
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

transsteel 3500/5000
/ Sistema de soldagem MIG/MAG



2 / Sobre nós

/ Desde 1950, desenvolvemos soluções globais inovadoras para a soldagem de resistência 
e arco voltaico. Como, por exemplo, nossa tecnologia Cold Metal Transfer (CMT). Esse 
processo de soldagem revolucionário acabou com um preconceito no mundo: de que o 
alumínio e o aço não são soldáveis entre si. Dia a dia trabalhamos em nosso objetivo: 
decifrar o »DNA do arco voltaico«. Portanto, não impressiona que sejamos líderes em 
tecnologia e de mercado na Europa, na área de tecnologia de soldagem.

seu parceiro robusto na construção de aço

PROCESSO
 
 
TECnOlOgia digiTal dE SOldagEm
 
/ Com a regulagem digital dos processos de soldagem, a 
TransSteel garante 100% de resultados de soldagem repe-
tíveis. A Fronius, como líder de mercado, garante para as 
fontes de solda digitais, em soldagem de aço, um arco vol-
taico extremamente estável.
 
/ O ajuste simplificado e preciso e a memorização de parâ-
metros de soldagem garantem a mais alta precisão em 
processos de soldagem.
 
/ TransSteel é a segurança do futuro e a flexibilidade: o 
sistema de soldagem digital é concebido de forma modu-
lar e atualízável.

gERal
 
 
SEmPRE PREOCuPada COm a SEguRança
 
/ Na construção de aço, a questão é a confiabilidade. Ferra-
mentas robustas são uma rotina. Isto também é válido 
para a sua soldagem. A TransSteel foi desenvolvida para: 
ser um parceiro robusto e confiável, que se distingue pelo 
design inteligente do equipamento e pelo manuseio sim-
plificado. Regulado digitalmente e equipado com o conhe-
cimento de especialistas, o sistema de soldagem TransSte-
el está preparado para a melhor soldagem do aço, 
garantindo 100 % de performance do sistema!
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/ RObuSTa E COnfiávEl
/ manuSEiO maiS SimPlES
/ SOldagEm dE açO PERfEiTa

KnOw-hOw fROniuS inTEgRadO PaRa SOldagEm 
dO açO
/ A Fronius leva a sério a preocupação com a soldagem 
perfeita. A Steel Transfer Technology representa um paco-
te de conhecimento, que foi especialmente desenvolvido 
para o mercado do aço: Curvas características de solda-
gem desenvolvidas por especialistas que proporcionam, 
na prática, uma ignição e uma fusão perfeitas. 
 
/ O know-how está presente também em algumas tecnolo-
gias do equipamento: por exemplo, o alojamento para o 
jogo de mangueiras, que está diretamente integrado na 
placa do motor no alimentador de arame. O arame de sol-
da é conduzido de forma contínua do alimentador até o 
bico de contato. O resultado é uma alimentação de arame
extremamente estável e menor consumo de peças de des-
gaste.
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conhecimento de especialistas integrado

SiSTEma viSandO SEmPRE O mElhOR
/ Steel: A curva característica universal serve para um 
ajuste rápido e simples dos parâmetros de soldagem. Com 
esta curva, cobre-se a maioria das tarefas de soldagem em 
aço.
 
/ Steel Root: Este ajuste de curva característica contribui
para um arco voltaico curto, suave e estável, que propor-
ciona uma poça de fusão resistente e de boa moldabilida-
de. Solda simples e perfeita para passes de raiz, sem a ne-
cessidade de backing e capacidade de preenchimento de 
gap são argumentos que convencem qualquer soldador.
 
/ Steel Dynamic: Curva característica voltada para um 
arco voltaico concentrado e flexível. O resultado é uma  
penetração profunda e estreita, assim como o aumento da
velocidade de soldagem.
 
/ Outras características da Steel Transfer Technology são
um excelente início de soldagem – mais rápido e limpo – 
e um final de soldagem preciso. Assim, são melhoradas as
características de ignição para o próximo processo de sol-
dagem.

/ As características perfeitas de soldagem resultam da combinação de complexas correla-
ções entre ignição, arco voltaico e ponto de queima. Com a Steel Transfer Technology, a 
TransSteel está equipada com todo o knowhow dos especialistas da Fronius, para qualquer 
aplicação em soldagem de aço.

