Fronius працює із замовниками у галузі автомобілебудування впродовж багатьох років. Ми
завжди дослухаємося до їхніх потреб, щоб разом знайти індивідуалізовані рішення. Компанія Fronius
пропонує не лише бездоганну якість продуктів, а й першокласне обслуговування. Ми надаємо нашим
клієнтам миттєву та компетентну підтримку в будь-якому куточку світу. Клієнти можуть довіряти
нашому досвіду та технологіям.

ЯКІСТЬ
/ Високоякісні продукти, що відповідають усім галузевим
стандартам
/ Першокласне обслуговування висококваліфікованими
спеціалістами
/ Глобальна підтримка на місцях експлуатації на території
замовника

ЗНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
/ Найактуальніша інформація щодо зварювання
/ Проведення навчань співробітників
професіоналами
/ Поглиблені знання щодо виробничих процесів у
галузях автомобілебудування і виробництва
запчастин

ЕКОНОМІЧНІСТЬ
/ Постійна оптимізація виробничих процесів
/ Індивідуалізована інтеграція наших продуктів у процес
виробництва
/ Постійний контроль за рівнем собівартості та тривалістю
циклів для впровадження інновацій і вдосконалень у процеси
зварювання

ПЛІДНА ВЗАЄМОДІЯ
/ 25-річний досвід роботи у галузі
автомобілебудування
/ Довгострокове партнерство та стабільна співпраця з
клієнтами
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МОНІТОРИНГ ВИРОБНИЦТВА
WELDCUBE
СТИСЛИЙ ОГЛЯД УСІХ
ЗВАРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ.
ОДИН ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ.
Реєстрація даних, а також оптимізація процесів і витрат
є ключовими аспектами галузей автомобілебудування і
виробництва запчастин.
Завдяки рішенню WeldCube компанія Fronius пропонує
повну реєстрацію даних, а також аналіз даних зварювання,
отриманих з усіх джерел струму, розташованих на будь-яких
виробничих лініях. Результат? Більше прозорості, безпеки
та можливостей відстеження на серійному виробництві.
Окрім можливості повного відстеження якості зварювання,
ваша компанія може використовувати отримані дані для
безперервної оптимізації витрат.
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ЗАОЩАДЖЕННЯ КОШТІВ І ЧАСУ ЗАВДЯКИ ...
/ можливості здійснення централізованого і незалежного від системи виклику даних зварювання від
50 джерел струму та їхнього аналізу одним натисканням кнопки;
/ створенню і централізованому керуванню завданнями та їх призначенню джерелам струму;
/ оптимізації витрат шляхом простого аналізу рівня споживання газу та присадкових матеріалів;
/ миттєвому доступу до інформації про стан системи (серійний номер, версія програмного
забезпечення, журнал компонентів) під час обслуговування для скорочення простою;
/ постійній реєстрації даних для забезпечення якості та відповідності стандартам.
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PUSHPULL
POWERDRIVE
/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

/ CMT MIX
/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

ПЕРЕДОВА СИСТЕМА ДЛЯ АБСОЛЮТНОЇ ТОЧНОСТІ

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Лист завтовшки до 1 мм
Лист завтовшки 1–3 мм
Лист завтовшки від 3 мм
Позиційне зварювання
Швидкість зварювання
Зварювання зі 100 % CO2
Запобігання утворенню бризок
МАТЕРІАЛИ
Сталь
Хромонікелеві сплави (CrNi)
Алюміній
Спеціальні матеріали

Стандарт

LSC

УНІВЕРСАЛЬНА СИСТ

Pulse

PMC
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Системні рішення TPS/i ДЛЯ ГАЛУЗІ
АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
PUSH

/ PMC MIX

СИСТЕМА ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ЗАВДАННЯ

CMT

НАДІЙНА ЗВАРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ СТАЛЕЛИВАРНОЇ ГАЛУЗІ

Порівняння процесів
Steel 2mm / 1,2mm G3Si1 / 18%CO2 rest Ar / lap weld 30° vertical down posititon (PG)
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LSC
Vs = см/хв
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Energy Input KJ/ length

PMC
Penetration % of thickness

CMT
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СИСТЕМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ГАЛУЗІ
АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

CMT TWIN

ПЕРЕВАГИ
/ Високі швидкості зварювання
/ Зварювання з меншим утворенням
бризок
/ Висока швидкість наплавлення
/ Зварювання зі 100 % CO2
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
/ Деталі ходової частини
/ Осі (вантажні машини/автомобілі)
/ Рами ходової частини
/ Колісні диски
/ Бампери

