
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

SOLUÇÕES DE SOLDAGEM PARA A 
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
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10% DE REDUÇÃO DE PESO. 
PARA 15,3 G COM MENOS CO2.

Restrição de emissões apesar de 
equipamentos de conforto e segurança 
impulsionam a indústria automobilística para 
programas de redução de componentes de 
direção e conversão de conceitos leves. 
Metais leves como alumínio e magnesita, 
assim como aços de alta e ultrarresistência 
são os materiais do futuro. Essa tendência 
também coloca novos desafios para a 
tecnologia de soldagem e demanda soluções 
inovadoras.
 
Ao lado da economia de peso, o custo 
desempenha um papel importante na 
indústria automotiva e de fornecimento. Para 
manter a competitividade, o processo de 
produção deve ser configurado com uma 
relação custo-eficiência e redução de custos.

Qual é o seu desafio 
em soldagem?

Let’s get connected.
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PARCEIRO DA INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA

Há muitos anos, a Fronius acompanha seus clientes na indústria automobilística. Por isso, é importante 
escutá-los, para que juntos possamos encontrar soluções personalizadas. A Fronius é sinônimo não apenas 
de qualidade de produto, mas também de serviço excepcional. Quando necessário, oferecemos suporte de 
forma fácil, competente e em todo o mundo. Confie em nossa experiência e know-how. 

QUALIDADE
/ Produto de alto desempenho, correspondente a todos os padrões 

do setor 
/ Serviço excelente executado por profissionais qualificados e 

altamente capacitados 
/ Suporte em todo o mudo, diretamente no seu local

RELAÇÃO CUSTO-EFICIÊNCIA
/ Processo de produção otimizado continuamente
/ Integração personalizada do nosso produto no processo de 

fabricação
/ Custos de produção e atividades em desenvolvimentos novos e 

adicionais do processo de soldagem em uma visão geral

KNOW-HOW
/ Informações de ponta sobre soldagem
/ Treinamento profissional para seus funcionários
/ Conhecimento abrangente sobre o processo de 

produção no setor automobilístico e de fornecimento

BONS RELACIONAMENTOS
/ 25 anos de experiência na indústria automobilística 
/ Parceria longa e confiável ao trabalhar em conjunto com 

o cliente
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MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO DO 
WELDCUBE
TODAS AS FONTES DE SOLDA EM UM 
LOCAL. 
UM SOFTWARE.

Documentação de dados, otimização de custos e de processo são temas 
importantes para a indústria automobilística e de fornecimento. 
Com o WeldCube, a Fronius apresenta a documentação e análise 
completas de dados de soldagem de todas as fontes de solda em todas 
as linhas de produto. O resultado? Mais transparência, segurança e 
acompanhamento para produção em série. Além da verificação completa 
da qualidade de soldagem, sua empresa pode utilizar os dados obtidos 
em uma otimização de custos contínua.



  / 5 

ECONOMIZE CUSTOS E TEMPO, POR VOCÊ...
/ Obtenha dados de soldagem de até 50 fontes de solda centrais e independente de 

dispositivo e avalie ao apertar o botão

/ Crie jobs centrais, administre e distribua as fontes de solda

/ Otimize custos pela análise de consumo mais fácil de gás e material adicional

/ Recupere rapidamente e diminua tempos de parada em caso de serviço do status do 
sistema (número de série, posição do software, histórico do componente)

/ Documente dados completos para garantia de qualidade e cumprimento de normas
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PUSHPULL

/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE
/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

/ CMT MIX

O SISTEMA HIGH-END PARA MÁXIMA PRECISÃO O SISTEMA COMPLETO PARA TODAS AS TAREFAS

/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

POWERDRIVE

ÁREAS DE APLICAÇÃO Standard LSC Pulse PMC CMT

Espessura da chapa até 1 mm

Espessura da chapa de 1 a 3 mm

Espessura da chapa até 3 mm

Soldagem na posição 

Velocidade de soldagem 

Soldagem com 100% CO2

Prevenção de respingos 

MATERIAIS

Aço

CrNi 

Alumínio

Materiais especiais 



180

70

45 42

200

55

30
20

200 200

74

40

230

63 65

PUSH 

/ PMC MIX

TPS/i SOLUÇÃO DE SISTEMA PARA A 
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

O SISTEMA COMPLETO PARA TODAS AS TAREFAS O SISTEMA ROBUSTO PARA A SIDERURGIA

POWERDRIVE

ÁREAS DE APLICAÇÃO Standard LSC Pulse PMC CMT

Espessura da chapa até 1 mm

Espessura da chapa de 1 a 3 mm

Espessura da chapa até 3 mm

Soldagem na posição 

Velocidade de soldagem 

Soldagem com 100% CO2

Prevenção de respingos 

MATERIAIS

Aço

CrNi 

Alumínio

Materiais especiais 
Vs cm/min Energy Input KJ/ length Penetration % of thickness

