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tARtÁlY, 8 mm Crni. 
egY hegesztésI VARRAt. 

Két hegesztŐÍV szInKROnbAn.

Akár csővezeték- és tartálygyártásról, akár autó- vagy repülőgépiparról van szó,  
a AWI hegesztőkészülékek kiváló minőségű hegesztési varratokat készítenek. 
Ilyenkor a kényszerpozícióban való hegesztés vagy az optimális gyökvarrat 
készítése a színvonalas AWI eljáráshoz tartozik. 
A transtig-gel az ötvözött acéloktól egészen a rézig szinte minden anyag 
összedolgozható. A termékportfóliót a magicWave egészíti ki: A kiegészítő 
váltóáramú üzemmódnak köszönhetően alumínium-alkalmazások is lehetségesek.

milyen hegesztési 
kihívások várnak Önre?
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RÖVIDebb  
ÖsszetŰzésI IDŐK

bIztOsAbb  
gÁzVéDelem

CsenDesebb  
mUnKAVégzés

KIVÁlÓ gYÚJtÁsI  
tUlAJDOnsÁgOK 

AUtOmAtIKUs  
KAlOttAKéPzŐDés

 / Akár 50% időmegtakarítás  
A pulzáló ívnek köszönhetően a Tacking funkció a 
munkadarabok gyorsabb összetűzését teszi lehetővé.

 / Automatikus gáz-utánáramlás 
A gáz-utánáramlási idő szabályozása a hegesztőáram 
és az elektróda-átmérő alapján automatikusan történik: 
oxidálódás elleni védelem az elektródánál és a 
hegesztési varratnál.

 / Akár 10 dbA-val is kisebb zajszint  
az Active Wave technológiának köszönhetően.  

 / gyújtási biztonság és stabilitás  
az elektróda előmelegítésével. – Nincs átégés hegesztés-
indításnál a fordított polaritású gyújtásnak köszönhetően 
(RPI) - vékony anyagoknál is.

 / A kalottaképződés mindössze 2 másodperc alatt, a 
beállított elektróda-átmérő alapján történik. 

elŐnYÖK

Példa Ø 1,6 mm-es elektródára:  

AC

AC

AC

megtakarítás: 1 munkahét 
évente hegesztőnként

40 óra / év

magicWave-vel: 2 másodperc

Időmegtakarítás: 1,5 perc

8 x naponta: 12 perc

5 munkanap: 1 óra

 Időigény automatikus kalottaképződés nélkül:  91 másodperc
AUtO
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egyszerre történő AWI- és váltóáramú 

hegesztés esetén a „sync-mode” lehetővé 

teszi a két ív harmonizálását. ez pedig 

megbízhatóan megkönnyíti a hegesztők 

együttműködését.

Általánosan érvényes:

szinkron- 
AWI-hegesztés

„A tandem AWI-hegesztés, vagy 
jobban mondva a kétoldali 
egyidejű AWI-hegesztés éppen a 
tartály- és csővezetékgyártásban 
tud érezhetően hozzájárulni 
a gazdaságossághoz és 
jövedelmezőséghez.“gerhard haminger,  
Kremsmüller Industrieanlagenbau Kg
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gÁz

FUnKCIÓK A transtig/magicWave sorozat készülékei számos funkciót kínálnak a 

hegesztőknek a munka megkönnyítéséhez, ill. az új alkalmazási lehetőségek 

megnyitásához. Így opcionálisan hideghuzal-vezérléssel vagy robot 

interfésszel is felszerelhetők a készülékek.

OPCIOnÁlIs

/ Kulcsos 
kapcsoló

/ Analóg / digitális 
robot interfész

/ hideghuzal-vezérlés

/ Argon/hélium átkapcsolás 

tÖbbFeszÜltségŰ 
KészÜléK
 / minden teljesítményosztályban 

rendelkezésre áll

DC & AC/DC 
VÁltOzAtOK
 / DC: transtig
 / AC/DC: magicWave

DIgItÁlIs
 / teljesen digitálisan 

szabályozott és busz-vezérelt 
hegesztőrendszer

/ Anti-stick funkció 
(elektróda-
összeragadás gátlás)

/ Átkapcsolható érintéses 
gyújtás / nagyfrekvenciás 
gyújtás 

/ generátorhoz alkalmas/ Földzárlat-
felügyelet

/ távvezérelhető

/ hőmérséklet-vezérelt 
ventilátor, túlhőmérséklet-
védelem

/  gázellenőrzési 
funkció

mV
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Az összes fontos paraméter beállítása 
AWI DC és AWI AC* számára

 / hegesztőáram

 / elektróda-átmérő

 / Upslope, Downslope

KIegészÍtŐ FUnKCIÓK:
 / szöveges kijelző

 / 12 nyelv

 / egyedi job-elnevezés

JOb

COmFORt

KIegészÍtŐ FUnKCIÓK:
 / billentyűzár

 / Jobmaster AWI (szabad 
paraméterválasztás)

 / Job üzemmód (100 job-tárolóhely)

 / Impulzus- és ponthegesztési funkciók

 / hideghuzal-vezérlés

 / speciális 4 ütemű

stAnDARD

*) Csak MagicWave esetén

A készülék családban a standard, a Job és a Comfort változatok választhatók. 
míg a standard kivitelben az összes, a kézi hegesztéshez szükséges funkció 
rendelkezésre áll, addig a Job kivitel az automatikus, hideghuzal-vezérléses 
hegesztést teszi lehetővé. A Comfort változat még egy pluszt jelent a könnyű 
kezelhetőség területén. 

mInDen 
KÖVetelménYhez

KezelésI mÓDOK

stAnDARD kezelőpanel

COmFORt kezelőpanel

JOb kezelőpanel
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mInDen KészÜléK
Mindegy, hogy PC, laptop vagy 
mobil eszközök: a WeldCube 
Premium mindenütt használható!

bÖngészŐAlAPÚ 
Nincs szükség lokális 
szoftvertelepítésre a felhasználói 
PC-n. A használathoz elég egy 
aktuális webböngésző is. 

egYszeRŰen 
hAsznÁlhAtÓ
Meglévő technológiákra épül  – 
a használat speciális szakmai 
alkalmazói know-how nélkül 
lehetséges.

