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MIG/MAG
Svařovací hořák
Pro ruční svařování
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Správný svařovací hořák
pro každé použití.
Dokonale chlazený a robustní.
Produktová řada svařovacích hořáků Fronius pokrývá mimořádně široké
spektrum použití, ať už se jedná o těžko přístupné díly, nebo omezené
pracovní polohy.
Práci usnadňují hadicová vedení s délkou až 15 metrů a těla hořáků různých
délek a úhlů – v případě potřeby také s dálkovým ovladačem v rukojeti.
To vše zajišťuje svářeči nezbytnou flexibilitu.

Jakým výzvám při
svařování čelíte Vy?
Let’s get connected.
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Výhody

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
SPOTŘEBNÍCH DÍLŮ

Životnost

Všechny spotřební díly jsou dimenzované na
maximální životnost a navrženy tak, aby optimálně
odváděly teplo: Například pro kontaktní špičky se
používá vysoce kvalitní slitina mědi (CuCrZr), která
prodlužuje životnost.

Životnost svařovacích hořáků maximalizují vysoce
kvalitní komponenty: vnější trubice svařovacích
hořáků z ušlechtilé oceli, vysoce kvalitní komponenty
hadicových vedení, elektrické kabely s maximální
flexibilitou a větší průřez měděných vodičů, který
zajišťuje delší trvanlivost.

Opravitelnost

I přes dlouhou životnost svařovacích hořáků Fronius
může dojít k poruše. V takovém případě lze příslušnou
komponentu snadno vyměnit a pokračovat v práci.
Široký sortiment s přibližně 40 vyměnitelnými
náhradními komponentami ručních svařovacích
hořáků chlazených vodou podporuje udržitelnost.

Flexibilita

Systém Multilock nabízí velký výběr z více než 80
různých těl svařovacích hořáků různých délek a úhlů
a tím ještě více zvyšuje flexibilitu při svařování. Těla
hořáků lze na přání zhotovit až do délky 1,2 m a
v úhlu 0–90°.
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TECHNIKA A ERGONOMIE

Ovládání

Svařovací hořáky Fronius představují dokonalou souhru techniky
a ergonomie. Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzovými
komponentami se dobře a bezpečně drží a umožňuje snadné
vedení hořáku.
Kulový kloub a optimální rozložení hmotnosti přispívají
k příjemné práci.

Větší pohodlí a lepší kontrola

DOKONALÁ

/ Díky osvětlení LED na tvarované
rukojeti jsou svařovací hořáky
vhodné i pro použití v temném
prostředí.

OPTIMALIZACE
/ Ergonomická rukojeť
/ Vyváženost

JobMaster

ODLEHČENÍ
/ Flexibilnější, otočná gumová
ochrana proti zalomení s kulovým
kloubem pro lepší manipulaci.

Up/Down
Funkce Up/Down umožňuje
plynulou regulaci svařovacího výkonu přímo na
svařovacím hořáku.

U svařovacích hořáků v provedení
JobMaster má uživatel
prostřednictvím dálkového
ovladače integrovaného
v rukojeti a vybaveného
trojmístným barevným displejem
pohodlně k dispozici všechny
důležité parametry svařování,
např. svařovací výkon, rychlost
drátu, uložené úlohy atd., a může je
nastavovat na požadované hodnoty.
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Svařovací kouř

ODSÁVÁNÍ
Svařovací kouř může být zdraví škodlivý.
Společnost Fronius proto sází na odsávání
svařovacího kouře přímo v místě jeho vzniku
– ve svařovacím hořáku. Odsávací hořáky
efektivně chrání svářeče i pracovní prostředí.

Odsávací kanál
otočný o 360°
/ Odsávací oblouk je
možné použít jako
ochranu proti horku

Odsávací souprava FumeEx
// Kompatibilní se všemi svařovacími hořáky MIG/MAG
Fronius – také s variantami PushPull

// Možnost použití s hořákem JobMaster a funkcí
Up/Down
// Plynule nastavitelná odsávací tryska
// Možnost použití osvětlení LED v závislosti na poloze
odsávacího kanálu

30

mm

// Speciální geometrie odsávací trysky pro optimální
záchyt kouře bez vlivu na plynovou ochranu
Flexibilní, plynulé nastavení
trysky
/ Nejlepší přístup: Polohu
odsávací trysky je možné
optimálně nastavit podle
svařovacího procesu.
/ Čím blíže je odsávací tryska
k místu svařování, tím více
kouře odsává.

ODSÁVACÍ HOŘÁK K4
/ Plynule nastavitelná odsávací tryska (20 mm)
/ Kompaktní odsávací hořák typu „vše v jednom“
/ Varianta chlazená plynem nebo vodou
/ S ovládáním Standard, UpDown nebo JobMaster
/ V pracovní výšce jednoho metru jen 1,45 kg
/ Volitelná kožená ochranná hadice
/ Ochranná hadice otočná o 360°
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Vynikající

PŘÍSTUPNOST
Široký výběr různých těl svařovacích
hořáků umožňuje zvolit optimální
úhel a délku těla hořáku při svařování
těžko přístupných dílů.
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Všechny úhly ve všech délkách
/ Různé geometrie těl hořáků nabízejí
maximální flexibilitu při svařování
těžko přístupných dílů.