STANDARD LSC PULSE PMC CMT

Comparação dos processos

Steel 2 mm / 1,2 mm G3Si1 / 18%CO2 rest Ar / lap weld 30° vertical down posititon (PG)

  / 7 
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SOLUÇÕES DE SISTEMA PARA A 
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

CMT TWIN DELTACON

VANTAGENS 
/ Altas velocidades de soldagem 
/ Soldagem sem respingos 
/  Alto peso do material projetado por 

unidade de tempo  
/ Soldagem com 100% CO2

ÁREAS DE APLICAÇÃO
/ Componentes do chassi 
/ Eixos (caminhão/automóvel)
/ Estruturas de chassi 
/ Aros 
/ Para-choques

VANTAGENS
/ Melhor acesso aos componentes 
/ Montagem fácil da pinça 
/ Adaptação das especificidades do 

cliente da geometria do braço
/ Adaptação das especificidades do 

cliente do suporte do eletrodo

ÁREAS DE APLICAÇÃO
/ Componente de alumínio 
/ Carroceria 
/ Construção mista
/ Conexão em multicamadas
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DELTACON

LASERHYBRID

VANTAGENS
/ Boa capacidade de ponte 
/ Menor aplicação de calor
/ Penetração de solda mais profunda
/ Altas velocidades de soldagem 
/ Economia de material adicional 

ÁREAS DE APLICAÇÃO
/  Manutenção da bateria 

(e-mobilidade)
/ Portas 
/ Eixos 
/ Componentes do chassi
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CORDÕES VIISÍVEIS

VANTAGENS
/ Brasagem rápida (até 3 m/min)
/ Menor aplicação de calor
/ Costura plana e limpa
/ Melhor aparência de costura
/ Até 60% menos gás de proteção
/ Livre de respingos

VANTAGENS
/ Soldagem e brasagem praticamente livres 

de respingos no aço galvanizado
/ Menos deformação através de aplicação 

de calor ideal
/ Menor porosidade
/ Arco voltaico mais estável
/ Penetração de solda ideal
/ Altas velocidades de soldagem

AÇO GALVANIZADO  

AÇOS DE RESISTÊNCIA 
ALTA E EXTREMA

VANTAGENS
/  Soldagem praticamente livre de 

respingos de componentes quentes 
formados

/ Menor aplicação de calor (até -50%) em 
comparação com a soldagem gás inerte 
metal comum

CMT: I: 200 A, U: 16,2 V

ARCO VOLTAICO CURTO: I: 97 A, U: 18,1 V CMT: I: 98 A, U: 11,8 V

-50% DE APLICAÇÃO DE CALOR

PROCESSOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

PROCESSOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

PROCESSOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

BODY IN WHITE
Não importa se aplicação de aço, alumínio ou misturada. 
A Fronius oferece o processo de soldagem ideal.

1 mm / 0.04 in.

1

1

2

3

4

5
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SOLDAGEM DE ALUMÍNIO
POR ARCO VOLTAICO

PROCESSOS
Pulse/PMC

CMT
LaserHybrid

VANTAGENS
/ Alta estabilidade do arco voltaico
/ A menor aplicação de calor
/ Ligações de aço e alumínio possíveis 
/ Menor formação de respingos
/ Melhor capacidade de ponte

2 mm
1 mm
2 mm

I: 100 A, U: 18,9 V, Vd: 4,5 m, Vs: 60 cm/min

2 mm
2 mm
2 mm

A MELHOR CAPACIDADE DE PONTE 

DELTASPOT
Conexão de alumínio de 3 camadas
Material: EN AW 6014, EN AW 6016

SOLDAGEM A PONTO
ALUMÍNIO/RESISTÊNCIA

PROCESSO 
DeltaSpot
DeltaCon

VANTAGENS
/ União com segurança de processo e 

reprodutibilidade de alumínio com o 
menor tempo de ciclo

/ Independente da direção da união e da 
combinação de espessuras de chapas, a 
solução perfeita para conceitos de 
construções leves

/ Processo livre de respingosCONSTRUÇÃO MISTA

PROCESSOS
CMT

DeltaSpot

VANTAGENS
/ Ligação de aço e alumínio 

possível

CMT

1

2

3

4

6

6

5
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Desafios de soldagem

/ Soldagem de materiais muito finos 

/ Conexão de materiais de diferentes espessuras (flange)

/ Maior conexão de chapa 

/ Maior tolerância dos componentes 

/  Danos a peças sensíveis, como catalisador ou filtro de 

partículas, causados por respingos de solda 

/  Relação custo-eficiência na produção, grande número de 

peças

SISTEMAS DE EXAUSTÃO
O sistema de exaustão foi desenvolvido como um sistema muito complexo. 
Para reduzir o peso, são utilizados materiais mais finos.

