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Neustálá snaha o zlepšování výroby 
vyžaduje efektivní způsob spojování: 
vysoký výkon odtavení při svařování 
elektrickým obloukem (MAG) je 
pouze jedna část řešení pro spojování 
středních a silných plechů. Vysoká 
rychlost svařování je rovněž zapotřebí. 
Při kombinaci obou požadavků jsou 
rovněž nezbytná opatření pro zajištění 
hlubokého závaru.

Tyto požadavky splňuje technika 
„Rapid Weld“:  lze dosáhnout velkých 
a-rozměrů a rovněž hlubokých závarů 
pro zajištění plných spojů u svarů T při 
praktickém provozu. 

Nové elektronické svařovací přístroje 
třídy QINEO nabízí tyto přednosti 
sériově: vhodné svařovací parametry 
jsou rovněž jako požadované 
elektrické vlastnosti již kompletně 
naprogramované a stačí si je pouze 
vyvolat. 

Svařovací procesy probíhají 
rovnoměrně a bez rozstřiku.

 Přednosti:

-  Vysoký výkon odtavení

-  Vysoká rychlost svařování 

-  Hluboký závar

-  Velké a-rozměry v poloze

-  Snižování doby svařování

-  (Bez přípravy svaru)

Svar T 40 na 40mm
T-joint 40 on 40 mm

Svar T 8 na 10mm
T-joint 8 on 10 mm

Dvojitý koutový svar 6 na 6mm
Double fillet weld 6 on 6 mm

A permanent pursuit of an improved 
production advantage requires 
efficient joining processes: A high 
deposition rate when arc welding 
(MAG) is only part of a solution to join 
medium and thick sheet metals. A high 
weld speed is also necessary. When 
combining the two requirements, 
measures to ensure a deep penetration 
become indispensable.

The „Rapid Weld“ technology satisfies 
these requirements: Large leg 
lengths as well as a deep penetration 
can easily be achieved in practical 
operation in order to guarantee a full 
penetration weld on T-joints.

The new electronic welding machines 
of the QINEO series offer these 
advantages as a standard: The suitable 
welding parameters as well as the 
necessary electrical characteristics 
have already been programmed and 
only need to be called up.

Welding processes run constantly and 
spatter-free.

 Advantages:

-  High deposition rate

-  High weld speed 

-  Deep penetration

-  Large leg lengths in one layer

-  Reduction of welding time

-  (No seam preparation)


