
MSG Laser Hybrid Weld

Hospodárné, bezpečné, rychlé.

Weld your way.

www.cloos.de
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„Invent the future – vynalézt budoucnost – 
to je nejjistější způsob, jak ji předpovědět.“
                                                                                                                Alan Kay
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MSG Laser Hybrid Weld – metoda, která má budoucnost. 

MSG laserové hybridní svařování není nové, ale je stále více žádané, ne-
boť dosud nikdy nebylo tak hospodárné jako nyní. Oproti běžnému tan-
demovému svařování a svařování metodou MAG při něm lze dosáhnout 
významných úspor, a to jak doby zpracování, tak i přídavného materiálu. 
Jednovrstvé svary lze totiž i u silnostěnných materiálů svařovat bez 
předchozí přípravy. 
Kromě toho lze jak u tenkých, tak i u silných materiálů dosáhnout vy-
sokých rychlostí svařování. 

Metoda MSG Laser Hybrid Weld byla uvedena na trh společností CLOOS, 
která je specialistou na svařovací postupy všeho druhu. 
Od roku 2004 je tato technologie nepřetržitě vyvíjena v úzké spolupráci 
se zákazníky a výzkumnými ústavy. 
V současnosti se pomocí MSG laserových svařovacích zdrojů od firmy 
CLOOS vyrábějí součásti strojů, kolejových a užitkových vozidel, ale také 
díly určené pro automobilový průmysl. Výhody spočívají v synergickém 
propojení obou svařovacích procesů.

Tak hospodárně jako nikdy předtím
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Metoda

Z každého to nejlepší

MSG laserová technologie v sobě spojuje přednosti obou osvědčených 
svařovacích procesů. 

Laserový paprsek roztaví materiál v jednom malém bodě. Díky vysoké 
hustotě energie pronikne laserový paprsek hluboko do materiálu 
a odpaří ho. Naopak u procesu MSG je místo svařování široké a do 
společné tavné lázně je přiváděn přídavný materiál. Přídavný materiál 
zaplní trychtýř vytvořený laserovým paprskem a zajistí bezpečné spojení 
bočních stěn. Výsledkem jsou svarové spoje s hlubokým závarem a vy-
sokou jakosti. 
Parametry obou procesů lze nastavit individuálně. Pokud jde o formu 
a hloubku závaru, lze je perfektně přizpůsobit vlastnostem svařovaného 
dílce a docílit tak optimální jakosti svarového spoje.

Výhody v porovnání se svařováním metodou MIG/MAG
 Vyšší produktivita díky vyšší rychlosti svařování 
 Snazší příprava svaru u silnějších materiálů a při jednovrstvém svařování
 Snížení deformací svařovaných dílců díky menšímu vnesenému teplu
 Větší hloubka závaru 
 Stabilní proces díky střídání postupů 

Výhody v porovnání s laserovým svařováním
 Nižší citlivost vůči tolerancím svařovaného dílce
 Zvýšená jakost svarového spoje díky lepšímu spojení bočních stěn

Velká hloubka závaru 
pomocí laserového paprsku

Bezpečné spojení bočních stěn díky procesu MSG

Kratší doba zpracování*: 
až o 57 %
Méně přídavného materiálu*: 
až o 70 %
*Při porovnání tandemového svařování s MSG Laser Hybrid Weld. 

Nízkolegovaná ocel, tloušťka 10 mm.

Jediná na trhu: Sedmá osa

Hybridní svařovací hlava s dodatečnou sedmou osou,  
vyvinutá firmou CLOOS, je na trhu zcela unikátní. 
Díky této volně programovatelné ose lze ideálně seřídit vzájem-
ný úhel laserového paprsku a svařovacího hořáku MSG. 
Odpadají tak zbytečné pohyby robotu, zvyšuje se rychlost pro-
cesu a jsou splněny i ty nejvyšší požadavky, pokud jde o jakost 
svarového spoje. 
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Metoda

Vše od jednoho výrobce Společnost CLOOS byla průkopníkem ve vývoji MSG Laser Hybrid Weld. 
A nejen to, jako systémový integrátor dodává firma CLOOS také výkonný 
MSG svařovací zdroj, unikátní svařovací hlavu, moderní řízení robotu 
a kompletní příslušenství robotického svařovacího zařízení. Společnost 
CLOOS vám dodá také ochranné kabiny, individuálně přizpůsobené 
konkrétnímu zadání. To je rozhodující konkurenční výhoda ve všech 
oblastech, kde jsou vyžadovány kvalitní svarové spoje.