Patentované rozhraní

MULTILOCK

15°
30°
45°

Kompaktní tělo hořáku
MTB 330i

/ Toto speciálně navržené kompaktnější
tělo hořáku zajišťuje nejlepší přístup i ve
velmi stísněném prostoru.
/ Chlazení plynem nebo vodou.

Flex Neck
Flexibilní tělo hořáku
/ Tělo svařovacího hořáku
je možné snadno
rukou ohnout do
požadovaného úhlu.
/ Těla hořáků chlazená
plynem lze ohnout
až 1000krát,
vodou chlazená
těla až 600krát.

/ Díky více než 70 plynovým hubicím
je k dispozici správná geometrie pro
každou svařovací úlohu.

Více než 70

plynových
hubic

360°
/ Tělo hořáku lze otočit o 360°,
aby bylo možné co nejlépe
svařovat také na těžko
přístupných místech.

0°
/ Poloha 0° je zafixovaná pomocí
pojistky proti pootočení.

INTEGROVANÁ POJISTKA
PŘÍVODU VODY
/ Brání úniku vody při demontáži
těla hořáku.
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Struktura systému

Podrobné informace
o svařovacím hořáku
Svařovací hořáky MIG/MAG dokážou při použití s chlazením plynem nebo vodou dosáhnout optimálního procesu.
Spotřební díly a součásti hořáku jsou dokonale přizpůsobené výkonu. Chlazení bylo optimalizováno, manipulace
zjednodušena, komfort zvýšen. Výsledkem je nejvyšší přesnost a maximální životnost.

Patentované rozhraní
Multilock
// Rychlá a snadná výměna těla hořáku
// Tělo hořáku lze otočit o 360°
// Více než 80 různých těl hořáků

1

2
3

Chlazení vodou

4
5

// U systémů chlazených vodou
bylo chlazení posunuto co
nejdále dopředu a ven. Díky
zahrocenému tvaru kontaktní
špičky se zadržuje jen
minimum tepla. Výsledkem je
snížení teploty
spotřebních dílů až
o 70 °C.

1 Univerzální bovdeny
chlazené plynem nebo
vodou
2 Ocelové bovdeny chlazené
plynem nebo vodou
3 Bovdeny z CrNi chlazené
plynem nebo vodou

Bovdeny
// Vhodný bovden pro každý
materiál

Varianty kontaktní špičky
// Vhodná kontaktní špička pro
každé použití a průměr drátu

4 Kombinované bovdeny
pro hliník chlazené vodou
5 Kombinované bovdeny
pro hliník chlazené
plynem a pro CuSi
chlazené plynem nebo
vodou
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// JobMaster

Uživatelské rozhraní
Standard / UP/Down / JobMaster
// Modulární konfigurace svařovacího
hořáku, otevřená dalším variantám
// Up/Down

Kulový kloub

OSVĚTLENÍ LED

FSC

Prvek pro upnutí bovdenu
// S těsněním pro cca 4% úsporu
plynu

// Fronius System Connector slouží jako
centrální přípojka pro všechna média
// Snadné a bezpečné připojení
hadicového vedení k podavači drátu za
méně než 10 sekund – bez nářadí

// Průměr drátu využívá barevné
značení

// Volitelně: přípojka EURO pro svařovací zdroje jiných
výrobců nebo F/F++ pro svařovací zdroje TPS
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PŘEHLED

SVAŘOVACÍCH
HOŘÁKŮ
MIG/MAG

Svařovací hořák Multilock
Svařovací hořáky Multilock je možné vybavit různými těly hořáků
a jsou dostupné ve variantě chlazené vodou nebo plynem.
Různé úhly a délky zajišťují maximální flexibilitu.

°C

45°

chlazení plynem

Multilock

°C

chlazení vodou

Multilock

MHP 250i G ML

250 A 40% DZ

MHP 500i W ML

500 A 100% DZ

MHP 400i G ML

400 A 40% DZ

MHP 700i W ML

700 A 100% DZ

MHP 550i G ML

550 A 30% DZ

15°

Multilock:

Ruční svařovací hořák MIG/MAG
chlazení plynem nebo vodou

30°

Více než 80

variant
°C

°C

chlazení plynem

45°

MTG

MTG 250i

250 A 40% DZ

MTG 320i

320 A 40% DZ

chlazení plynem Tělo hořáku

MTG 400i

400 A 40% DZ

MTB 200i G flex

200 A 40% DZ

MTB 250i W

MTG 550i

550 A 30% DZ

MTB 250i G

250 A 40% DZ

MTB 330i W

330 A 100% DZ

MTB 320i G

320 A 40% DZ

MTB 330i W flex

330 A 100% DZ

MTB 330i G

330 A 40% DZ

MTB 400i W

400 A 100% DZ

chlazení vodou

MTW

°C

°C

chlazení vodou Tělo hořáku
250 A 100% DZ

MTB 360i G flex

360 A 40% DZ

MTB 400i W flex

400 A 100% DZ

MTW 250i

250 A 100% DZ

MTB 400i G

400 A 40% DZ

MTB 500i W

500 A 100% DZ

MTW 400i

400 A 100% DZ

MTB 550i G

550 A 30% DZ

MTB 700i W

700 A 100% DZ

MTW 500i

500 A 100% DZ

MTW 700i

700 A 100% DZ

MTB 330i

Všechny technické údaje platí pro CO₂
(C1 EN 439) i pro směsný plyn
(M21 EN 439).
Výrobek odpovídá požadavkům normy
IEC 60974-7 / - 10 CI. A

