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ARO, od ponad pół wieku światowy lider w dziedzinie urządzeń i
systemów zgrzewania w przemyśle motoryzacyjnym, jest także
synonimem zgrzewania oporowego. Klienci wybierają ARO, gdyż
oferuje sprawdzone najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania
technologiczne, niezawodność oraz jakość bez kompromisów.
Firma ARO, z siedzibą w Château-du-Loir w pobliżu Le Mans we
Francji, jest obecna na całym świecie i posiada oddziały oraz
zakłady produkcyjne w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Środkowej
i Południowej, które dostarczają pełną gamę usług dla klientów
międzynarodowych.

Zgrzewanie ręczne Ergoline

Ergonomiczna konstrukcja Ergoline upraszcza

Do zgrzewania ręcznego, gdzie bezpieczeństwo,

realizację skądinąd skomplikowanych procesów i

ergonomia i niezawodność są najważniejsze,

pozwala zarówno na zwiększenie skuteczności,

ARO

pistoletów

jak i wydajności. Modułowa konstrukcja pozwala

zgrzewalniczych Ergoline oraz dwa kolejne

także na łatwe dostosowanie pistoletu do

modele Ergolean oraz Ergoflex.

konkretnych wymagań. Ergoline pozwala na

oferuje

linię

modułowych

pracę
Na całym
egzemplarzy
Siedziba firmy ARO, Château du Loir, Francja.

świecie

sprzedano już tysiące

pistoletów

Ergoline,

które

w

bezpiecznym

środowisku

zgrzewalniczym, dzięki zamkniętej obudowie i
wzmocnionym

elementom

zawieszenia.

branży

Koncepcja konstrukcji jest wynikiem wdrożenia

motoryzacyjnej i innych gałęziach przemysłu.

najnowszej technologii ARO i jest w stanie

Pistolet ten jest łatwy w obsłudze i posiada

sprostać

doskonały stosunek mocy do masy co sprawa,

wymaganiom.

doskonale

sprawdzają

się

w

najbardziej

skomplikowanym

że gama Ergoline spełnia wszystkie wymagania
związane ze zgrzewaniem ręcznym.

Wszystkie pistolety firmy ARO są oferowane
wraz z szafami sterowniczymi oraz różnymi
akcesoriami służącymi do optymalizacji każdego
rozwiązania ręcznego zgrzewania.
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Pistolety Ergoline
Dzięki łatwemu w obsłudze systemowi „plug and play”, prostej konstrukcji i
doskonałemu stosunkowi mocy do masy, gama ręcznych pistoletów Ergoline
zapewnia najlepsze możliwości dostosowania do zadań, najwyższą trwałość i
łatwość użytkowania.

Modułowa
konstrukcja:
elastyczna,

Opatentowane pneumatyczne siłowniki

Korpus pistoletu Ergoline
Gama ręcznych pistoletów Ergoline

jest

Koncepcja Ergoline wykorzystuje opatentowaną

dostępna w pięciu różnych rozmiarach do

technologię

wielostopniowych

wszelkich zastosowań.

pneumatycznych.

kompaktowa,

siłowników

Zoptymalizowany

skuteczna

szereg

siłowników bazowych umożliwia stosowanie
Korpusy pistoletów są wyposażone w
transformatory prądu zmiennego lub MFDC.
Mogą być używane w pracy z ramionami typu
„plug and play” z mosiądzu, miedzi lub
aluminium o zasięgu ponad jednego metra
długości. Pistolety Ergoline działają ze
wszystkimi instalacjami sprężonego powietrza
w zakresach 4 i 10 barów oraz ze wszystkimi
rodzajami sieci elektrycznych.

różnych sił dzięki dodaniu dodatkowych etapów.
To z kolei redukuje liczbę wymaganych części
zapasowych.

