
AL 2300 / 3000 / 4000

AW 2500 / 4000 / 5000 / 7000

Hořáky MIG/MAG pro ruční svařování



KVALITA NAB¯VÁ NOV¯CH FOREM

NOVÉ A OSVùDâENÉ

Nová fiada hofiákÛ sestává jednak z úplnû nov˘ch

v˘robkÛ, na druhé stranû do‰lo k optimalizaci stávajících

systémÛ. V‰echny inovace mají spoleãn˘ cíl - usnadnûní

ovládání a dosaÏení lep‰ích precizních svafiovacích

vlastností. 

Design má pfiitom klíãové postavení. Nová je u

hofiákÛ MIG/MAG ergonomicky tvarovaná rukojeÈ - hofiák

padne dobfie a jistû do ruky a umoÏÀuje snadné vedení.

S designem je kromû toho spojena technická

vymoÏenost, která vám umoÏÀuje ovládání svafiovacího

zafiízení pfiímo z rukojeti hofiáku - Job Master. Díky

nûmu lze nastavit a odeãíst jednotlivé parametry je‰tû

pfied zapoãetím svafiovacího procesu a také je bûhem

nûho mûnit.

Nové je kromû toho mnoÏství technick˘ch

pfiedností, jako napfi. tlakov˘ kontakt drátu,

optimalizované plynové vedení, zlep‰ená ochrana proti

zalomení, otoãnû uloÏené hadicové vedení. 

Znám˘ je naproti tomu systém Multilock, kter˘

umoÏÀuje díky ‰roubovému spojení snadnou v˘mûnu tûl

hofiáku. Samozfiejmû jsou zde novinky, které stojí za

zmínku: ovládání Up/Down nebo dodateãné vlastnosti

jako dÛsledek v˘voje nového hofiáku.

V ‰ E O B E C N É I N F O R M A C E

KVALITA NAB¯VÁ NOV¯CH FOREM



N A S A Z E N Í

MNOHOSTRANN¯ PROGRAM

Nová fiada hofiákÛ nabízí ‰irokou paletu

moÏností pouÏití. V zásadû je vhodná pro v‰echny

úkony, pfii nichÏ se svafiuje se vzduchem nebo vodou

chlazen˘mi zafiízeními. V prÛmyslu i v fiemeslné a ruãní

v˘robû. Nové v˘robky jsou speciálnû zam˘‰lené pro

taková nasazení, která vyÏadují maximální zatíÏení,

nejvy‰‰í spolehlivost a nejlep‰í svafiovací vlastnosti.

Oblastmi nasazení jsou tedy oceláfisk˘, strojní,

automobilov˘ a dodavatelsk˘ prÛmysl i v˘roba lodí.

Nové hofiáky se pfiedev‰ím hodí pro svafiování hliníku i

vysoce a nízce legovan˘ch ocelí. 

Zvlá‰tní moÏnost nasazení nabízí systém

Multilock díky hofiáku otoãnému o 360°. Tím je znatelnû

ulehãen pfiístup u vût‰iny aplikací, pfiedev‰ím pfii

svafiování ve stísnûném prostoru. S mnoha zvlá‰tními

hofiáky lze kromû toho fie‰it úkoly, které bylo doposud

tfieba svafiovat elektrodou, hospodárnûj‰ím procesem

MIG/MAG.



MÍT PROCES
PEVNù VE SV¯CH RUKOU

STABILITA JE V·ÍM 

NejdÛleÏitûj‰ím poÏadavkem u svafiovacího

procesu je stabilita. Za tu jsou zodpovûdné rÛzné

faktory. Jedním z nich je chlazení hofiáku, zejména jeho

spotfiebních dílÛ, jako je napfi. kontaktní trubice a

plynová hubice. Pouze pfii optimálnû fungujícím chlazení

lze dosáhnout dlouhodobého spolehlivého a stabilního

svafiovacího procesu. Z tohoto dÛvodu se nové

svafiovací hofiáky vyznaãují speciální konstrukcí

umoÏÀující velkoplo‰n˘ styk kontaktní trubice a

mûdûného upínacího dílu. Mûdûn˘ díl je pfiímo chlazen

vodou a tím ideálnû odvádí teplo z kontaktní trubice.