/ Speciální
kompaktnější
tělo hořáku
Flex Neck
/ Flexibilní tělo
hořáku
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PushPull

Jednotka Pull
/ Motor v
rukojeti hořáku

Svařovací hořák
PullMig
Svařovací hořák PullMig má v pracovní výšce 1 m hmotnost pouze 1,6 kg a je
tak o 30 % lehčí než srovnatelné modely. Díky kompaktní konstrukci není ve
srovnání s konvenčními ručními svařovacími hořáky patrný žádný větší rozdíl. PullMig se používá zvláště při svařování hliníku a s dlouhým hadicovým
vedením (do 15 m), kde je nutné bezpečné a přesné podávání drátu.

Přesnost.
Vysoký výkon.

a jen

1,6 kg.

°C

°C

chlazení plynem

chlazení plynem

°C

PullMig CMT

chlazení vodou

PullMig

MHP 280i PullMig G

MHP 320i PullMig W

280 A 40% DZ

320 A 100% DZ

PullMig CMT
Tento svařovací hořák byl vyvinut speciálně pro svařovací proces CMT. Vysoce
dynamický hnací motor zajišťuje vysokou
stabilitu procesu CMT.

PullMig CMT

MHP 280i G PM CMT
180 A 40% DZ (proces CMT)
280 A 40% DZ (standardní proces)

°C

chlazení vodou

PullMig CMT

MHP 400i W PM CMT
280 A 100% DZ (proces CMT)
400 A 100% DZ (standardní proces)

Uživatelské rozhraní
/ Standard, Up/Down
nebo JobMaster

°C

chlazení plynem

MTG US-Style

MTG 320i US-Style Ergo Handle
320 A 40% DZ
/ Ergo Handle

MTG 400i US-Style Ergo Handle
400 A 40% DZ

MTG 320i US-Style Straight Handle
320 A 40% DZ

MTG 400i US-Style Straight Handle
/ Straight Handle

PowerPin
Adaptér vhodný pro:
Euro, Lincoln, Miller,
Horbat

400 A 40% DZ

°C

Odsávací hořák K4
MTG 400i K4

400 A 40% DZ

MTW 500i K4

500 A 100% DZ

ROZŠÍŘENÁ VÝBAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
/ Pistolová rukojeť

/ Tlačítko hořáku
nahoře

Pistolovou rukojeť je možné
snadno namontovat také
dodatečně.

Svařovací proces lze
pohodlně spustit i zastavit
shora.

/ Prodloužená
tlačítka

Výkon je možné nastavit
pomocí zabudovaného
otočného kolečka.

Prodloužená tlačítka
umožňují flexibilnější
držení rukojeti.

/ Ochrana proti
horku

/ Sada spotřebních
dílů

Otočná ochrana proti horku
pro odstínění vyzařovaného
tepla a svařovacích
rozstřiků.

Pro každý průměr drátu
existuje sada spotřebních
dílů a standardní sada
se všemi důležitými
spotřebními díly.
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Tři OBCHODNÍ JEDNOTKY, JEDNA VÁŠEŇ: TECHNOlOgiE, KTErÁ sTANOVuJE sTANDArDY.
společnost, která zahájila svoji činnost v roce 1945 jako podnik jednoho muže, nyní stanovuje technologické standardy v oblasti svařovací techniky, fotovoltaiky a
nabíjení akumulátorů. s přibližně 4 760 zaměstnanci dnes působíme po celém světě. Dokladem inovativního ducha, který v podniku vládne, je 1 253 patentů udělených
nově vyvinutým výrobkům. udržitelný vývoj pro nás znamená rovnoprávnou realizaci ekologických a sociálních hledisek s hospodářskými faktory. Náš požadavek být
inovační jedničkou se přitom nikdy nezměnil.
Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com

Text a obrázky odpovídají technickému stavu při vydání tiskem. Změny vyhrazeny.
Všechny údaje jsou i přes pečlivé zpracování bez záruky – záruka vyloučena. Autorské právo © 2011 Fronius™. Všechna práva vyhrazena.

/ Ovládání
potenciometrem

Fronius Česká republika s.r.o.
Dolnoměcholupská 1535/14
102 00 Praha 10
Česká republika
Telefon +420 272 111 011
Fax +420 272 738 145
sales.cz@fronius.com
www.fronius.cz

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