CaRaCTERÍSTiCaS dE SOldagEm

/ Dependendo da temperatura do arame, acontece o ajuste da ignição e da 
velocidade do alimentador de arame. Assim, melhores propriedades de 
ignição estão garantidas.

/ Steel Root: excelente 
capacidade de preenchi-
mento de gap através de 
um banho de fusão 
resistente e moldável.

/ Steel Dynamic: resolve 
problemas de acessibili-
dade - camada única, 
soldagem com penetração 
total unilateral.

/ Da velocidade do 
alimentador de arame de 
25 m/min, resulta uma
potência de fusão de 
13,5 kg/h.

frio quente temperatura do arame
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/ Melhor comportamento de ignição



SOldagEm dE alTO dESEmPEnhO COm TRanSSTEEl
/ Processos de soldagem com alto desempenho para insta-
lações manuais e mecânicas foram testados e comprova-
dos na indústria. Justamente as indústrias processadoras 
de aço, assim como as de máquinas e equipamentos, a in-
dústria ferroviária e naval exigem costuras mais robustas.
 
/ A área de alto desempenho da TransSteel oferece solda-
gem comercial de chapas de aço grossas com uma potên-
cia de fusão até 30% mais alta. Com TransSteel, uma velo-
cidade de alimentação do arame de 25 m/min com 1,2mm 
de arame de aço é obtida.
 
/ A estabilidade mais alta do processo na soldagem de alto 
desempenho garante componentes de sistema coordena-
dos como a tocha de alto desempenho. Um sistema de res-
friamento de 2 circuitos garante a melhor refrigeração e o 
tubo de contato de ajuste contínuo possibilita diferentes 
Stick-Outs.

/ O sistema de resfriamento de 2 circuitos garante a melhor refrigeração 
na soldagem de alto desempenho.

/ Da alta velocidade do alimentador de arame e do sistema 
de soldagem coordenado TransSteel, resulta um desempe-
nho de soldagem de 13,5 kg/h.



indiCadOR dE nÍvEl dE 
EnChimEnTO

/ Volume do líquido de resfriamento 
sempre à vista

COmfORT wiRE

/ A inserção automática de arame 
sem abertura do alimentador econo-
miza tempo

ajuda dE ajuSTES individuaiS

/ Os gabaritos de ajuste intercambiá-
veis conforme espessura do material,
facilitam a operação manual 

SiSTEma dE COnExãO fROniuS

/  Conexão central para todos os 
sinais.
/ O travamento simplificado e seguro 
do pacote de mangueiras, sem uso de 
ferramentas, garante a passagem da 
corrente ajustada.  



/ Interface de usuário simples e de fácil utilização
para operação rápida. A robusta cobertura de pro-
teção está disponível como opcional.

/ O SystemConnector é a espinha dorsal da 
TransSteel. Todos os sinais passam através dessa 
conexão central. Um fecho de alavanca trava o 
jogo de mangueiras rapidamente, sem erros e 
sem ferramentas.

/ A tocha ergonômica tem empunhadura ergonô-
mica. A articulação esférica garante uma resistên-
cia à tração e o punho de material macio impede 
que a tocha escorregue. Com a opção Up/Down é 
possível comandar a máquina diretamente no lo-
cal da soldagem.

faSTSnaP

/ Girar e puxar: Troca e travamento 
simples e seguro do bocal de gás

janEla dE viSualizaçãO dO 
alimEnTadOR dE aRamE

/ visualização rápida de quanto arame 
ainda está disponível

EaSyjOb

/ Armazenamento da potência, da dinâ-
mica e da correção, através de um sim-
ples toque de botão.

alOjamEnTO dE fERRamEnTaS

/ Individualmente expansível para que 
a ferramenta esteja sempre à disposi-
ção

dESign induSTRial funCiOnal

/ Painel de comando protegido
/  Leitura simplificada também a partir 

da posição deitada
/ Robusto e de formato elegante



transsteel robotics

/ O alimentador de arame está equipado com uma placa 
de motor inovadora e o Sistema de Conexão da Fronius. 
Assim, ele é significativamente menor e compacto, resul-
tando possíveis interferências de contorno. Uma admis-
são do alimentador retrátil facilita o manuseio na troca do 
guia de arame. Especialmente nos robôs tocha interna 
(Hollow Wrist), existe espaço suficiente para uma troca 
rápida e simples.
 
