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Będąc technologicznym liderem firma 

eWm od lat proWadzi prace rozWojoWe, 

aBy spaWanie Było jeszcze ł at Wie jsze, 

ekonomicznie jsze a pr zede Wsz ys tk im 

By uz ysk ać Więk szą peWność efek tóW. 

p r o Wa dz i m y  B a da n i a  i  a n a l i z uj e m y 

k o m p l e k s o W e  W s p ó ł d z i a ł a n i e 

p o s z c z e g ó l n y c h  k o m p o n e n t ó W  i 

parametróW W celu optymalizacji całego 

procesu spaWania.

celem, jaki sobie stawiamy nie jest jedynie opracowanie charaktery-

styk i konfiguracji, lecz zupełnie nowych, innowacyjnych metod 

spawania. Bazując na naszej elektrotechnicznej wiedzy i 

doświadczeniu konsekwentnie wdrażamy najnowsze techno-

logie inwertorowe i mikroprocesorowe.

Dostarczamy postęp:  
innowacyjne procesy 
spawania EWM.

eWm łączy ekologię i ekonomiczność. konsekwentne stosowanie nowocze-

snej technologii inwertorowej pozwala na zmniejszenie zużycia surowców 

takich jak miedź, aluminium czy stal. W połączeniu z metodami łączenia o zredu-

kowanej mocy takimi jak coldarc® i forcearc® duża efektywność technologii inwer-

torowej pozwala na obniżenie zużycia energii pierwotnej i tym samym kosztów energii 

elektrycznej.

forcearc® umożliwia uzyskanie nowych geometrii spoin, optymalizuje tym samym tworzenie 

warstw i zmniejsza liczbę spawanych warstw. skraca to czas spawania, zmniejsza zużycie drutu 

oraz gazu i obniża w znacznym stopniu koszty i zużycie energii.

procesy o zredukowanej ilości doprowadzanego ciepła coldarc® i forcearc® zapobiegają ponadto rozpry-

skom i tym samym konieczności dodatkowej obróbki, zmniejszają emisję cząstek w dymie spawalniczym 

przez co poprawie ulegają warunki pracy.
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Spawanie metodą MIG/MAG z wykorzystaniem innowacyjnych i opa-

tentowanych procesów spawania EWM bez potrzeby dodatkowej 

kontroli procesu!

Nasze systemy spawania to narzędzia dla naszych klientów, pozwala-

jące na szybsze i przystępniejsze rozwiązanie indywidualnych zadań 

spawalniczych z zachowaniem najwyższej jakości.

Silny łuk do szybkiego, niezawod-
nego spawania we wszystkich pozy-
cjach ze szczeliną lub bez.

Modulowany łuk krótki pozwala 
na bezproblemowe mostkowanie 
szczelin oraz spawanie w pozycjach 
wymuszonych.

Kontrolowany, wolny od zwarć łuk 
impulsowy do wszystkich pozycji, 
zwłaszcza w zakresie łuku przejścio-
wego.

Dostępne kombinacje procesów 
spawania EWM oferują cały szereg 
różnych możliwości.

Przełączanie procesów

Silny łuk o zmniejszonym wprowa-
dzaniu ciepła i stabilnym kierunku z 
głębokim wtapianiem do wyższego 
zakresu mocy.
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Natężenie prądu [A]

Łuk im
pulsowy

Łuk krótki ze zredukowanym wydzie-
laniem ciepła i zredukowanymi 
rozpryskami do spawania i lutowania 
bez zwichrzenia cienkich blach oraz do 
spawania ściegiem graniowym z dosko-
nałą zdolnością mostkowania szczelin.

pulsowe



®coldArc

alpha Q

alpha Q

®pipeSolution

�� mniejsze odkształcenie materiału i mniej zabarwień 
dzięki mniejszemu dopływowi ciepła

�� znacznie zredukowane rozpryski dzięki prawie bierne-
mu przenoszeniu materiału

�� niepowtarzalna stabilność procesowa także przy 
długich przewodach zespolonych bez dodatkowych 
przewodów czujników