LSC
PMC
CMT 

CMT Twin
TIG

Coletor de exaustão

Material: aço cromo-ferrítico

Desafio 

/  Maior tolerância dos 

componentes 

/ Alta velocidade de soldagem 

Solução 

TPS/i PMC / LSC

ÁREAS DE APLICAÇÃO LSC PMC CMT CMT Twin TIG

Espessura da chapa até 1 mm

Espessura da chapa de 1 a 3 mm

Espessura da chapa até 3 mm

Conexão fi na-grossa

Velocidade de soldagem 

Respingos de solda 

Aplicação de calor mínima 

Capacidade de ponte 

Maior conexão de chapa

1
2

1

4
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Flange

Material: Aço 

Desafio 

/ Sem respingos de solda 

/  Arco voltaico mais 

estável

/  Alta velocidade de 

soldagem 

Solução

TPS/i CMT

Cobertura do catalisador

Material: 

aço cromo-ferrítico 

Desafio 

/ Boa penetração de solda

/ Boa capacidade de ponte

/ Alta velocidade de soldagem 

Solução

TPS/i CMT

Silenciador

Material: 

aço cromo-ferrítico

Desafio 

/  Sem respingos de 

solda

/  Arco voltaico mais 

estável 

/  Alta velocidade de 

soldagem

Solução

TPS/i CMT

ÁREAS DE APLICAÇÃO LSC PMC CMT CMT Twin TIG

Espessura da chapa até 1 mm

Espessura da chapa de 1 a 3 mm

Espessura da chapa até 3 mm

Conexão fi na-grossa

Velocidade de soldagem 

Respingos de solda 

Aplicação de calor mínima 

Capacidade de ponte 

Maior conexão de chapa

2

3

3

4

4
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Desafios de soldagem

/ Menor porosidade nas costuras de soldagem 

/ Boa capacidade de ponte

/ Menor aplicação de calor

/  Sem deformação e alto desempenho em aços de alta e 

ultrarresistência  

/ Ignição e cratera final perfeitas

/ Relação custo-eficiência na produção

MECANISMO DE TRASLADO
Nos componentes dos mecanismos de traslado, geralmente são com-
ponentes relacionados à segurança que exigem costuras de soldagem 
da mais alta qualidade. 

LSC
PMC
CMT

CMT Twin
Laser Hybrid

Barra transversal 

Material: Aço

Desafio 

/ Alta velocidade de soldagem 

/ Formação de raiz contínua 

Solução

TPS/i PMC

ÁREAS DE APLICAÇÃO LSC PMC CMT CMT Twin LaserHybrid

Espessura da chapa até 1 mm

Espessura da chapa de 1 a 3 mm

Espessura da chapa até 3 mm

Conexão fi na-grossa

Velocidade de soldagem 

Respingos de solda 

Aplicação de calor mínima 

Capacidade de ponte 

1

1

3
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Amortecedores

Material: Aço

Desafio 

/ Boa penetração de solda

/ Poucos respingos de solda

/ Alta velocidade de soldagem

Solução 

TPS/i PMC

Eixo

Material: Alumínio

Desafio 

/ Alta velocidade de soldagem 

/ Menor aplicação de calor

/ Boa capacidade de ponte 

Solução 

LaserHybrid

Eixo

Material: Aço

Desafio 

/  Maior tolerância dos 

componentes 

/ Alta velocidade de soldagem 

/ Poucos respingos de solda 

Solução

TPS/i PMC

2

2

3

4

4
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Desafios de soldagem

/ Materiais muito finos 

/ Respingos em sistemas mecânicos delicados

/ Aços de alta e ultrarresistência

/ Costuras muito curtas de soldagem 

/ Qualidade constante  

/ Diferentes espessuras de materiais 

/ Relação custo-eficiência na produção

ESPAÇO INTERNO (ASSENTO, PAINEL DE 
INSTRUMENTOS)
Geralmente, o interior dos veículos é construído com materiais especiais, como aços de alta 
e ultrarresistência. Sistemas mecânicos sofisticados precisam de uma soldagem com poucos 
respingos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO LSC PMC CMT

Espessura da chapa até 1 mm

Espessura da chapa de 1 a 3 mm

Espessura da chapa até 3 mm

Conexão fi na-grossa

Velocidade de soldagem 

Respingos de solda 

Aplicação de calor mínima 

Capacidade de ponte 

Costuras curtas de soldagem (ignição 
estável)

LSC
PMC
CMT 
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Estrutura de assento