Ergonomiczna konstrukcja
Konstrukcja Ergoline oferuje pistolet, który

Jednolita i modułowa konstrukcja

jest nie tylko łatwy w obsłudze, lecz także

Pistolety Ergoline stosują tę samą filozofię

kompaktowy.

rozwiązań

Poprawa

ergonomii

jest

wynikiem obszernych badań technicznych i
ma następujące właściwości:

modułowych.

Transformatory

i

siłowniki pneumatyczne są łatwo adaptowalne i
wymienne

pomiędzy

urządzeniami

gamy

Ergoline.


Mniejszy rozmiar



Mniejsza waga

Całkowita ochrona



Lepsza równowaga

Cały korpus pistoletu posiada zdejmowalną



Zastosowanie wielopozycyjnych uchwytów

osłonę ochronną. Umieszczona przy głowicy
pistoletu

osłona

działaniem
pokrywa

chroni

ruchomych
chroni

operatora
części,

części

przed

a

druga

pistoletu

przed

zanieczyszczeniem.

mination.
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Opcje gamy Ergoline

Szybsze łączenie
i rozłączanie,
łatwiejsza obsługa,
większa kontrola

Pistolet Ergoline zapewnia szereg opcji, aby spełnić wszelkie wymagania
zgrzewania przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnych kosztów eksploatacji.
Funkcja Quick Changer
Funkcja ta pozwala na szybkie łączenie i
rozłączanie

ręcznego

pistoletu

Wyjątkowo

kompaktowa

od

złącza.

konstrukcja

oraz

funkcja Quick Changer sprawiają, że pistolet
Ergoline jest idealnym narzędziem w otoczeniu
warsztatowym,
elastyczność,

gdzie
na

niezbędna
przykład

jest

podczas

wykonywania prototypów.

Dodatkowe uchwyty sterowania
Cztery punkty umieszczone co 90° na pierścieniu
mocującym pozwalają na korzystanie z czterech
uchwytów sterowania. Umożliwia to zwiększenie
ergonomii w przypadkach, kiedy operator musi
prowadzić zgrzewanie pod różnymi kątami.
Zalety - Ergoline
Koncepcja, która spełnia wszystkie
wymagania:

Dzięki modułowej budowie, pistolet
Ergoline łatwo dostosowuje się do potrzeb
wszystkich klientów

Szeroka gama opcji zwiększających
ergonomię stanowiska pracy pozwala
każdemu użytkownikowi określić swój
własny sposób zgrzewania
Wysokie bezpieczeństwo:
Żadne części nie wystają poza korpus
pistoletu

Pistolet posiada pokrywę w celu ochrony
przed zagrożeniami elektrycznymi i
zwiększenia bezpieczeństwo operatora

Całość urządzenia zbudowana z
wytrzymałych części


Zestaw indeksujący
Opcja ta umożliwia zablokowanie jednego lub
więcej

położeń

pistoletu,

gdy

operacja

zgrzewania nie wymaga całkowitego obrotu
żyroskopu lub piasty zawieszenia. Po ustawieniu,
użytkownik nie musi już ustalać położenia
pistoletu, w wyniku czego praca staje się
szybsza.
Koło sterowania
Koło pozwala operatorowi na łatwość obsługi,
nawet jeśli dostęp do punktu zgrzewania jest
dość trudny.
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Ograniczone koszty obsługi urządzenia:
Ergonomia pistoletu ułatwia pracę oszczędność czasu i zwiększenie
produktywności

Zdejmowana pokrywa zapewnia szybki i
łatwy dostęp do części eksploatacyjnych

Jednorodna i modułowa konstrukcja
oznacza mniej komponentów

Uproszczone układy elektryczne,
pneumatyczne i chłodzenia minimalizują
czas przestoju


Pistolety Ergolean
Przemysł wytwórczy stale dąży do wyższej rentowności i wydajności. Firma ARO reaguje
na te wyzwania przedstawiając swoją ofertę pistoletów Ergolean. Opierając się na
zestandaryzowanej konstrukcji oraz wieloletnim doświadczeniu ARO w doborze
komponentów z idealnym stosunkiem kosztów do wydajności, Ergolean posiada wszystkie
niezbędne funkcje pistoletu Ergoline bez kompromisów w zakresie wydajności,
bezpieczeństwa i niezawodności.

