
VarioSynergic 3400 / 4000 / 5000

VarioSynergic 3400-2 / 4000-2 / 5000-2

Svafiování MIG/MAG

K V A L I T A  S V A ¤ O V Á N Í



Velk˘ kalibr 
s ve‰ker˘m komfortem

NA ÚVOD

V‰e, co mÛÏete potfiebovat 

VarioSynergic je nov˘ a pfiesto osvûdãen˘ svafiovací

zdroj. Technologicky moderní, s promy‰len˘m designem

a pfiitom postaven˘ na osvûdãeném klasickém principu.

Pfiístroje VarioSynergic 3400 / 4000 / 5000 jsou stupÀovû

pfiepínané sváfieãky MIG/MAG s mikroprocesorov˘m

fiízením a v˘konem dosahujícím hodnoty aÏ 500 ampér.

Jsou robustní a provoznû spolehlivé. 

Pfiístroj VarioSynergic v sobû skr˘vá je‰tû nûco navíc. Je

to kompletní svafiovací systém skládající se z vlastního

svafiovacího zdroje, podavaãe drátu, hofiáku a chladicího

agregátu. Promy‰len˘ do v‰ech detailÛ, které do sebe

pfiesnû zapadají. Kromû toho je vybaven˘ je‰tû dal‰ím

pfiíslu‰enstvím; disponuje ve‰ker˘mi vlastnostmi, které

jsou nezbytné pro perfektní prÛbûh svafiovacího procesu

s dokonal˘m v˘sledkem. Tento pracovní reÏim naz˘váme

synergick˘m provozem. Jeho pfiispûním se stává

svafiování jednou z nejsnadnûj‰ích ãinností. Nastavíte

pouze sílu plechu a druh pfiídavného materiálu – a

hotovo. 

Svafiovací zafiízení VarioSynergic se dodávají ve dvou

provedeních: kompaktní, s vestavûn˘m podavaãem a

dûlené provedení s externím podavaãem, které je urãeno

pro mobilní pouÏití. 

PRACOVNÍ VYUÎITæ

V‰estrann˘ pomocník

„V‰echno umím a také v‰echno dûlám“ – to je ve zkratce

vyjádfiené pracovní vyuÏití svafiovacích zdrojÛ

VarioSynergic. Jsou urãeny pro stavbu tûÏk˘ch

ocelov˘ch konstrukcí a tûÏké i pfiesné strojírenství. 

Dále téÏ pro stavbu technologick˘ch zafiízení i zásobníkÛ

a najdeme je rovnûÏ v fiemeslnick˘ch a Ïivnostensk˘ch

provozech. Pokud jde o svafiované materiály, zaujímají

pfiední místo nelegované a nízkolegované druhy ocelí, ale

poradí si stejnû dobfie i s legovanou ocelí, hliníkem a jeho

slitinami.



SVA¤OVACÍ VLASTNOSTI

Lépe by to uÏ ani ne‰lo

V kategorii stupÀovû pfiepínan˘ch svafiovacích zafiízení

se stûÏí najde srovnateln˘ pfiístroj. Ani pokud jde o

pracovní vlastnosti, ani kdyÏ budeme porovnávat

v˘slednou kvalitu svaru. KaÏdá sváfieãka VarioSynergic

zpracovává dráty o prÛmûrech 0,8 aÏ 1,6 mm a hodí se

jak pro svafiování oceli se smûsn˘m plynem, tak také,

díky speciálnû vyladûné tlumivce, velice dobfie i pro

CO2. Pfiístroje dokáÏí zpracovat v‰echny trubiãkové i

masivní dráty, svafiovat krátk˘m i sprchov˘m obloukem

a nabídnou Vám také definované ukonãení svaru

zaji‰tûné naprogramovan˘m odhofiením drátu. 

Hladké zapálení

Zapalování pracuje absolutnû spolehlivû a bez

jakéhokoliv „zadrhnutí“. O to se stará mikroprocesorem

fiízen˘ zapalovací proces. Na zaãátku svaru vyjíÏdí drát

zcela pomalu a teprve, kdyÏ dojde k zapálení oblouku,

rozjede se drát na potfiebnou

rychlost. To v‰e probíhá zcela

automaticky. Tak jako v‰echno

ostatní u pfiístrojÛ VarioSynergic.

Svafiovací proces sleduje pfiesnû

svoji naprogramovanou

charakteristiku a oãekávan˘

v˘sledek se pak

dostaví sám od sebe.  

