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/ 2 / 3

ПРАВИЛНИТЕ ЗАВАРЪЧНИ БРЕНЕРИ
ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПЕРФЕКТНО ОХЛАЖДАНЕ 
И ЗДРАВИНА.

От заваряване на трудно достъпни детайли, до работа на отдалечени работни 
места, заваръчните бренери на Fronius са проектирани да покриват изключи-
телно широк диапазон от приложения.
Шлаух пакети с дължина до 15 метра и глави на бренери с различна дължина 
и ъгъл, улесняват живота на всеки заварчик, и също така дистанционното 
управление в ръкохватката на определени модели. Заварчиците могат да 
разчитат на гъвкавостта, от която се нуждаят с Fronius - гарантирано!

Let’s get connected.

Какво е вашето 
предизвикателство в 
заваряването?

ПОЛЗИ

Системата Multilock ви предоставя богат избор 
от над 80 заваръчни глави с различна дължина и 
ъгли, осигурявайки на заварчика още по-голяма 
гъвкавост.
Главата на бренера също може да бъде 
произведена по специфични изисквания на клиента
при дължини до 1,2 м и ъгли от 0 - 90 °.

Най-висококачествени компоненти осигуряват 
максимален, експлоатационен живот на
бренера. Глава от неръждаема стомана, 
висококачествени компоненти на шлаух пакетите, 
тоководещи кабели с максимална гъвкавост и по-
големи размери на медното сечение – всичко това 
осигурява голяма дълготрайност на заваръчните 
инструменти.

Въпреки дългия експлоатационен живот на заваръчните 
бренери Fronius, износените части могат лесно да бъдат 
заменени и ремонтирани.
Обширна гама от около 40 сменяеми резервни части 
на бренерите с водно охлаждане, позволява устойчиво 
управление на вашето оборудване.

Всеки консуматив е проектиран и произведен да 
осигури възможно най-дълъг експлоатационен 
живот и оптимално топлинно разсейване. Например, 
висококачествена медна сплав (CuCrZr) се използва 
за изработка на контактните дюзи, с цел удължаване 
техния експлоатационен живот.

ГЪВКАВОСТ

ДЪЛЪГ ЖИВОТ 
НА РЕЗЕРВНИТЕ 
ЧАСТИ

РЕМОНТО-
ПРИГОДНОСТ

ДЪЛЪГ 
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН 
СРОК НА 
КОНСУМАТИВА



/ 4 / 5

ТЕХНОЛОГИЧНИ И ЕРГОНОМИЧНИ 

УПОТРЕБА Заваръчните бренери Fronius представляват перфектната 
симбиоза между технология и ергономичност. Ергономич-
ната ръкохватка с противоплъзгащи компоненти лежи удоб-
но и сигурно в ръката, позволявайки на главата да се води 
много лесно.
Сферичната ставна връзка и оптималното разпределение на 
теглото предотвратяват умората по време на заваряване.

JOBMASTER
Със заваръчен бренер Job-
Master, заварчикът може да 
използва ДИСТАНЦИОННОТО 
УПРАВЛЕНИЕ С ЦВЕТЕН 
ДИСПЛЕЙ ИНТЕГРИРАНО В 
РЪКОХВАТКАТА и да получи 
бърз преглед на важни 
параметри на заваряване, 
като: заваръчен ток, скорост на 
телоподаване, предварително 
съхранени задачи /Job/ и да ги 
коригира.

UP/DOWN
Функцията UP/DOWN  
(нагоре/надолу) позволява 
НЕПРЕКЪСНАТО РЕГУЛИРАНЕ 
на заваръчният ток директно от 
заваръчната ръкохватка.

ПО-ГОЛЯМ КОМФОРТ И КОНТРОЛ

/ Благодарение на LED светлина в 
ръкохватката, бренера се използва 

безпроблемно в неосветени 
участъци.

СФЕРИЧНА СТАВА / 
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА 
ДВИЖЕНИЯТА

/ По-гъвкав, въртящ се, 
гумена защита срещу 
прегъване със сферична 
става за по-лесно боравене.

ОПТИМИЗИРАН 
   / Ергономичен
      / Балансиран

ПЕРФЕКТНО

ЗАВАРЪЧНИ ГАЗОВЕ

ЕКСТРАКЦИЯ
Заваръчните газове могат да навре-
дят на здравето, поради което Fronius 
счита за задължително изсмукването 
на парите при заваряване, директно 
в точката на образуването им, без да 
засяга газовата защитна среда. Благо-
дарение на екстракционните бренери, 
заварчикът и неговата работна среда 
са ефективно защитени срещу вредни 
емисии.