/ Novidade no TransSteel Robotics é também a Crash-Box 
magnética. Com o menor tempo de montagem e menos 
terceirização na direção do sexto eixo do robô, ela assegu-
ra maior segurança no trabalho, na operação e contra coli-
são. Os anéis magnéticos podem ser trocados com flexibi-
lidade, fazendo com que diferentes forças de desengate 
possam ser obtidas.

/ Colocação da Interface diretamente sobre a fonte de solda ou na 
célula do robô.

/ Montagem do sistema TransSteel Robotics.

/ Alta segurança de trabalho, de operação e contra colisão graças à 
nova Crash-Box magnética.

SiSTEma TOTal TRanSSTEEl RObOTiCS

/ O sistema de soldagem TransSteel Robotics abrange a fonte de solda com interfaces 
simples de robo até as universais, um jogo de mangueiras de conexão, o alimentador de 
arame, o nova Crash-Box magnética e corpo da tocha. Os componentes estão otimizados 
para todos os tipos de robôs e também especialmente para robôs com tocha interna 
(Hollow Wrist).



vr 5000 case transsteel yard

/ A Yard-Edition é um sistema de soldagem adaptado-pro-
jetado para a construção de navios e plataformas de petró-
leo. Os programas de soldagem do StransSteel foram de-
senvolvidos para a aplicação preferencial de arames 
sólidos e preenchidos e para tal otimizados.
 
/ As curvas características correspondentes desta área es-
tão armazenadas no sistema de soldagem. Para o abasteci-
mento de gás central usual nesta indústria, os equipamen-
tos da Yard Edition possuem um regulador de fluxo de gás 
no alimentador de arame, bem como uma tomada de cor-
rente de soldagem para o imediato uso do eletrodo reves-
tido. A necessidade cada vez maior de mobilidade nos es-
taleiros é atendida pelo Yard Edition com um carrinho 
próprio com suporte para guincho integrado. Uma sus-
pensão de guindaste especialmente desenvolvida direta-
mente no alimentador de arame dá apoio adicional às exi-
gências de mobilidade.

/ O VR 5000 Case é um alimentador de arame que se sen-
te em casa especialmente, em ambientes marítimos: Com 
menos de 10 kg e os menores contornos de interferência 
devido à carcaça de plástico com formato ergonômico, ele 
se adapta a qualquer abertura até 350 mm e resiste aos 
requisitos mais difíceis. O VR 5000 Case facilita o traba-
lho em qualquer lugar onde haja falta de espaço, devido 
ao seu tamanho.

/ Compacto, resistente, móvel
/ Elementos de comando perfeitamente protegidos por 
um design otimizado
/ 100 % isolado da alta umidade do ar, poeira e respingos
/ Disponível nas variantes sinérgica e manual, refrigerado 
a água ou gás
/ Utilizado na construção naval, no mar, construção de ve-
ículos ferroviários e diversos trabalhos de montagem
/ VR 5000 Case para bobinas D300 com dimensões de 
613 x 244 x 437 mm disponível com Q2/2014

/ Com menos de 10 kg e os menores contornos de interferência, o VR 5000 
Case se adapta a qualquer abertura de até 350 mm comum na constru-
ção naval.



transsteel 3500 compact

ECOnOmia dE ESPaçO E RECuRSOS
/ O modelo compacto oferece, especialmente para ofici-
nas, uma variação da linha TransSteel eficiente e que eco-
nomiza espaço. Devido ao avanço de arame integrado, o 
TransSteel 3500 Compact é uma opção econômica para 
recursos limitados. 

/ Soldagem em aço perfeita, regulada digitalmente, com conhecimento
integrado de especialistas.

/ TransSteel 3500 Compact - a opção que economiza espaço e recursos. / A estrutura compacta e o design inteligente e bem elaborado fazem do
TransSteel 3500c um parceiro robusto e confiável.



