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Wzrost produktyWności 
i szerokie spektrum zastosoWania

transsteel 
/ 3500 / 4000 pulse* / 5000 / 5000 pulse*
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system spawania zachowuje przy tym pełną wszechstronność: w szczególności w warian-
cie z funkcją puls system transsteel doskonale radzi sobie ze  spawaniem stopów alum-
inium i stali nierdzewnej. małe i średnie zakłady mogą skorzystać na tej różnorodności 
materiałów, ponieważ jedno urządzenie doskonale sprawdza się w licznych zastoso-
waniach. Filozofia, która się za tym kryje — utrzymanie pełnej przejrzystości. Właśnie 
dlatego spektrum funkcji systemu transsteel zredukowano do tych, które są najważniej-
sze we wszystkich obszarach. obowiązuje przy tym motto: tyle, na ile jest to konieczne, 
przy zachowaniu możliwie największej przejrzystości i prostoty obsługi.

spaWanie z Wysoką 
Wydajnością i szerokie 
spektrum zastosoWania.
BudoWa zBiornikóW, mostóW czy maszyn i urządzeń z 
sektora yelloW goods: praWie 170 zoptymalizoWanych 
linii synergicznych spraWia, że seria transsteel 
zaWiera charakterystyki pożądane W BudoWie 
ciężkich konstrukcji staloWych. 

let’s get connected.

a jakie jest twoje wyzwanie 
w spawalnictwie?
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70% mniej 
popraWek, o 30% 
szyBsze spaWanie

40%
cykl pracy

 / Funkcja Pulse systemów TransSteel 4000 i 5000 Pulse 
umożliwia wyższe prędkości spawania przy większych 
grubościach materiału. Pulsacyjny łuk spawalniczy po-
zwala zmniejszyć ilość poprawek, ponieważ powstaje 
mniej odprysków spawalniczych.

korzyści dla klienta

W trzech 
krokach 
gotoWe do spaWania

 / Intuicyjna obsługa umożliwia spawaczom natychmiasto-
we uruchomienie — bez wstępnej znajomości urządzenia. 
Wszystkie istotne parametry są widoczne i możliwe do 
ustawienia na panelu urządzenia. Aby przygotować się do 
spawania, trzeba jedynie wybrać gaz, średnicę drutu i gru-
bość materiału.

167
linii synergicznych*

 / Stal, CrNi, AlMg, AlSi, Metal Cored, Rutil FCW, Basic 
FCW, Self-Shielded 

 / Średnica drutu 0,8–1,6 mm
 / osiem różnych mieszanek gazów

Cztery minuty nieprzerwanego spawania przy maksymal-
nej mocy wyjściowej. To oznacza o jedną minutę produk-
cyjności więcej w porównaniu do przeciętnej wartości 
w tym zakresie mocy.

ekonomiczne i
zróWnoWażone

technologia
inWerteroWa
technologia inwerterowa zapewnia 

mniejszy pobór mocy przy niezmiennej 

mocy wyjściowej, dzięki czemu obniża 

koszty zużycia prądu.

Wydajność
seria systemów transsteel zapewnia 

nieprzerwaną wydajność na pozio-

mie co najmniej 85%. to znaczy, że 

większa część mocy pobieranej z sieci 

energetycznej jest zamieniana bez 

strat na energię łuku elektrycznego.

chłodzenie
Fronius cooling liquid Fcl 10/20.

skład płynu chłodzącego Fronius sprawia, 

że jest on wyjątkowo ekologiczny i wydłu-

ża żywotność systemu. płyn chłodzący nie 

jest palny, nie powoduje podrażnień i nie 

podlega wymogowi oznaczenia.

/ * Maksymalna liczba linii synergicznych (TransSteel 5000 Pulse) zmienia się w zależności od wersji.

cykl pracy
40%

1 2 3

ZIELONE 
MYŚLENIE
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seria transsteel

Funkcje transsteel 
3500

transsteel 
4000 pulse

transsteel 
5000

transsteel 
5000 pulse

pulse       

synchropuls

dokumentacja danych

zasilanie sieciowe 3-fazowe 3-fazowe 3-fazowe 3-fazowe

chłodzenie chłodzony wodą chłodzony wodą chłodzony wodą chłodzony wodą

prędkość podawania 
drutu 4r 4r 4r 4r

easy jobs 5 5 5 5
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Aby umożliwić szybkie i łatwe 
wykonywanie powtarzających się 
zadań spawalniczych, możliwe 
jest zapisanie pięciu specyficz-
nych ustawień parametrów — 
tzw. zadań EasyJob. 
jednym naciśnięciem przycisku 
można później WyWołać 
pożądane parametry
spaWania.