A központi dokumentációs lehetőség 
intelligens management-, statisztikai és 
analízis-funkciókat, valamint grafikus 
feldolgozást tesz lehetővé.

hÁlÓzAtbA KÖtés
és ADAtKOmmUnIKÁCIÓ
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egY tÖmlŐKÖteg A KÜlÖnbÖzŐ hegesztŐPIsztOlY testeKhez
/ Különböző hosszúságú és szögű hegesztőpisztoly testekhez
/ Különböző teljesítmények
/ Rugalmas hegesztőpisztoly test

mUltIlOCK hegesztŐPIsztOlYOK
A hegesztŐPIsztOlY test gYORs KICseRéléséhez

Az ergonomikusan optimalizált fogantyú precíz és fáradtságtól mentes munkavégzést tesz lehetővé. A szerkezet-, 

tartály- és csővezeték-gyártásban, acél-, rozsdamentes acél- és alumínium-alkalmazásokhoz kiválóan használható.

A standard felszereltség mellett a hegesztőpisztolyok UP/DOWn, valamint JObmAsteR VÁltOzAtbAn is kaphatók.

KOmPAKt-POntOs
hegesztŐPIsztOlYOK

gÁz- és VÍzhŰtéssel
/ Beépített távszabályozó
/ Digitális paraméter-kijelző
/ Job-behívás
/ Szabadon választható távoli-paraméter
/ „Aktivált kalottaképződés” kijelzés

AWI JObmAsteR 
Az IntellIgens hegesztŐPIsztOlY

szAbADAlmAztA-
tOtt CsAtlAKOzÓ 

A végtelenségig 
forgatható 
hegesztőpisztoly test

RUgAlmAs Kezelés

nehezen hozzáférhető 
helyekhez.

/ JobMaster
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tARtOzéKOK

/ AWI gRInDeR mObIle

A mobil és felhasználóbarát elektróda-
csiszoló készülék.

/  mOzgAtÓKOCsIK mŰhelYeK szÁmÁRA és 
mObIl hAsznÁlAthOz

Stabil mozgatókocsik hegesztőkészülékek, gázpalackok, 
felszerelés, és egyéb tartozékok szállításához.

/ VÍzhŰtés

Opcionálisan az összes teljesítményosztály 
ellátható vízhűtéssel.

/ tÁVszAbÁlYOzÓK

Lábbal és kézzel működtetett távszabályozók 
nagy választéka különböző alkalmazásokhoz.

Wolfram max. 2,0% 
ritkaföldfém-oxidokkal

tiszta wolfram Wolfram max. 2,0% 
ceroxiddal

Wolfram max. 1,5% 
lantánoxiddal

/ Ws2 / WP / WC20 / gP/Wl15

/ hIDeghUzAl

Hegesztőpisztolyok és előtolók automatizált 
hideghuzal-adagoláshoz.
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telJesÍtménYOsztÁlYOK és VÁltOzAtOK

3 KezelésI mÓD
minden 
teljesítményosztályban

2500 3000 4000 5000

AWI hegesztŐÁRAm-tARtOmÁnY, hÁROmFÁzIsÚ [A] 3-250 3-300 3-400 3-500

hegesztŐÁRAm 10 PeRC/40 °C esetén 50% eD 250 A 45% eD 300 A 45% eD 400 A 40% eD 500 A

méReteK, h / sz / mA [mm] 560 / 250 / 435 560 / 250 / 435 625 / 290 / 475 625 / 290 / 475

sÚlY [kg] 24,2 24,2 39,8 39,8

DC

transtig

2500  3000 4000 5000

AWI hegesztŐÁRAm-tARtOmÁnY, hÁROmFÁzIsÚ [A] 3-250 3-300 3-400 3-500

hegesztŐÁRAm 10 PeRC/40 °C esetén 40% eD 250 A 35% eD 300 A 45% eD 400 A 40% eD 500 A

méReteK, h / sz / mA [mm] 560 / 250 / 435 560 / 250 / 435 625 / 290 / 705 625 / 290 / 705

sÚlY [kg] 26,6 28,1 58,2 58,2

magicWave

AC DC

tÖbbFeszÜltségŰ VÁltOzAtOK
minden teljesítményosztályban
/ 3x400 V
/ 3x200-240 V; 3x400-460 V; 1x200-240 V

mV
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Az összes Fronius termékről, valamint világszerte működő értékesítő partnereinkről és képviselőinkről bővebb tájékoztatást talál a következő honlapon: www.fronius.com v10 Dec 2019 HU

Három üzletág, egY SzeNVeDÉlY: A mÉrtÉkADó tecHNológiA.
Ami 1945-ben egy egyfős üzemként kezdődött, mára a hegesztéstechnika, a fotovoltaikus berendezések, valamint az akkumulátortöltő rendszerek területén 
mértékadóvá vált. Jelenleg világszerte kereken 4760 munkatársunk tevékenykedik, és 1253 termékfejlesztési szabadalom 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. 
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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
Telephone +66 (033) 047421
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