DELTACON

ПЕРЕВАГИ
/ Більш зручний доступ до
компонентів
/ Проста конструкція зварювальних
кліщів
/ Гнучкі геометричні конфігурації
кліщів
/ Гнучкі електродотримачі
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
/ Алюмінієві деталі
/ Нефарбований кузов
/ Гібридна конструкція
/ З’єднання кількох листів
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LASERHYBRID

ПЕРЕВАГИ
/ Належне перекриття зазорів
/ Низький тепловий вплив
/ Глибоке проплавлення
/ Високі швидкості зварювання
/ Економія присадкового матеріалу
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
/ Полиці для акумуляторних батарей
(електромобілі)
/ Двері
/ Осі
/ Деталі ходової частини
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НЕФАРБОВАНИЙ КУЗОВ
Компанія Fronius забезпечує оптимальний процес зварювання
незалежно від матеріалів, що використовуються – сталі,
алюмінію або їхнього поєднання.

3
ПРОЦЕСИ
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

1
ПРОЦЕСИ
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

ВИДИМІ ЗВАРНІ
ШВИ
ПЕРЕВАГИ
/ Швидка пайка (до 3 м/хв)
/ Менший тепловий вплив
/ Плаский і чистий зварний шов
/ Ідеальний зовнішній вигляд
зварного шва
/ Зменшення рівня захисного
газу до 60 %
/ Без бризок

ОЦИНКОВАНА СТАЛЬ

5

ПЕРЕВАГИ
/ Процес зварювання практично без
бризок та пайка на оцинкованій сталі
/ Низький рівень деформацій завдяки
оптимізованому тепловому впливу
/ Низький рівень пористості
/ Стабільна зварювальна дуга
/ Оптимальне проплавлення
/ Високі швидкості зварювання

1

4
2

1 мм (0,04 дюйма)

CMT: I: 200 A, U: 16,2 В

ПРОЦЕСИ
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

ВИСОКОМІЦНА І
НАДМІЦНА СТАЛЬ
ПЕРЕВАГИ
/ Процес зварювання компонентів
гарячого пресування практично без
бризок
/ Менший тепловий вплив (до -50 %) у
порівнянні зі стандартним
зварюванням металевим електродом
у середовищі захисного газу

-50 % ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ

ДУГА КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ:
I: 97 A, U: 18,1 В

CMT: I: 98 A, U: 11,8 В
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4
ПРОЦЕСИ
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

ЕЛЕКТРОДУГОВЕ
ЗВАРЮВАННЯ АЛЮМІНІЄМ
ПЕРЕВАГИ
/ Висока стабільність
зварювальної дуги
/ Мінімальний тепловий вплив
/ Можливість зварювання сталі
та алюмінію
/ Мінімальне утворення бризок
/ Високий рівень перекриття
зазорів

ІДЕАЛЬНЕ ПЕРЕКРИТТЯ ЗАЗОРІВ
CMT
2 мм
1 мм
2 мм
I: 100 A, U: 18,9 В, Vd: 4,5 м, Vs: 60 см/хв

3

2 мм
2 мм
2 мм

2
6

1
5
ПРОЦЕСИ
DeltaSpot
DeltaCon

6
ПРОЦЕСИ
CMT
DeltaSpot

ГІБРИДНА
КОНСТРУКЦІЯ

ТОЧКОВЕ ЗВАРЮВАННЯ
АЛЮМІНІЮ ОПОРОМ
ПЕРЕВАГИ
/ Повноцінний, надійний і
відтворюваний процес
зварювання алюмінію зі
скороченням тривалості операцій
/ Ідеальне рішення для створення
легких конструкцій, незалежно від
напрямку з’єднання і поєднання
товщини листів
/ Зварювання без бризок

ПЕРЕВАГИ
/ Можливість зварювання
сталі та алюмінію

DELTASPOT
3-шарове алюмінієве з’єднання
Матеріал: EN AW 6014,
EN AW 6016
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ВИХЛОПНІ СИСТЕМИ
Наразі вихлопні труби є надскладними системами. Для зменшення
ваги використовуються дедалі тонші матеріали.