Kombinacja przycisków umożliwia zablokowanie panelu obsługowego 
TransSteel. dzięki temu Wykluczona jest niezamierzona zmiana 
parametróW spaWania. W przypadku wszystkich paneli obsługowych 
serii TransSteel (z wyjątkiem TransSteel 2200 i 2700 C) dostępny jest 
ponadto opcjonalny przełącznik kluczykowy.

Blokada panelu oBsługoWego

easy joBs

pełna 
Wszechstronność: 
do szerokiego
spektrum 
zastosoWań!
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Funkcje 
spaWania 

mig/mag

Z nowymi systemami TransSteel 4000 
Pulse i TransSteel 5000 Pulse łuk 

pulsacyjny zagościł w serii urządzeń 
TransSteel. Tym samym możliwe 

jest kontrolowane przejście materiału 
dodatkowego w łuku spawalniczym, 
co zwiększa wydajność spawania w 

szczególności przy spawaniu stopów 
aluminium.

spaWanie 
pulsacyjne
kontroloWane i szyBkie

synchropuls
łuskoWate spoiny podczas spaWania stopóW aluminium

Opcję „SynchroPuls” zaleca się do połączeń spawanych stopów 
aluminium, w których pożądany jest łuskowaty wygląd spoiny. 

Efekt ten osiągany jest za pomocą mocy spawania, którą zmienia 
się między dwoma punktami pracy.

Tryb pracy 4-takt specjalny nadaje się w szczególności do 
spawania w podwyższonym zakresie mocy. W trybie 4-takt 

specjalny spawania zaczyna się przy mniejszej mocy, co 
umożliwia łatwiejszą stabilizację łuku spawalniczego.

tryB 4-takt 
specjalny 

gWarancja staBilnego łuku spaWalniczego

model synchropulse działa w trybach standard 
synergic i pulse synergic — jednak tylko w modelu 
transsteel 4000 i 5000 pulse.
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Tryb punktowy pozwala wykonywać równomierne spoiny 
punktowe. Czas przerwy między ściegami można dowolnie 
dobierać, dzięki czemu nadaje się on idealnie do sczepiania 
elementów. Spawanie wielościegowe nie tylko pozwala 
zachować ładny wygląd łuski spoiny, ale małe ciepło 
oddawane redukuje także możliwe wypaczenie materiału 
przy najcieńszych blachach.

spaWanie punktoWe  
i WielościegoWe 
Bez Wypaczenia materiału

korekty 
W tryBie spaWania

 / parametry  
korekta 
długości łuku 
spaWalniczego i 
korekta dynamiki 
można dodatkowo 
zoptymalizować 
rezultat spawania.

/ korekta długości łuku 
spaWalniczego 
do zmiany charakterystyki łuku spaWalniczego 

 krótszy łuk spawalniczy, zmniejszenie napięcia spawania 

 średni łuk spawalniczy 

 dłuższy łuk spawalniczy, zwiększenie napięcia spawania

/ korekta dynamiki
służy do regulacji dynamiki prądu zWarcia W 
momencie przejścia kropli 

 twardy i stabilny łuk spawalniczy  

 średni łuk spawalniczy 

 bardziej miękki i bezodpryskowy łuk spawalniczy

/ korekta pulsu
do korekty energii pulsoWania W przypadku 
spaWania prądem pulsacyjnym 

 mniejsza siła odrywania kropli

 neutralna siła odrywania kropli 

 większa siła odrywania kropli

 / steel to uniwersalne linie synergiczne do prostych 
i szybkich zastosowań spawalniczych. 

 / steel root to linia synergiczna stworzona specjalnie 
do wykonywania warstwy graniowej spoiny. Jej cechą 
szczególną jest dobre wypełnianie szczelin lub wypeł-
nianie szerokich rowków. 