Metoda MSG Laser Hybrid Weld neponechává nic náhodě: Před zahá-
jením svařování se analyzují tolerance svařenců a geometrie mezery. 
Také v průběhu svařování se nepřetržitě vyhodnocují všechny relevantní 
parametry a zaznamenávají se pro pozdější vyhodnocení: teplota, plaz-
ma, zpětný odraz, výkon laseru a také parametry MSG. Pro uživatele to 
znamená maximální hospodárnost a současně garanci kvality.
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Optimální výsledky svařování metodou MSG zajišťuje svařovací zdroj 
QINEO od firmy CLOOS. Lze ho použít pro veškeré procesy svařování 
metodou MSG a pro všechny materiály. Díky sběrnicovému řízení a mo-
nitorování údajů o svařování je MSG Laser Hybrid Weld velmi snadné. 
Bezpečné a účinné přivádění přídavných materiálů zajišťuje systém 
podávání drátu QINEO Wire Drive Automation.

Senzorika jistí kvalitu

MSG Laser Hybrid Weld spojuje výhody obou samostatných 
metod, a navíc dokáže z jejich kombinace vytěžit ještě další 
synergické efekty. Elektrický oblouk zajišťuje dobré pře-
klenutí spáry při tolerancích v přípravě dílce, zatímco laser 
umožňuje svou vysokou hustotou výkonu velkou hloubku 
závaru svarového spoje. Laser a plazma oblouku se navzájem 
ideálně doplňují, pokud jde o stabilitu procesu.

MSG laserová hybridní technologie je nanejvýš zajímavá 
nejen pro automobilový průmysl a oblast zpracování tenkých 
materiálů, ale především pro svařování větších tlouštěk stěn 
u součástí užitkových a kolejových vozidel a také stavebních 
strojů.
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Pilotní projekt ve firmě Alstom FranceOborová řešení
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Popis projektu

Firma Alstom je koncern s celosvětovou působností v oblasti energetiky a přepravy. Mimo jiné se zabývá výrobou kolejových 
vozidel pro dálkovou i regionální přepravu, vozů metra a tramvají. V rámci pilotního projektu, který se týká výroby po celé Ev-
ropě, vybavila firma CLOOS stávající frézovací portál nejmodernější MSG laserovou technologií. Cílem bylo vyrábět větší součásti 
železničních vagonů rychleji a cenově úsporněji než doposud. Po dokončení testovací fáze budou na laserová hybridní zařízení 
přebudovány i další frézovací portály v dalších výrobních závodech.
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Svařovací zařízení na klíč pro užitková vozidla

Popis projektu

V oblasti výroby užitkových vozidel připravila společnost CLOOS MSG laserovou výrobní linku na klíč. 
Pomocí tohoto zařízení se svařují zdvihací válce pro vyklápěcí nástavby a sklápěcí přívěsy. 
MSG laserová technologie se tak prosadila také při svařování silnějších materiálů.

Oborová řešení
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Oborová řešení Firma TMS sází na technologii budoucnosti

Popis projektu

Lucemburská firma TMS Metall- und Stahlbau se snaží proniknout na nové trhy, a proto investuje do moderních robotických 
svařovacích zařízení zařízení od firmy CLOOS. Nejprve začne využívat optiku ScanTracker pro hloubkové svařování, díky níž lze 
spolehlivě zpracovávat různé materiály a geometrie svarových spojů.
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Oborová řešení Laserové svařovací zařízení pro větší konkurenceschopnost
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Popis projektu

Skupina Manitowoc patří mezi přední světové výrobce jeřábů. V závodu ve Wilhelmshavenu se vyrábějí autojeřáby GROVE pro 
tento americký koncern. Aby zvýšila svou konkurenceschopnost, investuje tato firma do moderních výrobních technologií a opti-
málního toku materiálů v areálu s tradičními výrobními halami.
Jádrem linky na výrobu teleskopických ramen tvoří 60 metrů dlouhé svařovací zařízení od firmy CLOOS.
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Společnost

Weld your way! Přinášet skutečnou přidanou hodnotu pro naše zákazníky! – Tento cíl 
pohání našich 700 motivovaných zaměstnanců k maximálním výko-
nům. Naším cílem je rozhodujícím způsobem přispět našimi inovačními 
svařovacími procesy vždy prověřenými ve výrobních podmínkách k trvale 
udržitelnému hospodářskému úspěchu vašeho podniku – a to splníme!
Soustředíme se přitom na své procesní kompetence ve svařování 
a řezání nejrůznějších materiálů.
Nabízíme našim zákazníkům individuální řešení optimálně přizpůso-
bená požadavkům na výrobek a výrobu – ve spojení s našimi flexibilně 
konfigurovatelnými svařovacími zdroji nebo v rámci vysoce integrova-
telných automatizovaných zařízení pro robotizované svařování. 
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Tak, jak to potřebujete – tedy „Weld your way“.
Pod značkou Cloos celosvětově vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme 
inovativní řešení do více než 40 zemí. 
 
Díky nové generaci svařovacích zdrojů pro ruční a automatizované 
aplikace QINEO® a systému pro automatizované svařování a řezání 
QIROX® pokrývá naše spektrum výrobků celou oblast techniky pro 
obloukové svařování. Naše portfolio výrobků kromě toho zahrnuje 
inteligentní řešení z oblastí softwaru, senzoriky a bezpečnostních 
prvků – vždy na míru vašim potřebám!
Značka Cloos, to jsou komplexní služby od jednoho dodavatele!