PRÁCE S P¤ÍSTROJEM 

Mistrovské dílo jedin˘m otoãením knoflíku

Se sváfieãkou VarioSynergic mÛÏe b˘t kaÏd˘

sváfieãsk˘m mistrem, protoÏe tyto pfiístroje mají

vestavûnou synergickou funkci. To znamená, Ïe mají

pro kaÏdou pracovní aplikaci vhodn˘ vlastní program, ve

kterém jsou jiÏ uloÏeny potfiebné expertní znalosti. Vy

provedete pouze pfiedvolbu síly plechu a pfiídavného

materiálu. Tedy pootoãit knoflíkem – a hotovo. V‰echno

dal‰í si uÏ nastaví s neomylnou jistotou sám pfiístroj –

tedy proud, napûtí a odtavn˘ v˘kon. V˘sledkem je pak

perfektnû proveden˘ svar a pracovní v˘sledek, kter˘ je

nepochybnû nejlep‰í moÏn˘ v této tfiídû.

Pamatovali jsme na v‰echno

Cel˘ svafiovací systém VarioSynergic je do detailu

promy‰len˘ a je navrÏen˘ tak, aby Vám v práci nic

nebránilo. Velká transportní kola usnadÀují jeho mobilitu

a hladce pfiejedou  i pfies  men‰í pfiekáÏku. K

samozfiejmé v˘bavû patfií i závûsná jefiábová oka a

sériovû montovan˘ 4-kladkov˘ posuv drátu. Kromû toho

najdete na sváfieãce centrální pfiípojku hofiáku typu

Fronius ++ s oddûlenou pfiípojkou chladicí vody. Toto

fie‰ení zamezuje vniknutí vody do ochranného plynu, a

tím i vzniku pórovitosti. Pro verzi s oddûlen˘m

podavaãem bylo vyvinuto mimofiádnû robustní spojovací

hadicové vedení s dostateãnû dimenzovan˘m tahov˘m

zaji‰tûním.

V‰echno je moÏné. 
Jednoduchost jako zásada



Jednoduchá obsluha: nastavení síly plechu

a přídavného materiálu, pootočení

knoflíkem – a je hotovo

Bezproblémové podávání drátu zajišťuje

4-kladkový posuv

HOSPODÁRNOST

PfiíleÏitost k úsporám

¤ada dÛvodÛ mluví pro svafiovací zdroje fiady

VarioSynergic. Jedním z nich je velice pfiízniv˘ pomûr

cena/uÏitná hodnota, kter˘ pfiesvûdãí i ty nej‰etrnûj‰í.

Nebo dal‰í dÛvody: automatické odpojovaní chladicího

okruhu zaji‰Èující del‰í Ïivotnost obûhového ãerpadla,

sníÏená potfieba dokonãovacích operací, jako

dÛsledek minimálního rozstfiiku, snadná pfiístupnost

v‰ech ãástí podléhajících údrÏbû, modulární

konstrukãní koncept, kter˘ umoÏÀuje dal‰í roz‰ífiení

systému, mimofiádnû robustní, kompaktní a kvalitní

souãásti pfiíslu‰enství, minimální prostoje, atd. Tedy

shrnuto: dlouhá Ïivotnost, nízké provozní náklady a

jednoduch˘ servis. KdyÏ vezmeme v‰echny tyto

skuteãnosti v úvahu, vyjde nám, Ïe  pfiístroje

VarioSynergic jsou ‰ancí pro kaÏdého.

BEZPEâNOST

Nic jsme neopomnûli

Maximální bezpeãnost je u v˘robkÛ firmy Fronius

standardem. Proto je kaÏd˘ svafiovací pfiístroj,

nezávisle na tom, zda velk˘, ãi mal˘, certifikován

znaãkou „S“ pro svafiovací práce v tûsn˘ch prostorech

se zv˘‰en˘m elektrick˘m ohroÏením a rovnûÏ znaãkou

„CE“. Kromû toho vyhovují sváfieãky VarioSynergic

poÏadavkÛm na krytí IP 23, které zaji‰Èuje ochranu

pfiístrojÛ pouÏívan˘ch na montáÏích proti vnikání vody

a cizích tûles. A navíc má kaÏd˘ pfiístroj vestavûn˘

tepelnû fiízen˘ vûtrák, kter˘ v˘raznû sniÏuje vnitfiní

zneãi‰tûní. Pokud není zapnut˘ pfiístroj právû aktivní,

odpojí se automaticky chladicí agregát. To jsou

nejdÛleÏitûj‰í  body t˘kající se bezpeãnosti, ale nikoliv

v‰echny, protoÏe kaÏd˘ pfiístroj Fronius je jiÏ ve

v˘vojové fázi koncipován s ohledem na provozní

bezpeãnost.

