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PISTOLETE DE SUDARE
MIG/MAG

PEnTRU APLIcAțII MAnUALE DE SUDARE



Let’s get connected.
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PISTOLETUL DE SUDARE ADEcvAT 
PEnTRU ORIcE APLIcAțIE. 
RObUST șI PERfEcT RăcIT.

Indiferent dacă este vorba de piese greu accesibile sau de poziții incomode de lucru 
- gama de pistolete de sudare de la fronius acoperă un spectru larg de aplicații.
Pachetele de furtunuri cu lungimea de până la 15 metri, precum și corpurile 
pistoletelor cu diverse lungimi și unghiuri simplifică activitatea de zi cu zi - la 
nevoie și cu telecomandă în carcasa mânerului. Astfel, sudorul se bucură de 
garanția flexibilității.

care sunt provocările 
tale în sudare?
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AvAnTAJE

Sistemul Multilock oferă o varietate amplă de peste 
80 de corpuri de pistolet în diverse lungimi și unghiuri, 
ceea ce oferă un plus de flexibilitate la sudare. Corpurile 
pistoletului pot fi executate și în funcție de dorința 
clientului, până la o lungime de 1,2 m și un unghi de 0-90°.

Componentele de calitate maximizează durata de viață 
a pistoletului: Țevile exterioare ale corpului pistoletului, 
confecționate din oțel inoxidabil, componentele calitative 
ale pachetului de furtunuri, cablurile de curent cu 
flexibilitate maximă și o secțiune din cupru cu dimensiuni 
mai mari, toate asigură o durabilitate mai mare.

În ciuda duratei ridicate de viață a pistoletelor de la 
Fronius: În caz de defecțiuni, componentele individuale 
pot fi înlocuite și reparate cu ușurință. 
Un sortiment cuprinzător cu cca. 40 de piese de schimb 
schimbabile pentru pistoletele de sudare manuală, răcite 
cu lichid, fac posibilă o abordare sustenabilă.

Consumabilele individuale sunt proiectate pentru o durată 
maximă de viață și concepute astfel încât temperatura să 
fie disipată optim: Pentru duzele de curent se utilizează,  
de exemplu, un aliaj de cupru de înaltă calitate (CuCrZr), 
ceea ce îi prelungește durata de viață.

fLExIbIL

DURAbILITATE 

UșOR DE REPARAT

DURATă LUnGă 
DE vIAță A 
cOnSUMAbILELOR
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TEHnIcă & ERGOnOMIE

OPERARE Pistoletele de sudare de la fronius sunt simbioza perfectă între 
tehnică și ergonomie. Mânerul ergonomic cu componente 
rezistente la alunecare se așează sigur în mână și permite ghidarea 
simplă a pistoletului.
Articulația cu cap sferic și o distribuire optimă a greutății previne 
oboseala în timpul sudării.

JObMASTER
La pistoletele de sudare 
JobMaster, prin intermediul 
unei TELEcOMEnzI InTEGRATE în 
MânER cu afișaj color, utilizatorul 
are controlul asupra unor 
parametri importanți, precum 
puterea de sudare, viteza de 
avans a sârmei, job-urile salvate 
și alți parametri de sudare, și îi 
poate regla la valoarea dorită.

UP/DOwn
Funcția Up/Down permite REGLA-
REA cOnTInUă a puterii de sudare 
direct la pistoletul de sudare.

MAI MULT cOnfORT șI cOnTROL

/ Datorită LED-ului de pe carcasa 
mânerului, pistoletele de sudare 

sunt adecvate și pentru utilizarea 
în zone întunecoase.

SOLIcITARE REDUSă

/ Protecție contra îndoirii mai 
flexibilă, rotativă, din cauciuc 
cu articulație cu cap sferic 
pentru optimizarea manevrării.

OPTIMIzAT 
/ carcasă ergonomică a 
mânerului
/ Echilibrat

PERfEcT
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fUM DE LA SUDARE

AbSORbțIE
fumul de la sudare poate fi dăunător pentru 
sănătate. Prin urmare, fronius pledează 
pentru absorbția fumului de sudare direct la 
origine - la pistoletul de sudare. cu ajutorul 
pistoletului cu absorbție, sudorul și mediul 
său de lucru sunt astfel protejați eficient.