Material: Aço

Desafio 

/  Costuras curtas de 

soldagem 

/ Ignição estável 

/ Boa penetração de solda

Solução 

TPS/i PMC

Recliner

Material: Aço

Desafio 

/ Sem respingos de solda

/  Arco voltaico mais 

estável 

/  Costuras curtas de 

soldagem 

/ Menor aplicação de calor

Solução

TPS/i CMT

Painel de instrumentos

Material: Aço

Desafio

/ Menor aplicação de calor

/ Poucos respingos de solda 

/ Conexão fina-grossa 

Solução 

TPS/i CMT

1

1

2

2

3
3
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LUCRE COM 
SEUS SERVIÇOS

AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO

Nós o preparamos na fase de aceleração de seus testes de produção. A integração 
personalizada e rápida dos produtos oferece...

 / Tempo de atividade otimizado
 / Necessidade de retrabalho evitada
 / Transferência de conhecimento

OBTENHA KNOW-HOW E INDEPENDÊNCIA 

Para garantir a alta qualidade do produto em diferentes países, é importante que 
a equipe de produção tenha o mesmo nível de conhecimento. Nós oferecemos...
 
 / Treinamentos individuais e coletivos sobre as necessidades dos clientes
 / Preparação das medidas de treinamento no local
 / Transferência de conhecimentos padronizada

OTIMIZE SEU USO DE RECURSOS 

Com nossa experiência de muitos anos na indústria automobilística, nós podemos 
ajudá-lo a otimizar seus processos de produção e o ajuste de parâmetros. 

 / Até  -45% de retrabalho/componente
 / Até +24% de velocidade de soldagem/componente
 / Até  -63% de custos de reparação e perda
 / Até  -26% de custos com gás de proteção
 / Até  -22% de custos totais/componente

REDUZA SEU TEMPO DE INATIVIDADE

Nós assumimos a manutenção e comissionamento de seu sistema de soldagem e 
o ajudamos a prevenir tempos de parada e economizar custos com os 
funcionários. Você obtém...

 / Disponibilidade máxima do sistema
 / Manutenção de valor do sistema
 / Planejamento de custos eficiente
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Mais informações sobre todos os produtos da Fronius, inclusive sobre nossos distribuidores e representantes em todo o mundo podem ser encontradas em www.fronius.com
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PERFECT CHARGING
Como líder em know-how em carrega-
mento de baterias, nós criamos solu-
ções de destaque com proveito máximo 
para nossos clientes. Na intralogística 
tomamos conta da otimização do fluxo 
de energia para empilhadeiras elétri-
cas, buscando sempre inovações. Em 
concessionárias automotivas, nossos 
potentes sistemas de carregamento 
garantem processos seguros.

SOLAR ENERGY
24h de sol é o nosso grande objetivo. 
Trabalhamos todos os dias para que a 
visão de um futuro no qual a demanda 
energética mundial seja coberta 100% 
por energias renováveis se torne reali-
dade. Portanto, nos concentramos em 
soluções que geram, armazenam, distri-
buem e consomem energia solar de 
forma rentável e inteligente.

PERFECT WELDING
Nossa missão é Perfect Welding. Uma 
tarefa que enfrentamos, há décadas, 
com paixão e habilidade para propor-
cionarmos aos nossos clientes a cone-
xão perfeita em forma de um cordão de 
soldagem. Com nossas tecnologias e 
serviços de destaque em conexão com 
as aplicações dos nossos clientes, nós 
não somente solucionamos seus pro-
blemas específicos de soldagem, mas 
também damos uma contribuição sig-
nificativa para o aumento da produtivi-
dade em suas empresas.

O que começou, em 1945, como uma microempresa agora estabelece padrões tecnológicos 
nas áreas de tecnologia de soldagem, fotovoltaica e carregamento de baterias. Hoje atua-

mos mundialmente com cerca de 4.550 colaboradores e 1.241 patentes 
concedidos para desenvolvimento de produtos que demonstram o espírito inovador na 

corporação. Para nós, desenvolvimento sustentável significa implementar aspectos ambien-
tais e sociais com a mesma consideração tida com os fatores econômicos. Em tudo isso, 

nossa pretensão nunca mudou: ser líder em inovação. 

TRÊS UNIDADES DE NEGÓCIOS, UMA PAIXÃO: 
TECNOLOGIA QUE ESTABELECE PADRÕES.
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefone +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius do Brasil Comércio
Indústria e Serviços Ltda
Av. Dr. Ulysses Guimarães, 3389 
Vila Nogueira, Diadema, SP 
CEP: 09990-080 
Brasil
Telefone +55 11 3563-3800 
Fax +55 11 3563-3777
vendas.solda@fronius.com
www.fronius.com.br