Speciálně vyladěná tlumivka zabezpečuje

optimální svařování s CO2 i směsným plynem



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

4-kladkov˘ posuv 

adaptér na ko‰ové cívky

automatické odpojení chladicího okruhu

drÏák hadicového vedení (roz‰ífiená v˘bava)

jefiábov˘ závûs (roz‰ífiená v˘bava)

meziposuv (roz‰ífiená v˘bava)

mikroprocesorové fiízení

moÏnost pfiipojení na elektrocentrálu

ochrana proti pfiehfiátí

pfiepínání polarity (roz‰ífiená v˘bava)

provozní reÏim PullMig

signál prÛtoku proudu (roz‰ífiená v˘bava)

synergick˘ provoz

teplotnû fiízen˘ vûtrák

zásuvka pfiedehfievu plynu (roz‰ífiená v˘bava)

zavedení drátu bez proudu a plynu

zkou‰ka prÛtoku plynu

zpomalené pfiiblíÏení drátu

Provozní reÏimy 

2-takt

4-takt

bodování

intervalové svafiování

Zobrazené údaje 

chybov˘ kód (autodiagnostika)

funkce HOLD

manuální provoz

odboãka tlumivky

pfiechodov˘ oblouk

pfiehfiátí

rychlost drátu

síla plechu

svafiovací rychlost

svafiovací napûtí (aktuální a smûrná hodnota)

svafiovací proud (aktuální a smûrná hodnota)

Nastavitelné parametry

délka bodovacího intervalu

doba dofuku plynu

doba odhofiení

doba pfiedfuku plynu

doba svafiovacího intervalu/svaru 

pfiibliÏovací rychlost

svafiovací v˘kon
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Podavaã drátu VR 3000 VR 3300

Motor podavaãe 42VDC 42VDC

V˘kon motoru 164 W 164 W

Pfievod 5:1 5:1

PrÛmûr drátu 0,8 – 1,6 mm 0,8 – 1,6 mm

Rychlost podávání 0 – 18 m/min 0 – 18 m/min

Krytí IP 23 IP 23

Rozmûry d/‰/v 620 x 290 x 420 mm 600 x 260 x 440 mm 

Hmotnost 16 kg 13 kg

Chladicí modul FK 3000 R 

SíÈové napûtí 230 V 

SíÈová frekvence 50 / 60 Hz

Chladicí v˘kon Q = max. +20° C 1200 W

+40° C 700 W

PrÛtok 3,0 l/min

V˘stupní tlak ãerpadla min. 3 bar

MnoÏství chladicí náplnû 5,5 l

Krytí IP 23

Rozmûry d/‰/v 215 x 240 x 480 mm

Hmotnost (bez chladicí náplnû) 11 kg

SíÈové napûtí, pfiepojitelné, +/– 10 % 3 x 230 V / 400 V 3 x 230 V / 400 V 3 x 230 V / 400 V

SíÈová frekvence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

SíÈové ji‰tûní, zpoÏdûn˘ typ 20 A 35 A 35 A

Trval˘ primární proud (100 % DZ) 9,2 A (400 V) 11,2 A (400 V) 15,9 A (400 V)

Úãiník 0,99  (340 A) 0,99  (400 A) 0,99 (500 A)

Úãinnost 76,8 % (200 A) 78,6 % (220 A) 80 % (200 A)

Rozsah svafiovacího proudu 10 – 340 A 30 – 400 A 35 – 500 A

Svafiovací proud pfii 10 min/25° C 40 % DZ 340 A 50 % DZ 400 A 40 % DZ 500 A

60 % DZ 270 A 60 % DZ 360 A 60 % DZ 410 A

100 % DZ 210 A 100 % DZ 280 A 100 % DZ 320 A

10 min/40° C 35 % DZ 340 A 35 % DZ 400 A 30 % DZ 500 A

60 % DZ 260 A 60 % DZ 290 A 60 % DZ 360 A

100 % DZ 200 A 100 % DZ 220 A 100 % DZ 280 A

Napûtí naprázdno 45 V 51 V 54 V

Pracovní napûtí 14,5 – 31,0 V 15,5 – 34,0 V 15,8 – 39 V

Poãet pfiepínacích stupÀÛ 2 x 7 3 x 7 4 x 7

Krytí IP 23 IP 23 IP 23

Chlazení AF AF AF

Izolaãní tfiída F F F

Rozmûry d/‰/v 890 x 460 x 945 mm 890 x 460 x 945 mm 890 x 460 x 945 mm

Hmotnost 139 kg 147,5 kg 156 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

VS 3400  VS 4000 VS 5000 
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FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
V Olšinách 1022/42, CZ – 100 00 Praha 10

Tel: +420/(0)2/727 423 69 
Fax +420/(0)2/727 38 145

E-Mail: sales.czechrepublic@fronius.com

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH 
Buxbaumstraße 2, P.O.Box 264, A 4602 Wels
Tel: +43/7242/241-0, Fax: +43/7242/241-394

E-Mail: sales@fronius.com

www.fronius.com

FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
Priemyselná 1, SK – 91701 Trnava
Tel: +421/(0)33/551 30 39
Fax +421/(0)33/550 17 51
E-Mail: sales.slovakia@fronius.com


