
ЗАВАРЪЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА

ЖЪЛТИ МАШИНИ
ЕДРОГАБАРИТНА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
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КАЧЕСТВО

 / Висококачествени продукти, които отговарят на всеки 
индустриален стандарт

 / Изключително обслужване благодарение на 
висококвалифицирани експерти

 / Глобална подкрепа на местно ниво

РЕНТАБИЛНОСТ

 / Индивидуално интегриране на нашите продукти в съответните 
производствени процеси

 / Производствени разходи и разработване на бъдещи 
технологии са винаги на дневен ред

 / Наличност на заместващи  устройства и резервни части в 
случай на престой

ДОБРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 / Дългогодишни партньорства и надеждно сътрудничество с 
клиенти

 / Надежден партньор за контакт и осигуряване на интензивна 
подкрепа по всички въпроси, свързани със заваряването

НОУ-ХАУ

 / Последни разработки от заваръчния сектор
 / Професионално обучение за вашите служители
 / Изчерпателни познания за производствените процеси в 

индустрията на „жълтите машини“

НАДЕЖДНО ПАРТНЬОРСТВО

Широка гама от компоненти от всякакви форми, размери и класове тегло 
изискват персонализирани решения за заваряване. Тясното партньорство 
с Fronius означава, ефективно и гарантирано, надеждно предоставяне на 
точно, такива решения. 
Ние сме тук, когато имате нужда от нас – 
БЪРЗО, КОМПЕТЕНТНО, НА СВЕТОВНО НИВО.

ЗА МНОГО ТЕЖКИ КОМПОНЕНТИ

ДЕБЕЛИНА НА 
МАТЕРИАЛА 
ОТ НАД 30 мм 
СТРОГИ ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА КАЧЕСТВО 
УДВОЕНА 
ПРОДУКТИВНОСТ

Заваръчните шевове трябва да издържат на 
големи натоварвания и да отговарят на  строги 
критерии за качество. Външният вид на 
заваръчния шев също играе важна роля. В 
сравнение с други индустриални заваръчни 
производства, по-големи допустими отклонения 
на компонентите и преодоляване на големи 
междини са напълно възможни в сектора на 
„жълтите машини“ (общо наименование на едра 
строителна, селскостопанска техника, както и 
производство на авто и жп транспортни 
средства).

Присъединяване на тежки компоненти в 
производството на „жълтите машини“ 
представлява особено предизвикателство. 
Огромните детайли и изключително дебелите 
материали са ежедневие - например 
автомобилен мост дълъг метър и половина 
(1,5м), от стомана с дебелина до 
50 милиметра.

ДЪЛГИ ЗАВАРЪЧНИ ШЕВОВЕ, МНОГОСЛОЙНО 
ЗАВАРЯВАНЕ И ВИСОКА СКОРОСТ НА ОТЛАГАНЕ - 
ДАЖЕ ПРИ ГОЛЕМИ СКОРОСТИ НА ЗАВАРЯВАНЕ

Let’s get connected.

Какво е вашето 
предизвикателство в 
заваряването?
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 EditionSTEEL 

TPS / i “Steel Edition” означава заваряване без 
компромис - с всички предимства на интелигентна 
платформа на заваръчна система. 

 / Повече от 100 синергични стандартни и импулсни 
лининии за стомана

 / Данните за заваряване могат да бъдат 
документирани

 / Възможност за хардуерно                                                       
и софтуерно надграждане

 Edition EditionSTEEL

TPS / i “Steel Edition” означава заваряване без 
компромис - с всички предимства на интелигентна 
платформа на заваръчна система. 