Pro stabilní svafiovací proces je podstatné také

dobré chlazení plynové hubice. Plynová hubice je tedy u

vysok˘ch v˘konÛ, resp. u vysoce v˘konného svafiování

TIME pfiímo chlazená vodou. Z toho vypl˘vá mnoho

v˘hod, napfi. nejlep‰í odvod tepla vznikajícího pfii záfiení

svafiovacího oblouku nebo minimální pfiilnavost rozstfiikÛ

na plynové hubici, která z tohoto dÛvodu nikdy

nepfiesáhne teplotu 50 °C. Díky tomu se mÛÏete ihned

po svafiování dotknout rukou hubice.

Dal‰ím aspektem u vodou chlazen˘ch hofiákÛ 

AW 4000/5000/7000 je bezztrátov˘ pfiívod plynu do

plynové hubice. To je zaji‰tûno díky kontrolovanému

plynovému vedení aÏ do plynové hubice. Tím jsou

vylouãeny neÏádoucí úniky pfies bovden drátu, a to i v

malém mnoÏství. Maximální ochrana plynu je tedy k

dispozici bûhem celého svafiovacího procesu.

S V A fi O V A C Í V L A S T N O S T I

Optimalizovan˘ 
dvoucestn˘ chladicí
systém

Bezztrátové 
plynové vedení

MÍT PROCES
PEVNù VE SV¯CH RUKOU



O V L Á D Á N Í

ERGONOMIE HRAJE 
VEDOUCÍ ROLI

Hofiákem bezprostfiednû ovlivÀujete cel˘

svafiovací proces. Je tak fiíkajíc prodlouÏenou rukou

sváfieãe. O to dÛleÏitûj‰í je kvalita. A ta zaãíná jiÏ u

designu. A design hofiáku se pfiímo projeví v ovládání;

urãuje, jak dobfie lze vést hofiák. Perfektní ergonomie

byla tedy pfii v˘voji rozhodující.

Tak byla zcela novû vytvarována rukojeÈ. Drsn˘

povrch a v˘razné vedení prstÛ vám umoÏÀují jisté drÏení a

hofiáku dávají mimofiádnou kompaktnost. Spínaã hofiáku

je vhodnû umístûn, coÏ znemoÏÀuje nechtûné spu‰tûní

svafiovacího zafiízení. Za zmínku kromû toho stojí vysoká

spolehlivost hofiáku i v nejdrsnûj‰ích podmínkách.

Pokud jde o hadicové vedení, je nyní v ruce je‰tû

lehãí. Díky otoãnému uloÏení bovdenu drátu a ochranné

hadice je znatelnû ulehãen v˘kyv hofiáku. V˘sledkem

nové zlep‰ené ochrany proti zalomení jsou mûkké oblé

pfiechody v oblasti centrálního pfiípojky i u pfiechodu

hadicového vedení k hofiáku. 

TLAKOV¯ KONTAKT

Jedno z nejdÛleÏitûj‰ích kritérií pro stabilitu

svafiovacího procesu je pfienos svafiovacího v˘konu na

svafiovací drát. Tento pfienos byl doposud povaÏován 

za nejslab‰í ãlánek v celém fietûzu svafiovacího procesu.

A právû zde se spoleãnost Fronius pustila do v˘voje

nového hofiáku. V˘sledkem této intenzivní snahy je

tlakov˘ kontakt i u ruãních

svafiovacích hofiákÛ. Tím je zaruãen

definovan˘ pfienos svafiovacího

proudu. V˘sledkem je nejvy‰‰í

stabilita a preciznost. Tlakov˘ kontakt

byl poprvé testován pfii

robotizovan˘ch aplikacích a tam se

osvûdãil nejlépe. Skuteãnû jedineãné

vlastnosti kontaktu jsou nyní

pfieneseny i na ruãní svafiovací

hofiáky.



SYSTÉM MULTILOCK:
MOÎNÉ JE V·E

Typick˘m znakem systému Multilock je extrémní

flexibilita. V závislosti na oblasti v˘konu svafiování - od 

250 A do 700 A mÛÏete snadno na‰roubovat odpovídající

tûlo a zajistit ho v libovolné poloze. Tûlo hofiáku je otoãné

o 360°, tzn. Ïe ‰patnû pfiístupná místa jsou lépe

dosaÏitelná.

