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Υπέρβαση ορίων από 
τεχνολογία inverter  
Οι μηχανές συγκόλλησης ηλεκτροδίου του 
Αυστριακού οίκου FRONIUS,  κατατάσσονται 
στην άκρως επαγγελματική κατηγορία. Την 
κατηγορία που  δε ¨σηκώνει¨ περιθώρια 
σφάλματος. Οι συγκολλητές γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι η μηχανή που θα επιλέξουν έχει εγ-

γυημένη απόδοση και μπορεί να βγάλει εις 
πέρας το έργο με την ποιότητα και τις προδια-
γραφές που καθορίζει ο μηχανικός συγκολ-
λήσεων. Ο οίκος διαθέτει την επαγγελματική 
σειρά μηχανών συγκόλλησης ηλεκτροδίου η 
οποία αποτελείται από την TransPocket 150, 
180, 2500, 3500, 4000 & 5000.  Μια πλήρη 
σειρά για συγκόλληση ηλεκτροδίων σε εύρος 

από 150 έως 500 A. Οι μηχανές αυτές φέρουν 
ευφυή στοιχεία, ιδανικά χαρακτηριστικά συγ-
κόλλησης και προορίζονται για χρήση στις πιο 
δυσμενείς συνθήκες.  Επίσης η FRONIUS 
είχε αναπτύξει και την πρώτη φορητή μηχανή 
συγκόλλησης ηλεκτρόδιου σε παγκόσμιο επί-
πεδο, η οποία λειτουργεί με ενσωματωμένες 
μπαταρίες Lithium-ion και ακούει στο όνομα 
FRONIUS AccuPocket.  
 
Αυτή προστίθεται στην γκάμα των μηχανών 
ηλεκτροδίου του οίκου και συμπληρώνει την 
ευελιξία που χρειάζονται γενικά οι συγκολλη-
τές. Το πάντρεμα της τεχνολογίας συγκόλλη-
σης με την τεχνολογία επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών, επιτρέπει στους χρήστες να συγ-
κολλούν παντού, ακόμα και εκεί που δεν 
υπάρχει παροχή ρεύματος.  
 
Από το 1950 ο οίκος αναπτύσσει καινοτόμες 
τεχνολογίες, επιχειρώντας καθημερινά να 
¨αποκρυπτογραφήσει το DNA του τόξου¨ και 
γι αυτό τον λόγο αναγνωρίζεται παγκοσμίως 
ως κορυφαίος ηγέτης στην τεχνολογία των 
συγκολλήσεων.  
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Ηλεκτρόδια συγκολλούν όλες οι μηχανές 
ΜΜΑ. Παρόλα αυτά οι βασικότερες διαφορές 
των οικονομικών μηχανών από Ασία και των 
μηχανών από τους καλύτερους  Ευρωπαίους 
κατασκευαστές όπως η FRONIUS Αυστρίας, 
είναι η ποιότητα κατασκευής και η τεχνολογία 
που φέρουν. Το τμήμα R&D του οίκου είναι 
πάντα ένα βήμα μπροστά από όλους, γιατί 
πολύ απλά η ομάδα του έχει την μεγαλύτερη 
τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα των 
συγκολλήσεων. Φυσικά όμως η ποιότητα κα-

τασκευής  των μηχανών,  καθορίζει την αν-
τοχή και την απόδοσή τους. Η τεχνολογία που 
φέρουν τα μηχανήματα αυτά, βοηθούν τον 
συγκολλητή να τα βγάλει πέρα όχι μόνο στην 
απλή συγκόλληση αλλά και στην συγκόλληση 
με ειδικά χαρακτηριστικά. Όπως π.χ. στην 
συγκόλληση ρίζας με ηλεκτρόδια κυτταρίνης 
(CEL) σε σωλήνες, τη συγκόλληση δύσκολων 
θέσεων, πολύ λεπτών ελασμάτων, ειδικά 
κραματωμένων υλικών κλπ. Στo κομμάτι της  
φορητότητας ο οίκος προσφέρει το σύστημα 
AccuPocket, που φέρει επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία και μπορεί να συγκολλήσει όλων 
των ειδών τα ηλεκτρόδια διαμέτρου 3,25 χιλ. 
Ηλεκτρόδια ρουτηλίου, βασικά, κυτταρίνης 
και ειδικά ηλεκτρόδια. Μέταλλα όπως ο χά-
λυβας, υψηλής κραμάτωσης μέταλλα και  
αλουμίνιο, είναι όλα μέσα στις δυνατότητες 
συγκόλλησης της μηχανής. Αυτό την κάνει 
δελεαστική για πολλά πεδία χρήσης. Οι μπα-
ταρίες Λιθίου Φωσφορικού άλατος σιδήρου ( 
LiFePO4 ) της  AccuPocket, είναι υψηλής 