 / compatibil cu toate pistoletele de sudare fronius 
MIG/MAG – chiar și cu variantele PushPull

 / Geometria specială a duzelor de absorbție pentru 
colectarea optimă a fumului, fără a influența 
protecția gazoasă

 / Sunt posibile funcțiile Up/Down și Jobmaster

 / Duză de absorbție reglabilă continuu

 / funcția de iluminare LED poate fi utilizată în 
continuare, în funcție de poziția tubului de 
absorbție

REGLARE fLExIbILă,  
cOnTInUă A DUzEI

/ Accesibilitate optimă: Poziția 
duzei de absorbție poate fi 
reglată optim în funcție de 
procedeul de sudare.

/ Cu cât duza de absorbție se 
află mai aproape de poziția de 
sudare, cu atât este absorbit 
mai mult fum de sudare.

fumeEx SET DE AbSORbțIE

TUb DE AbSORbțIE 360°

/ cotul tubului de 
absorbție poate fi 

utilizat ca scut termic

PISTOLET DE SUDARE cU AbSORbțIA fUMULUI K4

/ Duză de absorbție reglabilă continuu (20 mm)
/ Pistolet compact de sudare cu aspirație all in one
/ Varianta răcită cu gaz sau răcită cu lichid 
/ Cu funcții Standard, UpDown sau JobMaster
/ Numai 1,45 kg la o înălțime de lucru de un metru
/ Furtun de protecție din piele, opțional
/ Furtun de protecție rotativ la 360°

30
 m

m



/ 6

Prin gama diversă de
pistolete de sudare poate fi selectată cu 
ușurință dimensiunea optimă
în ceea ce privește unghiul și lungimea.

O ExcELEnTă

AccESIbILITATE
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TOATE UnGHIURILE în TOATE 
LUnGIMILE

/ Diversele geometrii ale corpurilor 
pistoletului oferă o flexibilitate maximă 
la componentele greu accesibile.

/ Cu peste 70 de variante ale duzelor 
de gaz, pentru fiecare aplicație de 
sudare este disponibilă  
geometria corectă.

360°
/ Corpul pistoletului se poate roti cu 

360°, pentru ca utilizatorul să poată 
suda în poziţia cea mai confortabilă, 
chiar şi în locurile greu accesibile. 

0°
/ Poziţia de 0° poate fi fixată printr-o 

blocare anti-rotire.

OPRITOR APă InTEGRAT
/ Împiedică scurgerea apei la 

demontarea corpului pistoletului.

InTERfAță PATEnTATă

MULTILOcK

fLEx nEcK 
cORP fLExIbIL AL PISTOLETULUI
/ Unghiul corpului de 

pistoletul poate fi curbat  
și manual.

/ Corpurile pistoletelor 
răcite cu gaz pot fi 
curbate de până la 
1.000 de ori, iar 
cele răcite cu 
lichid de până la 
600 ori.

cORPUL PISTOLETULUI cOMPAcT 
MTb 330i

/ Acest corp de pistolet de dimensiuni mai 
reduse asigură accesul perfect chiar și în 
spații foarte strânse.

/ Disponibil în versiunea răcită cu gaz sau 
lichid.

30°

15°

45°

PESTE  

70 DUzE  
DE GAz
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DESIGn-UL SISTEMULUI

PISTOLETUL DE SUDARE în DETALIU

MULTILOcK

 / Schimbarea mai rapidă și mai simplă a corpului pistoletului 

 / corpul pistoletului poate fi rotit cu 360°

 / Peste 80 de corpuri diferite ale pistoletelor

InTERfAță PATEnTATă

Pistoletele de sudare MIG/MAG preiau și optimizează cele mai performante caracteristici din aplicaţiile cu răcire 
pe gaz și lichid. consumabilele și componentele pistoletelor de sudare sunt adaptate perfect la puterea de sudare. 
Răcirea a fost optimizată, manevrarea a fost simplificată, iar confortul utilizatorului a fost sporit. ca urmare, 
sistemul oferă precizie ridicată și durată de viaţă maximă.

 / La sistemele răcite cu lichid, 
răcirea a fost mutată cât mai 
în faţă și în exterior posibil. 
Prin forma ascuţită a duzei de 
curent, se absorbe o cantitate 
mai redusă de căldură radiată. 
Toate acestea duc la o 
REDUcERE A TEMPERATURII 
DE Până LA 70°c LA 
cOnSUMAbILELE DE 
SUDARE.