 / Съвместим с всеки Fronius MIG / MAG бренер 
- включително вариантите на PushPull

 / Специална геометрия на смукателната дюза 
за оптимално улавяне на изпаренията, без 
да се засяга газовия екран

 / Подходящ за  UP/DOWN и JobMaster 
бренери

 / Регулируема дюза за улавяне на парите

 / Функцията LED светлина може да се 
използва, в зависимост от положението на 
смукателния сет

ГЪВКАВ, РЕГУЛИРУЕМА 
НАСТРОЙКА НА ДЮЗИТЕ

/ Изключителна достъпност: 
Позицията на смукателната 
дюза може да бъде перфектно 
приспособена към заваръчният 
процес.

/ Колкото по-близо е дюзата  до 
мястото на заваряване, толкова 
повече изпарения се извличат.

360° ВЪРТЯЩ СЕ 
ЕКСТРАКЦИОНЕН СЕТ

/ Коляното на шлауха на 
смукателният канал може 

да се използва, като 
топлинен щит

K4 FUME ЕКСТРАКЦИОНЕН БРЕНЕР

/ Регулируема дюза за извличане (20 мм)
/ Всичко в едно компактен сет за отвеждане на дим
/ За варианти с газово или водно охлаждане
/ Със стандартна, UpDown или JobMaster ръкохватка
/ Само 1,45 кг при работна дължина от един метър
/ Кожен предпазен шлаух (по избор)
/ 360 ° въртящ се защитен маркуч

FumeEx ЕКСТРАКЦИОНЕН СЕТ

30 m
m
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С богат набор от заваръчни глави 
на бренера, перфектна комбинация 
от ъгъл и дължина, могат да бъдат 
избрани компоненти за всяко едно 
приложение и място.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА

ДОСТЪПНОСТ

ВСЯКАКЪВ ЪГЪЛ
ВСЯКАКВА ДЪЛЖИНА

/ Различни геометрични характеристики 
на главата на бренера за максимална 
гъвкавост при предизвикателни 
заваръчни компоненти.

/ С повече от 70 вида и размери газови 
дюзи, правилната геометрия на бренера 
е достъпна за всяко приложение за 
заваряване.

360°
/ Главата на бренера може да се 
   завърти на 360 °, за да се позволи 

най-голямата възможна гъвкавост 
на заваряване на детайли с 
предизвикателни геометрии.

0°
/ Позицията 0 ° е фиксирана от стопорен 

елемент.

ИНТЕГРИРАН ВОДЕН КЛАПАН
/ Предотвратява изтичането на 

охлаждаща течност, при смяна главата 
на бренера.

ПАТЕНТОВАН ДИЗАЙН

MULTILOCK

FLEX NECK 
ГЪВКАВА (FLEX) ГЛАВА
/ Ъгълът на главата на 

бренера може лесно да 
се настрои на ръка.

/ Глава с газово 
охлаждане на 
бренера може да 
се огъне до 1000 
пъти; с водно 
охлаждане до 
600 пъти.

КОМПАКТНА ЗАВАРЪЧНА ГЛАВА 
MTB 330i

/ Тази изключително малка глава позволява 
достъпност дори и при най-малките 
пространства за заваряване.

/ Налична във версии с газово или водно 
охлаждане.

НАД

70 ГАЗОВИ 
ДЮЗИ

30°

15°

45°



 / На моделите с водно охлаждане, 
охлаждащата система е изнесе-
на напред и навън, доколкото 
това е максимално възмож-
но. Формата на контактната 
дюза гарантира минимално 
абсорбиране на лъчистата 
топлина. Това води до  
НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕМПЕ-
РАТУРАТА ДО 70 ° C НА 
НОСЕЩИТЕ ЧАСТИ.

 / Точният избор на контактна дюза за 
всички приложения и диаметри на 
телта.

ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ

ВИДОВЕ КОНТАКТНИ ДЮЗИ

ВОДЕЩИ СПИРАЛИ

MULTILOCK

 / Бърза и лесна смяна на главата на бренера

 / Главата може да се завърта на 360 °

 / Над 80 вида различни                        
заваръчни глави

ПАТЕНТОВАНА ВРЪЗКА

 / Системният Конектор на Fronius 
(FSC) е централна точка за връзка 
за всички комуникации.

