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PERFEKCYJNE SPAWANIE 



NARZĘDZIE PRACY 
 
TransSteel 3500 
TransSteel 5000 
 
W produkcji konstrukcji stalowych wielką rolę odgrywa 
solidność. To z kolei, wymaga solidnych i godnych za-
ufania  narzędzi. TransStel został zbudowany aby speł-
nić te oczekiwania. Niezawodny, wytrzymały system, 
który jest prosty, wręcz intuicyjny w obsłudze. Jednocze-
śnie wnętrze to najnowsza technologia cyfrowa. Wszyst-
ko w jednym celu, aby perfekcyjnie spawać stal! Myśl 
techniczna zawarta w TransSteel 3500 i 5000 ma swoje 
oparcie w wieloletnim doświadczeniu Firmy FRONIUS. 

Technologia Cyfrowa 
 
Cyfrowy system sterowania procesem spawania, umożliwia osią-
gnięcie 100% powtarzalności wykonanych spoin. Firma Fronius, 
jako lider rynku w cyfrowych źródłach prądu, osiągnęła perfekcję  
stabilności i sterowania łukiem spawalniczym. Prosta a jednocze-
śnie precyzyjna regulacja ustawień, szybki i nieskomplikowany spo-
sób ich zapisywania sprawiają, że nasze nowe źródło wykazuje się 
niezwykłą precyzją spawania.  
 Firma Fronius traktuje swoją ideę „perfekcyjnego spawania” niezwykle poważ-
nie. W technologii Steel Transfer, dajemy w ręce przyszłych Użytkowników skon-
densowaną wiedzę i doświadczenie naszych inżynierów, wyznaczając zupełnie no-
wy trend w przyszłości spawania stali  

Nowe rozwiązania 
 
Zdobyte doświadczenia zaowocowały zmianami doty-
czącymi wyposażenia: nowy sposób mocowania uchwy-
tu, zabezpieczone przed uszkodzeniem gniazda przewo-
dów, nowy sposób wprowadzania drutu, przeprojektowa-
nie podajnika, nowy napęd rolek prowadzących, itd. 
Wszystko po to aby nowe narządzie było jeszcze bar-
dziej trwałe i ergonomiczne. 
 



 
 
Steel Transfer Technology 
 
Przy urządzeniach wyposażonych w panele synergiczne, Użytkownik ma możli-
wość, pracy z gotowymi programami wspierającymi spawanie stali. 
 
Steel Root: charakterystyka dobrana dla osiągnięcia miękkiego łuku zwarciowego, 
dzięki któremu jeziorko nie ma tendencji do obciekania i jest proste do opanowania. 
Skoncentrowany łuk, wykonuje doskonałe przetopy. Funkcja Root steel sprawdza 
się przy mostkowaniu, bez problemu radząc sobie z dużymi odległościami pomiędzy 
spawanymi detalami. 
 
Steel Dynamic: silnie skoncentrowany łuk, charakteryzujący się wąską i głęboką 
penetracją. Zastosowanie Steel Dynamic, znacznie przyśpiesza proces spawania, 
pozwala na spawanie nawet grubych elementów bez wstępnego ukosowania. 
 
Steel: uniwersalna charakterystyka, z możliwością prostych i szybkich ustawień. 
Funkcja Steel ma za zadanie wspierać szerokie spektrum prac związanych ze  spa-
waniem stali. Doskonale sprawdza się przy wykonywaniu spoin wypełniających. 
 
 
Wśród wielu zalet Steel Transfer Technology, należy podkreślić  znaczną poprawę 
szybkości pracy. Spoina po spoinie, proces odbywa się nie tylko z szybkim i precy-
zyjnym zajarzaniem, ale i odpowiednio zdefiniowanym zakończeniem spawania. 
Wpływa to na następne szybkie i pewne zajarzenie łuku spawalniczego. 
 



Funkcjonalność  

Prosty wybór programu 
Wewnątrz podajnika umieszczono intuicyjny panel 
wyboru : programu, gatunku i średnicy drutu oraz ty-
pu gazu osłonowego. Dodatkowo znajdują się wolne 
miejsca na wgranie programów specjalnych. 

Nowe mocowanie uchwytu 
W  podajniku zastosowano nowatorski sposób 
mocowania uchwytu spawalniczego, który po wci-
śnięciu w gniazdo mocowany jest za pomocą 
dźwigni 

Stabilne podawanie drutu 
Nowy mechanizm podawania drutu, napędza 
wszystkie rolki jednocześnie i dzięki temu 
możliwe jest stabilne podawanie, nawet gru-
bego i twardego drutu. Samo wprowadzenie 
drutu, ogranicza się jedynie do doprowadze-
nia do pierwszych rolek, dalej drut  wprowa-
dzany jest automatycznie, przez całą długość 
uchwytu spawalniczego, bez konieczności 
odkręcania tulei prądowej. 



Panele sterowania 
 
Panel sterowniczy, ma za zadanie szybki i prosty 
wybór parametrów spawania i ich ewentualną ko-
rekcję. Panel zainstalowany jest głęboko w obudo-
wie, co zabezpiecza je przed uszkodzeniem. 

Do wyboru mamy dwa panele sterowania.  
Panel manualny, który pozwala na podstawowe ustawienia, czyli: prąd, napięcie łu-
ku oraz dynamikę. 
Panel synergiczny, w którym możemy zapisać 5 własnych ustawień parametrów. 
Zapis odbywa się w niezwykle prosty sposób, identycznie, jak  programowanie radia 
samochodowego. Intuicyjnie możemy ustawiać parametry podstawowe, czyli prąd, 
grubość materiału oraz dynamikę i długość łuku. Oczywiści, w każdej chwili można 
przełączyć się na ryb manualny. 

Panel manualny Panel synergiczny 

Palniki MTG/MTW 3500/5000 

Nowe  uchwyty, zaprojektowano z myślą o  er-
gonomii. Wykonane są z wytrzymałego tworzy-
wa z elementami gumowymi dla poprawienia 
pewności chwytu. 
Wyprowadzenie przewodów z uchwytu, ma po-
stać przegubu kulowego, co znacznie poprawi-
ło swobodę pracy. 
Uchwyty opcjonalnie mogą być wyposażone w 
zdalne sterowanie prądem , wybór JOB-ów lub 
pełne sterowanie wszystkimi parametrami 
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PERFEKCYJNE SPAWANIE 

DANE TECHNICZNE 
        TSt 3500   TSt 5000    
 
Napięcie zasilania +/- 10%   380V/400V  380V/400V   

Zakres prądu spawania    10-350 A   10-500 A    

Cykle pracy: 

 10 min/40°C cykl   40%   350 A   500 A    

 10 min/40°C cykl 100%   250 A   360 A    

Napięcie biegu jałowego    60 V    65 V     

Napięcie łuku      15,5-35,5 V  14,5-39 V    

Klasa bezpieczeństwa    IP23    IP23     

Wymiary Dł x Szx Wy (mm)   747x300x497  747x300x497   

Waga       26,5 kg   30,15 kg    

 
 