CaRaCTERÍSTiCaS TÉCniCaS

TRanSSTEEl 3500 TRanSSTEEl 3500 COmPaCT TRanSSTEEl 5000

Tensão de rede +/- 10 % 380 V / 400 V / 460 V 380 V / 400 V / 460 V 380 V / 400 V / 460 V

Faixa da corrente de soldagem 10 - 350 A 10 - 350 A 10 - 500 A

Corrente de soldagem a

10 min / 25°C (77°F) 350 A 60 % ED 500 A 55 % ED

10 min / 25°C (77°F) 300 A 100 % ED 400 A 100 % ED

10 min / 40°C (104°F) 350 A 40 % ED 350 A 40 % ED 500 A 40 % ED

10 min / 40°C (104F) 250 A 100 % ED 300 A 60 % ED 360 A 100 % ED

10 min / 40°C (104°F) 250 A 100 % ED

Tensão em aberto 60 V 47 - 59 V 65 V
Tensão de trabalho 15,5 – 31,5V 14,5 - 38,6 V 14,5 – 39 V
Classe de proteção IP 23 IP 23 IP 23
Dimensões CxLxA 747 x 300 x 497 mm 747 x 300 x 497 mm 747 x 300 x 497 mm
Peso 26,5kg 36 kg 30,15 kg
Velocidade do arame 1 - 25 m/min

CaRaCTERÍSTiCaS TÉCniCaS

vR 5000 CaSE

Peso < 10 kg

Dimensões CxLxA 507 x 200 x 320 mm

Velocidade de alimentação de arame Até 25 m/min
Diâmetro do arame ≤ 1,6 mm
Grau de proteção IP 23

Dois modelos possíveis do pacote de mangueira de conexão:
- Padrão europeu: com alívio de tensão robusto com conexão de baioneta
- América do Norte: conexões fixas incluindo cabo (aprox. 50 cm de comprimento) para 
  cabo de corrente e linha de controle

SEguRança
 
COnCEbidO PaRa uTilizaçãO RObuSTa 
/ A placa conectora inclinada protege as conexões na 
fonte de solda contra avarias
/ A corrediça lateral no alimentador de arame encobre as 
conexões do conjunto de mangueiras
/ Mangueiras de enchimento da unidade de refrigeração 
são protegidas contra danos mecânicos
/ O sensor de temperatura garante proteção contra 
superaquecimento do sistema de soldagem
/ O monitoramento de contato à terra impede que a 
corrente de soldagem circule através do condutor de 
terra e danifique o sistema condutor de proteção.
/ Certificados de testes internacionais para utilização
mundial (indicação S, indicação CE, CSA, CCC)

REnTabilidadE
 
inCluindO ElEvada duRabilidadE
/ Conceito robusto de equipamentos para durabilidade 
mais elevada de todos os componentes
/ O filtro de poeira protege os componentes internos da 
fonte de solda contra contaminações.
/ O filtro de água limpa a água de refrigeração e aumenta 
a durabilidade de todo o sistema
/ O gabinete de plástico de alta qualidade protege o ali-
mentador de arame contra rupturas e oferece isolamento 
total
/ O ventilador controlado por temperatura é acionado ape-
nas quando necessário e reduz a contaminação no interior 
do equipamento
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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
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NÓS TEMOS TRÊS DIVISÕES E UMA PAIXÃO: 
SUPERAR OS LIMITES DO POSSÍVEL.

/ O que Günter Fronius iniciou em 1945, em Pettenbach, na Áustria, transformou-se 
em uma história de sucesso: Hoje estamos operando em todo o mundo com aproxima-
damente 3.000 funcionários e mantemos, atualmente, mais de 850 patentes ativas. 
E o nosso objetivo de sermos líderes em inovação nunca mudou. Nós superamos os 
limites do possível. Enquanto os outros se desenvolvem lentamente, nós ultrapassamos 
barreiras. O uso responsável de nossos recursos é a base do nosso negócio.

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 líderes de conhecimento 
sobre carregamento de bateria, conse-
guimos mais benefícios para os nos-
sos clientes com excelentes soluções. 
Na intralogística, aplicamos a otimi-
zação do fluxo de energia para as 
empilhadeiras elétricas e procuramos 
inovações constantemente. Os nossos 
sistemas de carregamento de alto 
desempenho garantem processos 
seguros nas oficinas automotivas.

SOLAR ENERGY
/ O desafio é dar um salto para a 
criação de uma fonte de energia 
renovável. A nossa visão: utilizar 
energia renovável para alcançar a 
independência energética. Com os 
nossos serviços, sistemas de inver-
sores e de memória para otimizar a 
produção energética, estamos entre 
os principais fornecedores na indús-
tria fotovoltaica.

PERFECT WELDING
/ Nós desenvolvemos produtos e 
sistemas completos, manuais e auto-
matizados, além dos serviços corres-
pondentes para os nossos clientes 
no mercado global de tecnologia 
de soldagem. Estabelecemos como 
destino decodificar o »DNA do arco 
voltaico«.