 / Duza de curent adecvată pentru 
orice aplicație și diametru al 
sârmei

RăcIRE cU LIcHID

vARIAnTE ALE DUzELOR  
DE cUREnT

TUbURI DE GHIDARE  
A SâRMEI

 / Tubul de ghidare a sârmei 
adecvat pentru orice 
material

2 Tuburi de ghidare din 
oțel răcite cu gaz și lichid

1 Tuburi de ghidare 
universale răcite cu gaz 
și lichid

3 Tuburi de ghidare crni 
răcite cu gaz și lichid

4 Tuburi de ghidare 
combi pentru Alu 
răcite cu lichid

5 Tuburi de ghidare 
combi pentru Alu 
răcite pe apă și 
pentru cuSi răcite cu 
gaz și lichid

1 2
3

4

5
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 / fronius System connector are rol de 
racord central pentru toate mediile

 / Racordarea simplă și sigură a pachetului 
de furtunuri la dispozitivul de avans 
sârmă în MAI PUțIn DE 10 SEcUnDE – 
fără unelte

 / cu izolație pentru o economisire a 
gazului DE ccA. 4%

 / Diametrul sârmei este definit prin culori

fSc

STAnDARD  /  UP/DOwn  /  JObMASTER

 / configurație modulară a pistoletului, deschisă 
pentru variante viitoare 

InTERfAță UTILIzATOR

 / Opţional: cuplă EURO pentru sisteme de sudare de la alți 
producători sau f/f++ pentru surse de curent TPS 

ILUMInARE cU LED

PIESă DE fIxARE PEnTRU 
TUbUL DE GHIDARE A SâRMEI

ARTIcULAțIE cU 
cAP SfERIc

 /  JobMaster

 /  Up/Down
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vEDERE DE 
AnSAMbLU

PISTOLETE 
DE SUDARE
MIG/MAG

Pistolet de sudare manuală 
MIG/MAG cu răcire pe gaz sau lichid

Pistolet de sudare MultiLock

Pistoletele de sudare MultiLock pot fi echipate cu diverse corpuri de 
pistolet și sunt disponibile cu răcire pe gaz sau lichid.  
Diversele unghiuri și lungimi asigură flexibilitatea maximă.

fLEx nEcK

/ Corp flexibil 
al pistoletului

MTb 330i

/ Corpul pistoletului 
dimensionat special 

mai micToate datele tehnice sunt valabile atât 
pentru CO₂ (C1 EN 439), cât și pentru 
amestec de gaze (M21 EN 439).
Produsul corespunde cerinţelor  
IEC 60974-7 / - 10 CI. A

MTG 250i 250 A DA 40%

MTG 320i 320 A DA 40% 

MTG 400i 400 A DA 40% 

MTG 550i 550 A DA 30%

MTw 250i 250 A DA 100%

MTw 400i 400 A DA 100% 

MTw 500i 500 A DA 100% 

MTw 700i 700 A DA 100%

MHP 250i G ML 250 A DA 40%

MHP 400i G ML 400 A DA 40%

MHP 550i G ML 550 A DA 30%

MHP 500i w ML 500 A DA 100%

MHP 700i w ML 700 A DA 100%

MTb 200i G flex 200 A DA 40%

MTb 250i G 250 A DA 40%

MTb 320i G 320 A DA 40%

MTb 330i G 330 A DA 40%

MTb 360i G flex 360 A DA 40%

MTb 400i G 400 A DA 40%

MTb 550i G 550 A DA 30%

MTb 250i w 250 A DA 100%

MTb 330i w 330 A DA 100%

MTb 330i w flex 330 A DA 100%

MTb 400i w 400 A DA 100%

MTb 400i w flex 400 A DA 100%

MTb 500i w 500 A DA 100%

MTb 700i w 700 A DA 100%

cORP DE PISTOLET cORP DE PISTOLET

PESTE 80
MultiLock:

DE vARIAnTE
30°

15°

45°

 45°

răcire cu gaz MTG

răcire cu lichid MTw

răcire cu gaz MultiLock răcire cu lichid MultiLock

răcire cu gaz răcire cu lichid

°C

°C

°C °C

°C °C
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PullMig
Pistoletul PullMig are, la înălțimea de lucru de 1 m, o greutate de doar 1,6 kg 
și astfel este cu 30% mai ușor decât modelele comparabile. Datorită design-
ului compact, nu există aproape nicio diferenţă de mărime faţă de pistoletele 
de sudare convenţionale. PullMig se utilizează în special la aplicațiile pe 
aluminiu și la pachetele de furtunuri lungi (până la 15 m), la care este necesar 
transportul sigur și precis al sârmei.

UnITATE PULL 
/ Motor în mânerul 
pistoletului

POwERPIn 
adaptor pentru: Euro, 
Lincoln, Miller, Horbat

PISTOLET DE SUDARE

PushPull

LA DOAR

Precis. 
fiabil.

1,6 KG.