 / Лесна и сигурна свързаност на 
бренера към телоподаващото 
устройство - ПОД 10 СЕКУНДИ - без 
никакви инструменти.

FSC ЗАХВАТ
LED-СВЕТЛИНА1 2

3
4

5
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ДИЗАЙН НА СИСТЕМАТА

ДЕТАЙЛИ НА ЗАВАРЪЧНИЯТ БРЕНЕР
Заваръчните MIG/MAG бренери Fronius осигуряват най-добри резултати при газово и водно 
охлаждане. Носещите части и компонентите на горелката са перфектно съчетани със заваръчната 
мощност. Охлаждащата система е оптимизирана, управлението е опростено, комфортът е 
подобрен. Всичко това води води до максимална точност и максимален експлоатационен живот.

 / Уплътнението спомага за пестене на 
защитна газ ОКОЛО 4%

 / Цветово обозначение в зависимост 
от диметъра на телта.

STANDARD  /  UP/DOWN  /  JOBMASTER

 / Модулна конфигурация на 
ръкохватката, отворена за 
бъдещи варианти.

УПРАВЛЕНИЕ

 / Опция: EURO централна връзка за заваръчни системи от други производители 
или F / F ++  за TPS токоизточници на захранване

ЗАКЛЮЧВАЩ ЕЛЕМЕНТ НА СПИРАЛАТА

СФЕРИЧНА СТАВНА 
ВРЪЗКА

 / Правилните спирали за 
всеки материал

1 Универсални 
спирали (за газово и 
водно охлаждане)
2 Стоманени спирали 
(за газово и водно 
охлаждане)
3 Хром никелови (CrNi) 
спирали (за газово и 
водно охлаждане)

4 Спирали за алуминий 
с водно охлаждане

5 Комбинирани спи-
рали – за алуминий 
(с газово охлаждане) 
и за CuSi (за газово и 
водно охлаждане)

 /  JobMaster

 /  Up/Down
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ПРЕГЛЕД

MIG/MAG
ЗАВАРЪЧНИ 
БРЕНЕРИ

MIG/MAG ръчни заваръчни 
бренери с фиксирана глава. 
Налични с газово или водно 
охлаждане.

MultiLock заваръчни бренери
Заваръчните бренери MultiLock могат да бъдат оборудвани 
с различни заваръчни глави. Системите са налични във 
варианти с газово или водно охлаждане. Различните ъгли и 
дължини на горелките, както и разнообразието от мощностти 
на целият пакет, осигуряват максимална гъвкавост.

PullMig CMT 
Този заваръчен бренер е специално 
разработен за процеса на заваряване 
CMT. Високо динамичен, задвижващ 
двигател позволява висока стабилност 
на процеса CMT.

PullMig
При работна дължина от 1 метър, заваръчният бренер PullMig тежи 
едва 1,6 кг и е с 30% по-лек от сравними модели. Компактният му дизайн 
показва, че почти няма разлика в размера на конвенционалните МIG/
МAG бренери. 
PullMig е идеалният модел за алуминиеви приложения и там, където са 
необходими дълги шлаухи с възможност до 15м  - ситуации, при които 
надеждното и прецизно подаване на тел е от съществено значение.

FLEX NECK

/ Гъвкава 
заваръчна 

глава

MTB 330i

/ Изключително 
малка заваръчна 

глава

PULL UNIT  
/ вграден в 
ръкохватката 
мотор

УПРАВЛЕНИЕ 
/ Standard, Up/Down, 

или JobMaster

POWERPIN 

адаптор подходящ за:  
Euro, Lincoln, Miller, 
Horbat

Всички технически данни се отнасят  
за CO₂ (C1 EN 439) и за смесен газ (M21 
EN 439). Този продукт отговаря на 
зададените изисквания в стандарт IEC 
60974-7 / - 10 CI. A

PushPull
ЗАВАРЪЧНИ БРЕНЕРИ

И САМО

Прецизен 
Мощен

1.6 КГ.

/ ергономична 
ръкохватка

/ удължена ръкохватка

Газово 
охлаждане MTG

MTG 250i 250 A 40% D.C.

MTG 320i 320 A 40% D.C. 

MTG 400i 400 A 40% D.C. 

MTG 550i 550 A 30% D.C.

MTW 250i 250 A 100% D.C.

MTW 400i 400 A 100% D.C. 

MHP 500i 500 A 100% D.C. 

MTW 700i 700 A 100% D.C.