Hlavnû u vodou chlazen˘ch hofiákÛ lze tûlo hofiáku

otoãit, uvolnit a aÏ o tfii mm zdvihnout z místa pfiipojení,

aniÏ by do‰lo ke svafiovací chybû v dÛsledku úniku vody.

To pfiiná‰í velké usnadnûní ovládání.

Jako i nové optimalizované tlaãítko Up/Down.

Lze jím kontinuálnû nastavit svafiovací v˘kon. Pro tento

úãel vyvinut˘ gumov˘ kryt chrání pfied zneãi‰tûním a

svafiovacími rozstfiiky.

JOBMASTER - KONTINUÁLNÍ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Z RUKOJETI 

Jedineãn˘ je systém Jobmaster. Poprvé mÛÏete

kontrolovat více svafiovacích parametrÛ pfiímo z rukojeti

hofiáku. Staãí jedin˘ pohled na displej. Podle toho, které

parametry jste pfiedtím vybrali, vám budou prÛbûÏnû

zobrazovány poÏadované hodnoty. V pfiípadû, Ïe

pracujete s programov˘mi bloky, lze je pfiímo ãíst a volit.

Samozfiejmû mÛÏete z rukojeti zcela snadno pomocí

tlaãítka Up/Down kontinuálnû nastavit svafiovací v˘kon.

Jobmaster tak nabízí stálou kontrolu svafiovacího procesu

bez nutnosti opustit místo práce. To ‰etfií ãas a nervy a je

pfiíjemnû praktické.

DOB¤E PROMY·LENO

O V L Á D Á N Í

Tlaãítko Up/Down

JobMaster

Systém Multilock

DOB¤E PROMY·LENO

AL 3000/AW 4000

AL 2300/AW 2500

AW 7000

AW 335

AW 332

AL 4000/AW 5000



H O S P O D Á R N O S T

HOSPODÁRNOST MUSÍ B¯T

V˘robky spoleãnosti Fronius vÏdy musí splÀovat

dodateãn˘ poÏadavek - hospodárnost. U nov˘ch

svafiovacích systémÛ tomu není jinak. Tlakov˘ kontakt je

toho dobr˘m pfiíkladem: stará se o optimální zapalovací

a svafiovací proces, a tím o nízkou tvorbu rozstfiikÛ a

rovnomûrné svarové ‰vy - odpadá nákladná

dokonãovací práce. Nebo Jobmaster. Nabízí nejen

snadné ovládání, ale i enormní úsporu ãasu, protoÏe

mÛÏete svafiovací proces fiídit a kontrolovat pfiímo z

místa práce. Také chlazení pfiiná‰í úspory. Díky

velkoryse dimenzovan˘m kontaktním trubicím je teplo

efektivnû odvádûno a opotfiebení se v˘raznû sníÏí.

Zcela obecnû lze fiíci, Ïe zlep‰ené ovládání

znamená úsporu ãasu a tím i penûz. Také ulehãení

práce u nov˘ch systémÛ hofiáku nechybí. Napfiíklad

snadná pfiístupnost u systému Multilock díky otoãnému

tûlu hofiáku. PfiíkladÛ tohoto druhu je dost. Nejlep‰í

bude, kdyÏ se sami seznámíte s jednotliv˘mi

pfiednostmi.

Î I V O T N O S T

âÍM DEL·Í, TÍM LEP·Í

Je mnoho faktorÛ, které ovlivÀují Ïivotnost

svafiovacího hofiáku. A ãím více se toho pfii v˘voji

rozpozná a zohlední, tím lépe. Z tohoto úhlu pohledu

budete nov˘mi hofiáky nad‰eni.

Mají kontaktní trubici, eventuálnû plynovou

hubici. Jejich Ïivotnost je pfiímo závislá na chlazení. 

My víme, Ïe zde neexistují kompromisy. Kanály vedení

vody jsou velkoryse dimenzovány a zaruãují nejlep‰í

odvod tepla.

Velk˘ vliv na Ïivotnost má i hadicové vedení,

které je vystaveno stálému intenzivnímu zatíÏení.