1

Трубне розгалуження
Матеріал: феритова хромова
сталь
Потреби
/ Високий рівень допуску на
деталі

Потреби під час зварювання

/ Висока швидкість
зварювання

/ Зварювання надтонких матеріалів
/ Зварювання матеріалів різної товщини (фланець)
/ З’єднання кількох листів
/ Високий рівень допусків на деталі
/ Уникання пошкодження зварювальними бризками
чутливих деталей, зокрема каталітичних
перетворювачів або фільтрів частинок
/ Економічність під час виробництва великих партій

Рішення
TPS/i PMC / LSC

2

LSC
PMC
CMT
CMT Twin
WIG

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Лист завтовшки до 1 мм
Лист завтовшки 1–3 мм
Лист завтовшки від 3 мм
Товсті/тонкі з’єднання
Швидкість зварювання
Зварювальні бризки
Низький тепловий вплив
Перекриття зазорів
З’єднання кількох листів

LSC

1

4

PMC

CMT

CMT Twin

WIG
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3

Глушник
Матеріал: феритова хромова
сталь
Потреби
/ Відсутність бризок
/ Стабільна зварювальна дуга
/ Висока швидкість
зварювання
Рішення
TPS/i CMT

3

4

Кришка каталітичного
перетворювача

2
4

Фланець

Матеріал: феритова хромова

Матеріал: сталь

сталь

Потреби

Потреби

/ Відсутність бризок

/ Належне проплавлення

/ Стабільна

/ Належне перекриття зазорів

зварювальна дуга
/ Висока швидкість
зварювання
Рішення
TPS/i CMT

/ Висока швидкість
зварювання
Рішення
TPS/i CMT
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1

ХОДОВА ЧАСТИНА

Cтабілізатор підвіски
Матеріал: сталь
Потреби
/ Висока швидкість

Деталі ходової частини повинні мати зварні шви найвищої
якості, оскільки вони забезпечують надійність роботи усього
транспортного засобу.

зварювання
/ Безперервне формування
кореня шва
Рішення
TPS/i PMC

Потреби під час зварювання
/ Низька пористість зварних швів
/ Належне перекриття зазорів
/ Низький тепловий вплив
/ Відсутність деформацій і висока якість високоміцної
та надміцної сталі
/ Ідеальне підпалювання та кінцеві кратери
/ Економічність виробництва

1

LSC
PMC
CMT
CMT Twin
LaserHybrid

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Лист завтовшки до 1 мм
Лист завтовшки 1–3 мм
Лист завтовшки від 3 мм
Товсті/тонкі з’єднання
Швидкість зварювання
Зварювальні бризки
Низький тепловий вплив
Перекриття зазорів

LSC

PMC

3

CMT

CMT Twin

LaserHybrid
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2

Амортизатор
Матеріал: сталь
Потреби
/ Належне проплавлення
/ Менше бризок
/ Висока швидкість
зварювання
Рішення
TPS/i PMC

2

4

4

Несуча вісь
Матеріал: сталь
Потреби
/ Високий рівень допусків
на деталі
/ Висока швидкість
зварювання
/ Менше бризок
Рішення
TPS/i PMC

3

Вісь
Матеріал: алюміній
Потреби
/ Висока швидкість
зварювання
/ Низький тепловий вплив
/ Належне перекриття
зазорів
Рішення
LaserHybrid
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ВНУТРІШНІ ЕЛЕМЕНТИ (СИДІННЯ,
ПОПЕРЕЧНА БАЛКА)
Інші матеріали, зокрема високоміцна та надміцна сталь, часто використовуються для
створення внутрішніх елементів транспортного засобу. Дрібні механізми потребують
зварювання із мінімальним утворенням бризок.

Потреби під час зварювання
/ Надтонкі матеріали
/ Механізми, чутливі до бризок
/ Високоміцна та надміцна сталь
/ Дуже короткі зварні шви
/ Відповідна якість
/ Матеріали різної товщини
/ Економічність виробництва

LSC
PMC
CMT

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Лист завтовшки до 1 мм
Лист завтовшки 1–3 мм
Лист завтовшки від 3 мм
Товсті/тонкі з’єднання
Швидкість зварювання
Зварювальні бризки
Низький тепловий вплив
Перекриття зазорів
Короткі зварні шви (стабільне
підпалювання)

LSC

PMC

CMT
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1

Каркас сидіння
Матеріал: сталь
Потреби
/ Короткі зварні шви
/ Стабільне підпалювання
/ Належне проплавлення
Рішення
TPS/i PMC

2

Відкидний механізм
крісла
Матеріал: сталь
Потреби
/ Відсутність бризок

2

1

/ Стабільна зварювальна
дуга
/ Короткі зварні шви
/ Низький тепловий вплив
Рішення
TPS/i CMT

3

3

Поперечна балка
Матеріал: сталь
Потреби
/ Низький тепловий вплив
/ Менше бризок
/ Товсті/тонкі з’єднання
Рішення
TPS/i CMT
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ПЕРЕВАГИ НАШИХ ПОСЛУГ
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ
Ми підтримуємо наших замовників на початковому етапі виробничого процесу.
Миттєва індивідуалізована інтеграція наших продуктів забезпечує:
/ оптимізовану тривалість циклів;
/ відсутність необхідності у повторних роботах;
/ передання знань.