Cechy Ergolean

Zalety - Ergolean



Sprawdzona konstrukcja:
Pistolet Ergolean opiera się na
projekcie Ergoline, oferując te
same zalety i cechy. Wszystkie
elementy pistoletu Ergolean są
sprawdzone i wytrzymałe

Oszczędność:
 Ograniczenie kosztów
konstrukcyjnych oraz kosztów
rozwojowych klienta dzięki
standaryzacji części i zastosowaniu
gotowych elementów



Standaryzacja:
Korpus pistoletu Ergolean składa
się ze standardowych elementów
ARO tak, aby zapewnić gotowe
rozwiązanie dla indywidualnych
wymagań klientów

Ograniczenie
kosztów eksploatacji
dzięki
zestandaryzowanym
komponentom i
sprawdzonej
konstrukcji

Szybsza dostawa:
 Łatwość montażu
 Sprawdzone gotowe części
Niezawodne rozwiązanie:
 Sprawdzona konstrukcja oparta na
szeroko stosowanych instalacjach ARO
 Trwałość elementów.
 Minimalny czas przestoju dzięki
standaryzacji komponentów
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Pistolety Ergoflex

Jeden
One
gun body
korpus
for
a range of
pistoletu dla
interchangeable
całej gamy
wymiennych
arms
ramion

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów na elastyczność w
warunkach warsztatowych, ARO oferuje pistolet Ergoflex. Pistolet został
specjalnie zaprojektowany do pracy przy rozwoju prototypów lub krótkich serii
produkcyjnych, w których nie jest potrzebna opcja quick changer.
Jeden korpus pistoletu
Zalety - Ergoflex
Kwintesencją konstrukcji Ergoflex jest jeden
korpus pistoletu pozwalający na mocowanie
różnych głowic zgrzewalniczych.

 Maksymalna elastyczność
Jeden korpus pistoletu do szybkiego i łatwego
zastosowania. Przykładowo, zmiana z typu X na
typ C trwa mniej niż 20 minut.
 Oszczędności inwestycyjne
Możliwość ograniczenia liczby
korpusów pistoletów
 Redukcja kosztów
eksploatacyjnych
Stosowanie jednego korpusu do
wielu zastosowań redukuje ilość
wymaganych części zamiennych
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Gotowe rozwiązania
ARO dostarcza gotowe rozwiązania dla wszystkich typów zastosowań ręcznego
zgrzewania. Działy elektroniki i obsługi ARO montują i wdrażają ręczne stanowiska
zgrzewalnicze, zgodnie z wytycznymi Dyrektywy EMF (dotyczącej pól
elektromagnetycznych), stosując najnowsze wyniki badań nad ergonomiką.
Sterowanie ARO
System sterowania ma zasadnicze znaczenie dla
wydajności

i

niezawodności

każdego procesu

zgrzewania. ARO oferuje własną gamę urządzeń
kontrolowanego

sterowania

zgrzewania

celem

optymalizacji zarządzania produkcją i zapewnienia
jakości. Najnowsza generacja urządzeń sterowania
opiera się na „inteligentnym” procesie sterowania
(adaptacyjnym systemie sterowania), który pozwala
użytkownikowi zwiększyć jakość zgrzewania oraz
zredukować koszty związane z jakością, takie jak
rozmontowanie oraz kontrole wyrywkowe.
ARO oferuje pełną gamę urządzeń sterujących,
spełniających

najbardziej

najbardziej

złożone

Połączenie

pistoletów

sterującymi
użytkownikom

ARO

podstawowe,

wymagania
ARO

z

i

urządzeniami

każdorazowo

osiągnięcie

jak

zgrzewalnicze.