απόδοσης με χωρητικότητα 400Wh. Με χει-
ροπιαστά παραδείγματα, αυτό ερμηνεύεται με 
160 εκατοστά συγκολλητικής ραφής TIG σε 
χρόνο 17 λεπτών (στα 130 Α και πάχος  ¨α¨ τα 

μηχανές συγκόλλησης ηλεκτροδίου 
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Oι νέας γενιάς μηχανές ηλεκτροδίου έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι πιο οικονομικές 
στο θέμα της κατανάλωσης ενέργειας και πιο αποδοτικές ως προς την ποιότητα συγκόλ-
λησης. Η τεχνολογία Inverter υπερτερεί φυσικά στις μηχανές αυτές και η τεχνογνωσία 
εσωτερικά της μηχανής, φαίνεται πάνω στα hardware και στα software. Ο συνδυασμός 
όλων αυτών είναι που  κάνουν και ασυναγώνιστα τα FRONIUS μηχανήματα. 

“



2 χιλιοστά), ή με συγκόλληση 18 ηλεκτροδίων 
διαμέτρου 2,5 χιλιοστών.  
Φυσικά είναι και υβριδική και λειτουργεί κα-
νονικά σε εργοτάξια απλά με καλώδιο στην 
πρίζα.  
 
Ας πάμε τώρα ένα σκαλοπάτι ακόμα πιο 
πάνω! Με την αγορά τέτοιων μηχανών ο εν-
διαφερόμενος κερδίζει επιπλέον χαρακτηρι-
στικά και ειδικές λειτουργίες, κάτι που είναι 
και καθοριστικός παράγοντας και κίνητρο για 
τον ενδιαφερόμενο, στο να επιλέξει τον κατα-
σκευαστή αυτόν και τα μηχανήματά του.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  
Εκτός από τις κλασικές λειτουργίες που 
φέρουν τα συστήματα αυτά,  όπως Hot-
Start, SoftStart, Antistick, VRD, κλπ, μας 
παρέχουν και  μερικές ακόμα λειτουρ-
γίες, οι οποίες στην ουσία είναι μια επι-
πλέον χείρα βοηθείας για τον 
συγκολλητή.  Οι λειτουργίες που προσφέ-
ρουν αυτές οι μηχανές ηλεκτροδίου 
είναι:  
 

• Παλμική συγκόλληση ηλεκτροδίου: Τα συ-
στήματα τελευταίας τεχνολογίας TransPocket 
150 και 180 προσφέρουν παλμική συγκόλ-
ληση σε εύρος 0,2 έως 990 Hz. Με ρύθμιση 
ρεύματος βάσης και κύκλου εργασίας. Για 
συγκόλληση λεπτών ελασμάτων και για δύ-
σκολες θέσεις.   
 
• Λειτουργία TAC: Η σημειακή συγκόλληση 
κενών ανάμεσα σε δύο ελάσματα με κενό 
χωρίς προσθήκη υλικού πλήρωσης είναι 
άπιαστο όνειρο γενικά για τις μηχανές TIG. Η 
FRONIUS εξάλειψε αυτό το πρόβλημα με την 
λειτουργία TAC που δημιουργεί ένα φαινό-
μενο ταλάντωσης των 2 λουτρών τήξης των 2 
ελασμάτων με αποτέλεσμα το ένα λουτρό να 
μεταπηδά στο άλλο και να γίνεται το ποντάρι-
σμα. Αυτό είναι δυνατό,  με μιας ειδικής συ-
χνότητας παλμόρευμα και με ρύθμιση της 
διάρκειάς του με χρόνο σε δευτερόλεπτα.  
 