ОТРИМАННЯ ЗНАНЬ ТЕХНОЛОГІЙ І АВТОНОМНОСТІ
Для забезпечення високої якості продуктів у будь-якому куточку світу необхідно
постійно вдосконалювати рівень знань виробничого персоналу. Ми пропонуємо:
/ навчання відповідно до індивідуальних вимог клієнта;
/ впровадження навчальних заходів на місці експлуатації;
/ стандартизований процес передавання знань.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ
Завдяки багаторічному досвіду роботи в галузі автомобілебудування ми
допоможемо вам оптимізувати виробничі процеси та налаштування параметрів.
/ До -45 % повторних робіт для кожної деталі
/ До +24 % швидкості зварювання для кожної деталі
/ До -63 % втрат і витрат на ремонт
/ До -26 % скорочення видатків на інертний газ
/ До -22 % сукупної вартості для кожної деталі

СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ПРОСТОЮ
Ми здійснюємо обслуговування зварювальних систем, допомагаємо уникнути
простою та зменшити витрати на персонал. У результаті, ви отримаєте такі
переваги:
/ максимальну доступність системи;
/ економність систем;
/ прозоре планування витрат.
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PERFECT WELDING

SOLAR ENERGY

PERFECT CHARGING

Наша мета — ідеальне зварювання.
Протягом десятиліть ми наполегливо
працювали та вдосконалювали свої
знання, прагнучи дати нашим замовникам можливість з’єднувати метали
ідеальним заварним швом. Наші унікальні технології та послуги допомагають замовникам не лише вирішувати проблеми, що стоять перед
ними, а й значною мірою сприяють
підвищенню ефективності їх виробничих процесів.

Наша мета — цілодобове отримання
енергії від Сонця. День за днем, не
покладаючи рук, ми працюємо над
досягненням цієї мети та наближуємо майбутнє, у якому вся енергія
буде видобуватися з відновлюваних
джерел. Саме тому ми створюємо
рішення, що здатні розумно, ефективно та економічно виробляти, зберігати, розподіляти та споживати
сонячну енергію.

Наша компанія — лідер інновацій в
галузі технологій заряджання акумуляторних батарей, і ми пропонуємо
унікальні продукти, щоб принести
максимальну вигоду нашим замовникам. Ми оптимізуємо систему живлення електронавантажувачів у секторі внутрішньої логістики, постійно
впроваджуючи інновації. Крім того,
наші системи, призначені для автомайстерень, гарантують безпечне та
надійне заряджання автомобільних
акумуляторів.
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Компанія, яку було започатковано в 1945 році як індивідуальне підприємство, тепер є
лідером технологій зварювального обладнання, фотовольтаїки та систем для заряджання акумуляторних батарей. Сьогодні компанія Fronius — це міжнародний концерн, об’єднаний духом інновацій. Компанія володіє 1241 патентами на нові розробки, а її 4550 співробітників працюють в усіх куточках світу. Наша модель стійкого
розвитку враховує екологічні та соціальні фактори нарівні з економічними інтересами.
І наша місія залишається незмінною — бути лідером у галузі інновацій.

Текст і зображення відповідають поточному стану технології на момент друку. Компанія залишає за собою право на внесення змін.
Повна достовірність поданої інформації не гарантується, незважаючи на ретельне редагування. Відповідальність виключено. © Fronius™, 2011 р. Усі права захищено.

ТРИ ПІДРОЗДІЛИ ТА ОДНА МЕТА —
ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО СТАЮТЬ ЕТАЛОНОМ.

ТОВ «Фроніус Україна»
вул. Слави, 24, с. Княжичі,
Броварський paйoн, Київська обл.,
Україна, 07455
телефон +380 44 2772141
телефакс +380 44 2772144
sales.ukraine@fronius.com
www.fronius.ua

Стрийський філіал
ТОВ «Фроніус Україна»
вул. Крива, 41-Б, м. Стрий,
Львівська область,
Україна, 82400
телефон +380 3245 77601
телефакс +380 3245 77602
sales.ukraine@fronius.com

Дніпровський філіал
ТОВ «Фроніус Україна»
пр-т Газети «Правда», 127-Б,
м. Дніпро,
Україна, 49074
телефон +380 56 3725193
телефакс +380 56 3719445
sales.ukraine@fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
телефон +43 7242 241-0
телефакс +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

UA v02 Jan 2019 aw19

З докладними відомостями про всі продукти Fronius, а також про міжнародних торгових партнерів і представників компанії можна
ознайомитися за адресою www.fronius.com