 / steel dynamic to linia synergiczna ze szczególnie 
twardym i skupionym łukiem spawalniczym. Rezulta-
tem są wysokie prędkości spawania i głębsze wtopienie.

steel 
transFer 
technology

 / charakterystyki pcs (Pulse Controlled Spray Arc) 
umożliwiają połączenie łuku pulsującego z łukiem na-
tryskowym, co w rezultacie zapewnia głębokie wtopie-
nie przy zminimalizowanym powstawaniu odprysków.



Suchen Sie nach 
den Icons in diesem 
Folder und erhalten 
Sie mit ihrer Magic 
Folder App weitere 
interessante Inhalte.

Funkcja eksportu 

na nośnik danych 
usB
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dokumentacja 
danych 
spaWalniczych
dokumentacja danych spawalniczych jest istotna w szczególności 
w budowie konstrukcji stalowych. niezbędna jest możliwość 
identyfikacji wszystkich parametrów spawania nośnych konstrukcji 
stalowych, wyrobów z produkcji seryjnej lub wrażliwych 
elementów. dzięki opcji easy documentation system transsteel* 
zapewnia teraz możliwość rejestrowania danych spawania 
w możliwie najprostszy sposób.

Z tyłu urządzenia można podłączyć nośnik USB 
(objęty zakresem dostawy opcji Easy Documentation). 
Na podłączony nośnik USB można wyeksportować plik 
CSV z danymi spawania.

Funkcja Easy Documentation rejestruje następujące 
parametry:
 

 / id źródła spawalniczego
 / numer oprogramowania sprzętowego
 / numer seryjny
 / metodę (manual, standard, pulse, tig, mma)
 / prąd / napięcie / prędkość podawania drutu w fazie 

procesu głównego
 / Wydajność na podstawie wartości chwilowych „ip” 

(instantaneous power) — energia / czas (w fazie 
procesu głównego)

 / energia na podstawie wartości chwilowych „ie” 
(instantaneous energy) przez cały czas spawania

 / prąd silnika (w fazie procesu głównego)
 / znacznik czasu gg:mm:ss na początku przepływu prądu
 / licznik
 / czas spawania
 / nr błędu przy przerwaniu spawania
 / prędkość podawania drutu w jednostkach metrycznych 

lub imperialnych
 / numer linii synergicznej
 / tryb pracy (2t, s2t, 4t, s4t, punktowy, wielościegowy, 

synchropulse)
 / sygnatura każdego numeru spoiny
 / szablon dla pliku csV
 / numer zadania easy job

easy 
documentation
rejestroWanie parametróW
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możliWość indyWidualnego 
dopasoWania

palnik spaWalniczy z

Funkcjami 
dodatkoWymi

Opatentowane złącze Multilock umożliwia dostosowa-
nie palników spawalniczych MIG/MAG* do indywi-
dualnych wymagań. Szeroki wybór korpusów palni-
ków spawalniczych — pod względem długości i kąta 
— umożliwia wygodne spawanie nawet trudno 
dostępnych elementów. W razie wątpliwości naj-
lepszą alternatywą jest elastyczny korpus palnika.

/ * Palnik spawalniczy Standard i palnik spawalniczy 
z regulacją parametrów Up/Down.

multilock 
opatentoWane złącze

Fronius System Connector (FSC) pełni funk-
cję centralnego przyłącza dla wszystkich 
mediów. Za jego pomocą możliwe jest zatem 
podłączenie różnych palników spawalni-
czych.

Fsc
Fronius system connector

ponad 30
multilock:

WariantóW
30°

15°

45°
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Pasuje do wszystkich 
urządzeń serii TransSteel.

Wózek
tu car 4
Basic, standard i pro

Wyposażenie 
opcjonalne 

i akcesoria

dostępny
W trzech 
Wariantach



Niezawodny zespół filtrów od-
filtrowuje do 99,8% zagrażają-
cych zdrowiu cząstek z otocze-
nia spawacza.