• Λειτουργία TIG Comfort Stop: Οι μηχανές 
ηλεκτρόδιου της Fronius –ανάλογα με το 
μοντέλο- παρέχουν και ειδικές λειτουργίες 
στο TIG. Μπορεί το TIG να είναι με έναυση 
χωρίς υψίσυχνο, παρ’ όλα αυτά λειτουργεί με 
lift arc για να μην «πληγώνει» την ακίδα όπως 
έκανε το παλιό Scratch. Επίσης έχει ομαλό 
σβήσιμο του τόξου. Αυτό γίνεται  με ρύθμιση 
της τάσης του μήκους τόξου. Αρχικά ορίζουμε 
εμείς το εύρος της τάσης και στη συνέχεια 
προς το τελείωμα της συγκόλλησης, με μια κί-
νηση της τσιμπίδας προς τα πάνω μερικά χι-
λιοστά το μήκος τόξου αλλάζει και αυτό το 
καταλαβαίνει η μηχανή και σβήνει ομαλά το 
τόξο. Τέρμα πια τα απότομα τραβήγματα και 
οι βίαιες διακοπές του τόξου συγκόλλησης.  
•Λειτουργία UP/DOWN: Οι κλασικές τσιμπί-
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δες TIG που είναι για μηχανές ηλεκτροδίων 
έχουν συνήθως ένα βανάκι που είναι για το 
άνοιγμα της ροής του αερίου προστασίας. Οι 
τσιμπίδες της Fronius που είναι για τις μηχα-
νές ηλεκτροδίου Version TIG, έχουν 2 διακό-
πτες πάνω στην λαβή. Ο ένας διακόπτης 
ξεκινάει το αέριο με ηλεκτροβαλβίδα και ο 
άλλος ανεβοκατεβάζει τα αμπέρ.   
 
Πέρα από αυτές τις σημαντικές λειτουργίες, 
οι νέας γενιάς μηχανές ηλεκτροδίου έχουν 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι πιο οικονομικές 
στο θέμα της κατανάλωσης ενέργειας και πιο 
αποδοτικές ως προς την ποιότητα συγκόλλη-
σης. Η τεχνολογία Inverter υπερτερεί φυσικά 
στις μηχανές αυτές και η τεχνογνωσία εσω-
τερικά της μηχανής, φαίνεται πάνω στα hard-
ware και στα software. Ο συνδυασμός όλων 
αυτών είναι που  κάνουν και ασυναγώνιστα 
τα FRONIUS μηχανήματα.  
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Παρακάτω μερικά από τα νέα χαρακτηριστικά 
της νέας γενιάς μηχανών:  
• PFC: (Power Factor Correction): Μεγαλύ-
τερη οικονομία στην ενέργεια, συγκόλληση 
χωρίς απώλειες ακόμα και με χρήση μπαλαν-
τέζας 100 μέτρων. Σταθερό τόξο χωρίς σκαμ-
πανεβάσματα.  
• FUS: Ρύθμιση αμπέρ ανάλογα με την 
ανάγκη. Μπορείς να ρυθμίσεις την μηχανή με 
10 Α , 13 Α ή 16 Α ασφάλεια. Προστασία της 
μηχανής και επιλογή αμπέρ ανάλογα με την 

ασφάλεια του σπιτιού. Αν π.χ. ένα δωμάτιο ή 
μια παλιά κατοικία έχει μόνο 10 Α ασφάλεια 
στον πίνακα τότε επιλέγουμε μέσα στο μενού 
την παράμετρο FUS και βάζουμε τα 10 Α. Κα-
τόπιν κολλάμε χωρίς να κινδυνεύουμε με 
πτώση ρελέ.  
• tSd: Ρύθμιση για σβήσιμο της μηχανής σε 

περίπτωση που την ξεχάσουμε αναμμένη. Η 
μηχανή καίει ρεύμα ακόμα και σε κατάσταση 
Standby. Ενεργοποιούμε την μηχανή στον 
χρόνο που θέλουμε και όταν περάσει ο χρό-
νος κλείνει μόνη της. Αυτό έχει διπλό όφελος 
στην ουσία. Το ένα είναι η οικονομία ενέρ-
γειας αφού δεν θα ¨καίει¨ ρεύμα και το άλλο 
είναι η ασφάλεια, γιατί το ρεύμα ανοικτού κυ-
κλώματος δεν θα υπάρχει ανάμεσα στους 2 
πόλους.  
 
Όλα τα παραπάνω, συν την μοναδική εγ-
γύηση 3 ΧΡΟΝΩΝ με δυνατότητα επέκτασης  
τα 5 ΧΡΟΝΙΑ, την αντοχή των μηχανών με 
προστασία ακόμα και με 60 μοίρες βροχή, την 
συμβατότητα τους με γεννήτρια, την τέλεια 
συγκόλληση που προσφέρουν και την οικο-
νομία σε ενέργεια,  τότε η απόφαση από κάθε 
ενδιαφερόμενο που αναζητά το απόλυτο, δεν 
έχει άλλο δρόμο.  
 
FRONIUS! Τα Απόλυτα Επαγγελματικά Μη-
χανήματα!  