Velmi kvalitní souãásti mají proto bránit rychlému

opotfiebení a zaruãit dlouhou pouÏitelnost pfiedev‰ím v

prÛmyslovém nasazení. Napfi. jemné mûdûné opletení

proudového kabelu nabízí maximální poãet cyklÛ ohybu

nebo velmi kvalitní pryÏová hadice s tkaninou EPDM má

nejvy‰‰í odolnost proti svafiovacím rozstfiikÛm a

ultrafialovému záfiení. Kromû toho byla zlep‰ena

pryÏová ochrana proti zalomení. Nyní je je‰tû

elastiãtûj‰í a chrání souãásti hadicového vedení

speciálnû v kritick˘ch oblastech, jako napfi. tûsnû u

rukojeti hofiáku nebo u centrální pfiípojky. 

Stejnû jako v‰echny svafiovací zdroje Fronius

pro‰ly na‰e svafiovací hofiáky tûÏk˘mi testy a

pfiesvûdãily svou spolehlivostí. Sériovû vãetnû oznaãení

CE podle EN 50078.

Jak vidíte, nové svafiovací hofiáky disponují

mnoÏstvím detailÛ, které v‰echny mají jeden úãel -

dlouhou Ïivotnost. Jak se fiíká - ãím déle, tím lépe.

BûÏná mûdûná proudová hubice

Velkorysá dimenze spoleãnosti Fronius



Ruãní svafiovací hofiák Centrální pfiípojka Fronius++    3,5 m 4,5 m Centrální pfiípojka Euro   3,5 m 4,5 m
AL 2300 4,035,637 4,035,638 4,035,637,001 4,035,638,001
AL 2300 U/D 4,035,639 4,035,640 4,035,639,001 4,035,640,001
AL 3000 4,035,600 4,035,601 4,035,600,001 4,035,601,001
AL 3000 U/D 4,035,622 4,035,623 4,035,622,001 4,035,623,001
AL 4000 4,035,602 4,035,603 4,035,602,001 4,035,603,001
AL 4000 U/D 4,035,624 4,035,625 4,035,624,001 4,035,625,001
AW 2500 4,035,641,000 4,035,642,000 4,035,641,001 4,035,642,001
AW 2500 U/D 4,035,643,000 4,035,644,000 4,035,643,001 4,035,644,001
AW 2500 JobMaster 4,035,645,000 4,035,646,000 4,035,645,001 4,035,646,001
AW 4000 4,035,594,000 4,035,595,000 4,035,594,001 4,035,595,001
AW 4000 U/D 4,035,616,000 4,035,617,000 4,035,616,001 4,035,617,001
AW 4000 JobMaster 4,035,610,000 4,035,611,000 4,035,610,001 4,035,611,001
AW 5000 4,035,604,000 4,035,605,000 4,035,604,001 4,035,605,001
AW 5000 U/D 4,035,618,000 4,035,619,000 4,035,618,001 4,035,619,001
AW 5000 JobMaster 4,035,612,000 4,035,613,000 4,035,612,001 4,035,613,001
AW 7000 4,035,596,000 4,035,597,000 4,035,596,001 4,035,597,001
AW 7000 U/D 4,035,620,000 4,035,621,000 4,035,620,001 4,035,621,001
AW 7000 JobMaster 4,035,614,000 4,035,615,000 4,035,614,001 4,035,615,001

Hadicová vedení Multilock Centrální pfiípojka Fronius++   3,5 m 4,5 m Centrální pfiípojka   Euro 3,5 m 4,5 m
chlazen˘ plynem 4,035,402 4,035,403 4,035,402,001 4,035,403,001
chlazen˘ plynem U/D 4,047,120 4,047,121 4,047,120,001 4,047,121,001
chlazen˘ vodou 4,035,404,000 4,035,405,000 4,035,404,001 4,035,405,001
chlazen˘ vodou U/D 4,047,119,000 4,047,118,000 4,047,119,001 4,047,118,001
chlazen˘ vodou JobMaster 4,047,266,000 4,047,267,000 4,047,266,001 4,047,267,001