lepszych

zapewnia
wyników

zgrzewania.
Obsługa ARO
ARO

zapewnia

światowej

klasy

obsługę

posprzedażową przeznaczoną dla tysięcy systemów
zgrzewalniczych, które firma dostarcza od wielu lat.
Doświadczeni technicy ARO obsługują wszystkie
zgłoszenia serwisowe, a firma ARO oferuje także
pełne usługi remontowe sprzętu zgrzewalniczego
wszystkich marek.
Aby ułatwić klientom pełne zrozumienie i analizę
zastosowań

zgrzewalniczych,

ARO

może

przygotować konkretne programy szkoleniowe, w

ARO - Twój
jedyny partner w
zgrzewaniu
oporowym

Akcesoria
 Odciążniki sprężynowe
Aby zapewnić najlepsze możliwe wyważenie
pistoletów zgrzewalniczych, ARO oferuje szereg
solidnych i bezpiecznych odciążników
sprężynowych. Są one proste w obsłudze i mogą
równoważyć obciążenia od 3kg do 200kg
 Urządzenie chłodzące
ARO dostarcza najnowszą generację urządzeń
chłodzących REFRI. Urządzenie jest
kompaktowe, przyjazne środowisku i
gwarantuje skuteczność dzięki regulacji
temperatury wody, która pozwala na
osiągnięcie maksymalnych wyników oraz
zwiększa trwałość sprzętu
 Dźwigi
Pistolety do zgrzewania ręcznego ARO są
montowane na dźwigach, celem ułatwienia obsługi
sprzętu przez operatora. Różne modele dźwigów są
bezpośrednio mocowane do ściany lub kolumny, a
wszystkie posiadają niewielkie gabaryty oraz
doskonałe możliwości podnoszenia
 Frezarki do elektrod
Frezarki do elektrod pozwalają użytkownikowi
utrzymywać doskonałą jakość zgrzewania,
jednocześnie zachowując elektrody
zgrzewalnicze w dobrym stanie, co pozwala
na zmniejszenie kosztów związanych z częstą
wymianą. W zależności od konkretnego
zastosowania przez klienta, ARO może
zapewnić różne opcje, takie jak frezarki do
elektrod, frezarki do końcówek zębatkowych,
ręczne pneumatyczne, automatyczne, wolno
stojące i montowane szlifierki elektryczne lub
szlifierki stołowe

biurze ARO lub w zakładzie klienta, celem poprawy
wydajności i jakości zgrzewania. Części zamienne,
wiedza techniczna i rozwój wszystkich produktów są
oferowane przez ARO na całym świecie.
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ARO Welding Technologies SAS
1, Avenue de Tours - BP 40161
72500 Château du Loir, Francja
T: +33 (0)2 43 44 74 00
F: +33 (0)2 43 44 74 01
E: france@arotechnologies.com

ZGRZEWANIE
ZROBOTYZOWANE
ZGRZEWANIE RĘCZNE
ZGRZEWANIE
STACJONARNE
ZGRZEWANIE MOBILNE
STEROWANIE ARO
SYSTEMY ARO
REMONTY ARO
CZĘŚCI I KOMPONENTY

Oficjalny dystrybutor i
serwis na Polskę:
AmiSter sp. z o.o. sp.k.
ul. Pod Lipami 29
41-940 Piekary Śląskie
tel.: +48 32 721 84 92,
fax: +48 32 721 84 93
E: amiSter@amiSter.pl

Jakość bez kompromisów
www.arotechnologies.com
Doc. C740GB - 0915 Wydanie 1. Ze względu na politykę ciągłego udoskonalania, zastrzegamy
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia. Z WYŁĄCZENIEM BŁĘDÓW I POMINIĘĆ.
Wydrukowano na maszynie Manroland R700.