TPS/i
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FUNCTIONS TransSteel 
3500/5000

TransSteel 
3000 PULSE Compact

TransSteel 
4000/5000 PULSE

TPS/i  400/500
Steel Edition

Standart Synergic

Pulse       

SynchroPulse

PCS 

Data documentation

Телоподаващо 4R 4R 4R 4R

Софтуерно надграждане
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РЪЧНО ЗАВАРЯВАНЕ
АПАРАТИ ЗА

РЪЧНО ЗАВАРЯВАНЕ

Системите за заваряване от серията 
TransSteel са изцяло съобразени с 
изискванията за заваряване на стомана:

 / Специално разработени стандартни 
синергични линии за стомана

 / Лесни за работа и настройка
 / Здрави машини

Системите за заваряване от серията Системите за заваряване от серията Системите за заваряване от серията Системите за заваряване от серията 
TransSteel са изцяло съобразени с TransSteel са изцяло съобразени с 
изискванията за заваряване на стомана:

/ Специално разработени стандартни 
синергични линии за стомана

// Лесни за работа и настройкаЛесни за работа и настройка

TransSteel

Лесни за работа и настройкаЛесни за работа и настройка

Апаратите от серията TransSteel Pulse 
са оптимизирани за работа, както 
при заваряване на стомани, така и за 
основни приложения при хром никел 
и алуминий.

 / Импулсно, безпръсково заваряване
 / “SynchroPulse“ много добър външен 

вид при заваряване на алуминий
 / Вариант „компакт“ и с външно/

изнесено телоподаване

Повече от 100 синергични стандартни и импулсни 
лининии за стомана

/ Данните за заваряване могат да бъдат 
документирани

/ Възможност за хардуерно                                                       
и софтуерно надграждане

/ Повече от 100 синергични стандартни и импулсни 
лининии за стомана

Апаратите от серията TransSteel Pulse Апаратите от серията TransSteel Pulse 
са оптимизирани за работа, както са оптимизирани за работа, както 
при заваряване на стомани, така и за при заваряване на стомани, така и за 
основни приложения при хром никел основни приложения при хром никел 
и алуминий.и алуминий.

/ Импулсно, безпръсково заваряванеИмпулсно, безпръсково заваряване
“SynchroPulse“ много добър външен “SynchroPulse“ много добър външен 

TransSteel Pulse 
“Жълтите машини” се произвеждат 
от до 90 процента стомана: 
заваръчните системи Fronius 
са особено подходящи за 
изискванията на стоманените 
конструкции. По-специално в 
областта на ръчното заваряване, 
устройства от серията TPS / i Steel 
Edition или TransSteel са идеалното 
решение за всички стоманени 
приложения. Специалните пакети 
с характеристики увеличават 
производителността и позволяват 
възпроизводими резултати от 
заваряване.

АПАРАТИ ЗА РЪЧНО ЗАВАРЯВАНЕ 
СЕРИЯ TPS/I “STEEL EDITION” И TRANSSTEEL
 / Оптимизирани, лесни за използване MIG-MAG заваръчни 

апарати, както при заваряване на стомани, така и за 
основни приложения при хром никел и алуминий*.

 / Над 100 вградени синергични линии** за изискванията 
в сектора на тежките конструкции, корабостроенето, 
вагоностроенето, тежкото машиностроене.

 / Безпръсково заваряване
 / Значително намаляване на времето за последваща 

обработка на заварените изделия

 / Значително намаляване разходите на консумативи за 
шлайфане  

 / Енергийна ефективност – инверторна технология без 
енергийни загуби  (липса на трансформаторни части)

 / Машина „3 в 1“ – MIG-MAG, TIG-WIG /аргоново заваряване/, 
ММА /електрожен/ ***

 / Удължена гаранция

* за апарати от серията TransSteel PULSE
** за апарати от серията TransSteel PULSE, TPS i “SteelEdition”
*** за апарати TransSteel 3000 С PULSE

PCS съчетава предимствата на импулс-
ната и струйна дъга в един общ процес. 
Характеристиката на PCS гарантира, из-
бягването на преходна заваръчна дъга. 
Резултатът е плавен преход от импулсна към струйна дъга, 
което значително намалява пръските при заваряване. По-
ради тази причина PCS се препоръчва най-често за тесни 
пространства, ъглови и коренови шевове.

СРАВНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Pulse и PCS

8,4 mm7,5 mm

Pulsed arc PCS

PCS- pulse controlled spray arc

ХАРАКТЕРИСТИКИ

UNIVERSAL
Режим на заваряване  с лесни, 
спестяващи време настройки за 
заваряване на стомана, при стан-
дартни приложения, с дъга която се 
контролира лесно. 

DYNAMIC
Заваръчен режим с  концентрирана 
и динамична дъга осигуряваща дъл-
боко проникване с висока скорост 
на заваряване. За детайли, изисква-
щи изключително здрава връзка.

ROOT
Заваръчен режим с  отлично запълва-
не на корена, благодарение на мека 
и стабилна дъга, създаваща лесна за 
обработка заваръчна вана, във всяка 
позиция.

ПРЕДИМСТВА НА PCS
 / По-малко подготовка на детайлите
 / Висока степен на отлагане
 / По-високи скорости на заваряване
 / По-малко последваща обработка
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 / Дебелина на материала: 10 мм
 / Скорост на заваряване: 25 см/мин

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 / Стабилно запалване
 / Здрава горелка за заваряване
 / Интервално заваряване

РЕШЕНИЕ

TransSteel 3500

ПРИХВАЩАНЕ

 / Дебелина на материала:      
10 мм

 / Скорост на заваряване:       
60 см/мин

 / Скорост на отлагане: 12 кг/ч

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 / Пълен провар
 / Малко вложена топлина
 / Минимум заваръчни пръски

РЕШЕНИЕ

TPS TWIN CMT

КРЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ

 / Дебелина на материала: 10 мм
 / Скорост на заваряване: 25 см/мин
 / Скорост на отлагане: 11 кг/ч

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 / Висока степен на отлагане
 / Скорост на заваряванe
 / Без пръски

РЕШЕНИЕ

TPS 600i единична тел

ЪГЛОВО ЗАВАРЯВАНЕ

 / Скорост на заваряване: 
60 см/мин

 / Скорост на отлагане:         
8 кг/ч

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 / Висока степен на отлагане
 / Устойчивост на износване

РЕШЕНИЕ

TPS 600i единична тел

ВЪНШНО НАВАРЯВАНЕ

 / Дебелина на материала: 
15 мм

 / Скорост на заваряване:     
60 см/мин

 / Скорост на отлагане: 18 кг/ч

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 / Висока степен на отлагане
 / Скорост на заваряванe
 / Преодоляване на междини

РЕШЕНИЕ

TPS/i TWIN Push

ЪГЛОВО ЗАВАРЯВАНЕ

РАМА

 / Дебелина на материала: 15 мм
 / Скорост на заваряване: 60 см/мин
 / Скорост на отлагане: 20 кг/ч

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 / Пълен провар
 / Еднослойно заваряване

РЕШЕНИЕ

TPS/i TWIN Push

ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ

БАГЕРНА КОФА

БАГЕРНА СТРЕЛАЛАГЕРНО ЛЕГЛО

БАГЕРИ
ПРИМЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Висококачествените заваръчни шевове са абсолют-
но необходими при производството на компоненти 
за багери.
Огромни сили действат върху отделните детайли и 
възли, като рамата, стрелата или кофата. Перфектно 
заварените шевове са изключително важен крите-
рий за безопасност.

ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР
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ТЕЖКОТОВАРНИ ДЖАНТИ

 / Дебелина на материала: 10 мм
 / Скорост на заваряване:              
100 см/мин

 / Скорост на отлагане: 22 кг/ч

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 / Минимум заваръчни пръски
 / Висококачествен външен вид на  
заваръчния шев

 / Висококачествено изпълнени междини
 / Висока скорост на заваряванe

РЕШЕНИЕ

TPS/i TWIN Push

КРЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ

ТЕЛЕСКОПИЧНИ СТРЕЛИ

 / Дебелина на материала: 8 мм
 / Скорост на заваряване:         
150 см/мин

 / Скорост на отлагане: 13 кг/ч

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 / Висока скорост на заваряванe
 / Малко вложена топлина
 / Висока степен на отлагане

РЕШЕНИЕ

TPS TWIN CMT

ЪГЛОВО ЗАВАРЯВАНЕ

 / Дебелина на материала: 6 мм
 / Скорост на заваряване:       
180 см/мин

 / Скорост на отлагане: 4 кг/ч

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 / Хоризонтална позиция
 / Еднослойно заваряване
 / Без подложка

ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ

РЕШЕНИЕ

LaserHybrid

ХИДРАВЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ

 / Дебелина на материала:        
10 мм / корен 5 мм

 / Скорост на заваряване:         
25 см/мин

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 / Оптимално качество на заваръчния шев
 / Без пори
 / Много плавно припокриване
 / Коренов слой

РЕШЕНИЕ

ArcTig

КОРЕНОВ СЛОЙ

СТАБИЛИЗАТОРИ

 / Дебелина на материала: 8 мм 
 / Скорост на заваряване:              
25 см/мин

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 / Стабилно запалване
 / Здраво оборудване

РЕШЕНИЕ

TransSteel 5000

ЪГЛОВО ЗАВАРЯВАНЕ

ТЕЛЕСКОПИЧНИ 
ТОВАРАЧИ

ПРИМЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Телескопичните манипулатори се използват предимно в 
строителството (метални конструкции и халета) и селско-
стопанската индустрия. В зависимост от дизайна и кон-
струкцията машината трябва да може да понася товари до 
30 000 кг. Заваръчните шевове също трябва да могат да из-
държат на това натоварване, поради което качеството на 
заварените съединения е от първостепенно значение.
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РОБОТИЗИРАНО ЗАВАРЯВАНЕ
СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ

Било то висока скорост на заваряване, висока степен/скорост на отлагане 
или безупречно образуване на корен, Fronius предлага идеалната 
роботизирана система за заваряване при всяко изискване на клиента.

TPS CMT TWIN TPS/i TWIN Push ArcTig TPS/i Push LaserHybrid
Наличие на междини ••••• •••• •• ••• •
Скорост на 
заваряване ••••• ••••• •• •••• •••••

Скорост на отлагане •••• ••••• •• •••• ••
Безпръсково 
заваряване/
Защита от пръски

•••• •••• ••••• •••• ••••

Пълен провар/
Дълбочина на 
проваряване

•••• •••• •••• •••• •••••
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TPS TWIN CMTTPS TWIN CMT TPS/i TWIN Push ArcTig TPS/i Push
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Push LaserHybrid



/ 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, фотоволтаичните технологии и индустриалните зарядни устройства.  Днес, компанията има над 5400 служители по 
целия свят и 1264 патента за разработване 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.

ГЛОБАЛНА
ТЪРГОВСКА И СЕРВИЗНА МРЕЖА

ПОВИШЕТЕ 
ПРОДУКТИВНОСТТА СИ
Ние ви подкрепяме във фазата на стартиране на 
вашия производствен процес. Приспособената 
и бърза интеграция на нашите продукти 
осигурява:

 / Оптимизирано време за интегриране
 / Без нужда от допълнителна обработка
 / Трансфер на знания

Fronius предлага персонализирани услуги на клиентите 
в цял свят. Ние можем винаги да Ви консултираме относ-
но нашите системи и да изпълним предварителни зава-
ръчни проби и изпитания.
 Нашата сервизна мрежа ни прави надежден партньор, 
включително за поддръжка след продажба - в момента 
имаме 87 продажбени и сервизни представителства в 
световен мащаб. 
За нашите клиенти това означава: 

 / Близост до пазара
 / Бърза реакция
 / Експертна поддръжка на местно ниво