PullMig cMT 
Acest pistolet de sudare a fost dezvoltat 
special pentru procedeul de sudare CMT. 
Motorul de acționare foarte dinamic 
permite o stabilitate ridicată a procedeului 
CMT.

InTERfAță UTILIzATOR 
/ Standard, Up/Down 

sau JobMaster

/ Mâner ergonomic

/ Mâner drept

MHP 400i w PM cMT
280 A DA 100% (procedeu cMT)

400 A DA 100% (procedeu Standard)

MTG 320i  cu mâner ergonomic tip SUA

320 A DA 40%

MTG 400i cu mâner ergonomic tip SUA

400 A DA 40%

MTG 320i cu mâner drept tip SUA

320 A DA 40%

MTG 400i cu mâner drept tip SUA

400 A DA 40%
MTG 400i K4 400 A DA 40%

MTw 500i K4 500 A DA 100%

MHP 280i G PM cMT
180 A DA 40% (procedeu cMT)

280 A DA 40% (procedeu Standard)

MHP 280i PullMig G
280 A DA 40%

MHP 320i PullMig w
320 A DA 100%

răcire cu lichid PullMig cMT

răcire cu gaz PullMig cMT

răcire cu gaz PullMig răcire cu lichid PullMig

răcire cu gaz MTG tip SUA 

°C

°C

°C

°C

°C °C

Pistolet de sudare cu 
absorbția fumului K4
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Mai multe informaţii despre toate produsele Fronius şi despre reprezentantii si distribuitorii noştri din întreaga lume puteţi afla pe: www.fronius.com

Trei deparTamenTe, o singură pasiune: Tehnologia care impune noi sTandarde.
afacerea începută în 1945 ca atelier al unui singur meşter a ajuns acum să impună standarde tehnologice în domeniul tehnicii de sudare, al energiei solare şi sisteme-
lor de încărcare a bateriilor. În prezent avem circa 4.760 de angajaţi în întreaga lume, iar cele 1.253 de brevete de invenţii pentru produsele dezvoltate de noi certifică 
incontestabil spiritul inovator al companiei. pentru noi, dezvoltarea sustenabilă înseamnă implementarea principiilor relevante pentru mediu şi societate, în egală 
măsură cu factorii economici. iar în tot acest timp, exigenţele noastre nu s-au schimbat niciodată: să fim lider în inovaţie. 
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Middle East FZE
P.O. Box: 263241
Jebel Ali / JAFZA ONE BUILDING
Dubai / U.A.E
Telephone +971 (0) 56 499 8224
contact.middleeast@fronius.com
www.fronius.ae/pw

Fronius UK Limited
Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes, MK10 0BD
United Kingdom
Telephone +44 1908 512 300
Fax +44 1908 512 329
info-uk@fronius.com
www.fronius.co.uk

Fronius (Thailand) Ltd.
Pinthong Industrial Estate I
789/193 Moo 1, Sriracha, 
Chonburi 20230
Building: P17/B1
Thailand
sales.Thailand@fronius.com
www.fronius.co.th

Fronius USA LLC
6797 Fronius Drive
Portage, IN 46368
USA
Telephone +1 877 FRONIUS
sales.usa@fronius.com
www.fronius-usa.com

Fronius India Private Limited
GAT no 312, Nanekarwadi
Chakan, Taluka - Khed District
Pune 410501
India
Telephone + 91 98 20 60 52 07
sales.india@fronius.com
www.fronius.in

Fronius Canada Ltd.
2875 Argentia Road, Units 4,5 & 6 
Mississauga, ON L5N 8G6
Canada 
Telephone +1 905 288-2100 
Fax +1 905 288-2101 
sales.canada@fronius.com
www.fronius.ca
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/ MânER TIP PISTOL

Mânerul tip pistol poate fi 
montat ulterior cu ușurință.

/ TASTA PISTOLETULUI 
în PARTEA DE SUS

Procedeul de sudare poate fi 
pornit și oprit cu ușurință și 
de sus.

/ OPERARE cU 
POTEnțIOMETRU

Puterea poate fi reglată cu 
butonul rotativ.

/ PRELUnGIREA
TASTEI PISTOLETULUI

Prelungirea tastei permite 
o poziție mai flexibilă a 
mânerului.

/ ScUT TERMIc 

Scutul termic rotativ pentru 
ecranarea căldurii radiate și 
a stropilor de sudură.

/ SETURI DE 
cOnSUMAbILE

Pentru fiecare diametru 
al sârmei există cutii de 
consumabile și seturi pentru 
prima dotare, care conțin 
toate consumabilele relevante.

OPțIUnI șI AccESORII