Tûla hofiáku Multilock AL 2300/AW 2500 AL 3000/AW 4000 AL 4000/AW 5000 AW 7000 AW 332 AW 335
Úhel tûla hofiáku 0° 34,0350,1848 34,0350,1852 34,0350,1856 34,0350,1860 – 34,0350,1864
Úhel tûla hofiáku 15° 34,0350,1849 34,0350,1853 34,0350,1857 34,0350,1861 – –
Úhel tûla hofiáku 30° 34,0350,1850 34,0350,1854 34,0350,1858 34,0350,1862 44,0350,0871 –
Úhel tûla hofiáku 45° 34,0350,1851 34,0350,1855 34,0350,1859 34,0350,1863 – –
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TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

OBJEDNACÍ âÍSLA

TECHNICKÉ ÚDAJE EN 50078

AL 2300 /AL 3000 /AL 4000
Plynem chlazené ruãní svafiovací hofiáky
Násuvné plynové hubice
Velmi kvalitní ochrana proti rozstfiiku s nejvy‰‰í
tepelnou odolností
Kontaktní trubice ze slitin CuCrZr
Tlakov˘ kontakt drátu
Plynem chlazená oblast kónusu
Konstrukce dvojité trubice
Ergonomické rukojeti
Koaxiální kabel
Ochrana proti zalomení na stranû zafiízení i hofiáku

AW 2500 /AW 4000 /AW 5000 /AW 7000
Vodou chlazené ruãní svafiovací hofiáky MIG/MAG
Násuvné plynové hubice
Velmi kvalitní ochrana proti rozstfiiku s nejvy‰‰í
tepelnou odolností
Kontaktní trubice ze slitin CuCrZr
Tlakov˘ kontakt drátu
Uzavfiené plynové vedení - Ïádná ztráta plynu
Nejlep‰í chlazení kontaktní trubice a plynové hubice
Ergonomické rukojeti
Velmi kvalitní materiál hadicového vedení
Ochrana proti zalomení na stranû zafiízení i hofiáku

Systém Multilock
pro plynem a vodou chlazené svafiovací
hofiáky
Tûlo hofiáku otoãné o 360° 
Snadné pfiipojení i zvlá‰tních tûl hofiáku

JobMaster
Integrovan˘ dálkov˘ ovladaã
Digitální zobrazení parametrÛ
Funkce Up/Down
Vyvolávání pracovních bodÛ (Jobs)
Sekvenãní vyvolávání parametrÛ
ReÏim korekce parametrÛ

Svafiovací proud
Délky hadicového vedení CO2 Ar/CO2 ED Drát ø

AL  2300 chlazen˘ plynem 3,5 / 4,5 m 230 A 200 A 40 % 0,6-1,0 mm
AL  3000 chlazen˘ plynem 3,5 / 4,5 m 300 A 250 A 40 % 0,8-1,2 mm
AL  4000 chlazen˘ plynem 3,5 / 4,5 m 400 A 350 A 40 % 1,0-1,6 mm
Multilock chlazen˘ plynem 3,5 / 4,5 m 400 A 350 A 40 % 0,6-1,6 mm
AW 2500 chlazen˘ vodou 3,5 / 4,5 m 250 A 220 A 100 % 0,6-1,2 mm
AW 4000 chlazen˘ vodou 3,5 / 4,5 m 400 A 350 A 100 % 0,8-1,2 mm
AW 5000 chlazen˘ vodou 3,5 / 4,5 m 500 A 400 A 100 % 1,0-1,6 mm
AW 7000 chlazen˘ vodou 3,5 / 4,5 m 700 A 550 A 100 % 1,0-1,6 mm
AW 332 chlazen˘ vodou 3,5 / 4,5 m 250 A 200 A 60 % 0,8-1,2 mm
AW 335 chlazen˘ vodou 3,5 / 4,5 m 250 A 200 A 60 % 0,8-1,2 mm
Multilock chlazen˘ vodou 3,5 / 4,5 m 500 A 400 A 100 % 0,6-1,6 mm

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

Tel: +420/272 742 369 
Fax: +420/272 738 145

E-Mail: sales.praha@fronius.com

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH 
Buxbaumstraße 2, P.O.Box 264, A 4602 Wels
Tel: +43/7242/241-0, Fax: +43/7242/241-3940

E-Mail: sales@fronius.com

www.fronius.com

FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
Nitrianska 5, SK – 91701 Trnava
Tel: +421/(0)33/590 75 11
Fax: +421/(0)33/590 75 99
E-Mail: sales.slovakia@fronius.com
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