Servisní linka
 +49 (0) 27 73 85-132

Služby – pro zvýšení výkonu  
a úspěšnosti vaší výroby:

- testování hospodárnosti

- simulace

- zkušební instalace

- školení

- technická podpora

-  management náhradních  

dílů

Služby

Obloukové svařování  
nejvyšší úrovně:

- svařovací zdroje

- pohony drátu

- svařovací hořáky

- svazky médií

- příslušenství

Vše pro automatizované  
svařování a řezání:

- mechanika robotu

- řízení robotu

- periferie robotů

- polohovadla dílců

- senzorika

- software
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Rakousko
CLOOS Austria GmbH
Rheinboldtstrasse 15
2362 Biedermannsdorf
Tel.: (00 43) 22 36 622 98-0
Fax: (00 43) 22 36 622 98-41
E-mail: office@cloos.co.at
www.cloos.co.at

Brazílie  
CLOOS Técnica em Soldagem
Imp. e Exp. Brasil Ltda
Rua Tarauacá, 1262 – Jardim Cumbica
Guarulhos / São Paulo
07240-180
Tel.: (00 55) 11 2304-2224
Fax: (00 55) 11 2304-2634
E-mail: contato@cloos.com.br

Belgie/Nizozemsko/Lucembursko
CLOOS Benelux N.V.
Grijpenlaan 24
3300 Tienen
Tel.: (00 32) 16 39 55 00
Fax: (00 32) 16 40 03 45
E-mail: info@cloos.be
www.cloos.be

Čína
CLOOS Welding Technology (Beijing) Ltd.
No. 6104 Beijing Fang He Zheng Yuan
Industrial Garden Building No.1,
No. 15 Guangju Road, Tongzhou Industrial
Development Zone, Zhangjiawan Town
Tongzhou District
Beijing 101113
Tel.: (00 86) 10 61 50 90 12
Fax: (00 86) 10 65 66 72 98
E-mail: info@cloos.cn
www.cloos.cn

Česká republika
CLOOS Praha GmbH
Vídeňská 352
Vestec u Prahy
252 42 Jesenice
Tel.: (00 420) 2 44 91 03 55
Fax: (00 420) 2 44 91 30 29
E-mail: cloos@cloos.cz
www.cloos.cz

Velká Británie
CLOOS UK Ltd.
Wulfrun Trading Estate
Stafford Road
Wolverhampton WV 10 6 HR
Tel.: (00 44) 19 02 71 12 01
Fax: (00 44) 19 02 71 13 76
E-mail: sales@cloos.co.uk
www.cloos.co.uk

Indie
CLOOS India Welding Technologies Pvt Ltd.
Pune Office: R K Plaza, Survey no 206/3,
Plot no 17 VIMAN NAGAR,
PUNE 411 014
Indie
Tel.: (00 91) 202 674 1017
Fax: (00 91) 202 674 1001
E-mail: info@cloos.in
www.cloos.in

Mexiko
CLOOS Robotic de Mexico
Puerto Mazatlan 242-E
Col. La Fe
MX-San Nicolás de los Garza, NL
CP. 66477
Tel.: (00 52) 81 82 99 2090
Fax: (00 52) 81 82 99 2091
E-mail: info@cloos.com.mx
www.cloos.com.mx

Rusko
OOO CLOOS Vostok
Valdaysky proezd 16,
125445 Moskva
Tel.: (007) 4 99 76 72 47 0
Fax: (007) 4 99 76 72 47 0
E-mail: vladimir.polkovnikov@cloos.ru
www.cloos.ru

Švýcarsko
CLOOS Electronic GmbH
Jambe-Ducommun 8b
2400 Le Locle
Tel.: (00 41) 3 29 31 74 74
Fax: (00 41) 3 29 31 74 78
E-mail: cloos@cloos.ch
www.cloos.ch

Turecko
CLOOS Kaynak Teknik Sanayi Ltd. Sti.
Güzeller OSB. Galvano San. Sit.
Cumhuriyet Cad. No: 2/10
41400 Gebze Kocaeli Turecko
Tel.: (00 90) 262 751 41 62
Fax: (00 90) 262 751 41 92
E-mail: info.tr@cloos.de
www.cloos.com.tr

USA
CLOOS Robotic Welding Inc.
911 Albion Avenue
Schaumburg, Illinois 60193, USA
Tel.: (0 01) 847 923 99 88
Fax: (0 01) 847 923 99 89
E-mail: info@cloosrobot.com
www.cloosrobot.com
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CLOOS PRAHA, spol. s r.o.
Vídeňská 352
25242 Jesenice u Prahy -Vestec 
Česká republika 

Telefon +420 244910355
Telefax +420 244913029
E-mail cloos@cloos.cz
www.cloos.cz