Vizor air/3X

zdalne steroWanie 
tr 1300
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Chłodnica jest wyposażana standardowo w płyn chłodzący 
FCL10 i filtr płynu chłodzącego (opcjonalnie 
z czujnikiem temperatury przepływu).

chłodnica Fk 5000

Idealnie dopasowany do 
systemu 4-rolkowy podajnik 

drutu z opcjonalnym zespołem 
obsługowym do zastosowań 

Puls lub Standard

podajnik drutu Vr 5000  

tool BoX 
praktyczna skrzynka 
na narzędzia
Pasuje do 
wszystkich 
urządzeń serii 
TransSteel.
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Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.pl 

TRZY JEDNOSTKI BIZNESOWE, JEDNA PASJA. TECHNOLOGIA, KTÓRA USTANAWIA STANDARDY.
To co w roku 1945 rozpoczęło się jako jednoosobowa działalność, jest dzisiaj przedsiębiorstwem, które ustanawia nowe standardy technologiczne w dziedzinach 
spawalnictwa, fotowoltaiki i ładowania akumulatorów. Na całym świecie zatrudniamy blisko 4760 pracowników, a o naszej innowacyjności niech świadczy to, że jesteśmy 
w posiadaniu 1253 patentów. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas, że kwestie ochrony środowiska i sprawy socjalne traktujemy na równi z wskaźnikami 
ekonomicznymi. Nasza dewiza jest od zawsze ta sama: chcemy być liderem innowacyjności. 

PL
 v

01
 S

ep
 2

02
0

aw
19

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

Fronius Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 8 
44-109 Gliwice 
Polska 
Telefon + 48 32 621 07 00 
Fax +48 32 621 07 01 
sales.poland@fronius.com
www.fronius.pl 

dalsze 
inFormacje
na temat systemu transsteel znajdują 
się tutaj
https://www.fronius.com/transsteel

zarejestruj sWoje 
źródło 
spaWalnicze
i przedłuż gwarancję
https://www.fronius.com/pw/product-registration

 zakres
prądu spaWania

mig/mag 10–350 A 10–350 A 10–400 A 10–400 A 10–500 A 10–500 A

stopień ochrony ip IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Wymiary 

dł. × szer. × wys.
747 × 300 × 497 mm 
29.4 × 11.8 × 19.6 in

747 × 300 × 497 mm
29.4 × 11.8 × 19.6 in

747 × 300 × 497 mm 
29.4 × 11.8 × 19.6 in

747 × 300 × 497 mm
29.4 × 11.8 × 19.6 in

747 × 300 × 497 mm
29.4 × 11.8 × 19.6 in

747 × 300 × 497 mm
29.4 × 11.8 × 19.6 in

masa 29 kg (63.5 lb) 37,3 kg (82 lb) 32,5 kg (71.65 lb) 37,3 kg (82 lb) 32,5 kg (71.65 lb) 43,6 kg (96.1 lb)

napięcie trybu pracy 
jałowej

60 V 50 V 65 V 57 V 65 V 57 V

 prąd 
spaWania

    

mig/mag

10 min/40°c 
(104°f) 40% cyklu pracy 350 A 350 A 400 A 400 A 500 A 500 A

10 min/40°c 
(104°f) 100% cyklu pracy 250 A 250 A 340 A 340 A 360 A 360 A

 zakres napięcia 
WyjścioWego

mig/mag 14,5–31,5 V 14,5–31,5 V 14,5–34 V 14,5–34 V 14,3–39 V 14,3–39 V

tolerancja napięcia sieci -10/+15 -10/+15% -10/+15% -10/+15% -10/+15% -10/+15%

maks. moc pozorna 15,67 kVA 13,18 kVA 12,96 kVA 20,42 kVA 16,22 kVA 15,96 kVA 28,36 kVA 23,08 kVA 22,49 kVA

Bezpiecznik sieciowy 
(zwłoczny)

35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 63 A 35 A

transsteel 3500 transsteel 4000 pulse mV transsteel 5000/ 
5000 pulse

napięcie sieciowe 3 × 380–460 V 3 × 200 V 400 V 3 × 380–460 V 3 × 200 V 230 V 400 V 460 V 3 × 380 V 3 × 200 V 230 V 400 V 460 V

transsteel 5000/5000 
pulse mV

transsteel 4000 
pulsetranssteel 3500 mV

dane techniczne
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