Водно 
охлаждане MTW

MHP 250i G ML 250 A 40% D.C.

MHP 400i G ML 400 A 40% D.C.

MHP 550i G ML 550 A 30% D.C.

Газово 
охлаждане MultiLock

MHP 500i W ML 500 A 100% D.C.

MHP 700i W ML 700 A 100% D.C.

Водно 
охлаждане MultiLock

MTB 200i G flex 200 A 40% D.C.

MTB 250i G 250 A 40% D.C.

MTB 320i G 320 A 40% D.C.

MTB 330i G 330 A 40% D.C.

MTB 360i G flex 360 A 40% D.C.

MTB 400i G 400 A 40% D.C.

MTB 550i G 550 A 30% D.C.

Газово 
охлаждане

ЗАВАРЪЧНА 
ГЛАВА

ЗАВАРЪЧНА 
ГЛАВА

MTB 250i W 250 A 100% D.C.

MTB 330i W 330 A 100% D.C.

MTB 330i W flex 330 A 100% D.C.

MTB 400i W 400 A 100% D.C.

MTB 400i W flex 400 A 100% D.C.

MTB 500i W   500 A 100% D.C.

MTB 700i W 700 A 100% D.C.

Водно 
охлаждане

MHP 400i W PM CMT
280 A 100% D.C. (CMT процес)

400 A 100% D.C. (Стандартен процес)

Водно 
охлаждане PullMig CMT

MTG 320i US – тип ергономична 
ръкохватка
320 A 40% D.C.

MTG 400i US – тип ергономична 
ръкохватка
400 A 40% D.C.

MTG 320i US- тип удължена 
ръкохватка
320 A 40% D.C.

MTG 400i US- тип удължена 
ръкохватка
400 A 40% D.C.

Газово 
охлаждане MTG US – тип

MTG 400i K4 400 A 40% D.C.

MTW 500i K4 500 A 100% D.C.

K4 fume 
ЕКСТРАКЦИОНЕН БРЕНЕР

MHP 280i G PM CMT
180 A 40% D.C. (CMT процес)

280 A 40% D.C. (Стандартен процес)

Газово 
охлаждане PullMig CMT

MHP 280i PullMig G
280 A 40% D.C.

Газово 
охлаждане PullMig Водно 

охлаждане PullMig

MHP 320i PullMig W
320 A 100% D.C.

НАД 80 
ВАРИАНТА

MultiLock:

 45°

30°

15°

45°



/ РЪКОХВАТКА 
ПИСТОЛЕТ

Много лесно 
преоборудване.

/ ГОРЕН СПУСЪК

Ръкохватка с бутон за 
СТАРТ/СТОП изнесен отгоре.

/ УПРАВЛЕНИЕ С 
ПОТЕНЦИОМЕТЪР

Заваръчният ток може 
да се управлява чрез 
разположеният отгоре 
потенциометър.

/ УДЪЛЖЕН СПУСЪК

Удължен бутон, за по-гъвкава 
поза за хващане.

/ ПРЕДПАЗЕН ЩИТ 

Въртящ се предпазен щит, 
за предпазване от топлина 
и заваръчни пръски.

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

          ТРИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ, ЕДНА ЦЕЛ: ДА ЗАДАДЕ СТАНДАРТ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ.
Това, което започна през 1945 г. като малка работилница, сега определя технологични стандарти в областта на заваръчните технологии, фото-
волтаичните технологии и индустриалните зарядни устройства.  Днес, компанията има над 5400 служители по целия свят и 1264 патента за раз-
работване на продукти, показващи иновативния дух в нея. Устойчиво развитие означава за нас да прилагаме важните екологични и социални 
аспекти, наравно с икономическите фактори. Нашата цел остава постоянна през цялото това време: да бъдем лидер в иновациите.

/ КОМПЛЕКТ 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Кутия с комплект 
резервни, оригинални, 
износващи се части, за 
всеки диаметър тел и 
модел глава.

ОПЦИИ И АКСЕСОАРИ

Централен офис: гр. София 1324, ул. Добри Немиров № 5, тел.: +359879122163, email: office@soldar.bg 
Офис: гр. Стара Загора 6000, бул. Руски  №10, тел.: +359887208484, email: boyko.monev@soldar.bg
Офис: гр. Русе 7000, ул. Църковна независимост № 18, тел: +359887848128, email: krasen.hristov@soldar.bg

Soldar Welding Soldar soldar.welding soldar.bg
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