�� ogólnodostępne systemy palników, ponieważ przeno-
szenie materiału następuje bez zużycia i bez napędu w 
palniku

�� łatwe spawanie warstw graniowych przy wszystkich 
grubościach blach i we wszystkich pozycjach

�� doskonała zdolność mostkowania szczelin także przy 
zmiennej szerokości

�� doskonałe powlekanie powierzchni przy lutowaniu 
cienkich blach

�� minimum dodatkowej obróbki, dzięki procesowi 
o niewielkich rozpryskach, optymalne także do 
widocznych spoin

�� stale niestopowe, niskostopowe i wysokostopowe 
oraz połączenia mieszane nawet do najcieńszych 
blach

�� lutowanie blach crni za pomocą cual8/alBz8

�� lutowanie i spawanie blach powlekanych, np. 
cusi, alsi i zn

�� spawanie ściegiem graniowym stali niestopo-
wych i niskostopowych oraz wysoce wytrzyma-
łych stali drobnoziarnistych

�� Widoczne spoiny crni w blachach cienkich

�� zastosowanie w systemach ręcznych i automa-
tycznych

Perfekcyjne spawanie i lutowanie.
Łuk krótki ze zredukowanym wydzielaniem ciepła i zreduko-
wanymi rozpryskami do spawania i lutowania bez zwichrze-
nia cienkich blach oraz do spawania ściegiem graniowym z 
doskonałą zdolnością mostkowania szczelin.

�� spawanie warstw graniowych blach i rur we wszystkich 
pozycjach

�� hotpass/warstwa pośrednia z łukiem impulsowym

�� Warstwa pośrednia/Warstwy wierzchnie z drutem 
proszkowym

�� Bezpieczne spawanie nad głową dzięki optymalnej 
lepkości jeziorka spawalniczego

�� znacznie szybsze spawanie niż w przypadku porówny-
walnych procesów mag

�� redukcja/całkowita rezygnacja z prac przygotowaw-
czych, np. podpór jeziorek

�� ekonomiczna alternatywa do spawania metodą tig

�� prawie bierne przejście materiału

�� niepowtarzalna stabilność procesowa także przy 
długich przewodach zespolonych bez dodatko-
wych przewodów czujników

�� ogólnodostępne systemy palników, ponieważ 
przejście materiału następuje bez zużycia i bez 
napędu w palniku

�� stale niestopowe i niskostopowe oraz wysokowy-
trzymałe stale drobnoziarniste

�� zastosowanie w systemach ręcznych i automa-
tycznych

Spawanie z prędkością MAG i niezawodnością TIG.
Silny łuk do szybkiego, pewnego spawania we wszystkich pozy-
cjach ze szczeliną lub bez.

OPATENTOWANE

OPATENTOWANE
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®rootArc

Phoenix Taurus Synergic

®forceArc

alpha Q Phoenix Taurus Synergic

�� redukcja rozprysków w porównaniu do standardowych 
łuków krótkich

�� dobre właściwości rdzenia oraz niezawodne łączenie 
zboczy

�� doskonałe spawanie ze zredukowanym wprowadza-
niem ciepła w pozycjach wznoszących przez przełącza-
nie procesów superpuls

�� spoiny wznoszące bez ruchów wahadłowych

�� stale niestopowe i niskostopowe

�� zastosowanie w systemach ręcznych i automa-
tycznych

Nowy łuk krótki.
Modulowany łuk krótki pozwala na bezproblemowe 
mostkowanie szczelin oraz spawanie w pozycjach 
wymuszonych.

�� mały kąt otwarcia spoiny przez głębokie wtopienie i łuk 
o stabilnym kierunku

�� redukcja liczby warstw

�� mniejsze odkształcenie materiału dzięki skoncentrowa-
nemu łukowi ze zmniejszonym wprowadzaniem ciepła

�� doskonałe łączenie rdzenia i zboczy

�� perfekcyjne spawanie także z długimi końcówkami 
drutu (stickout)

�� redukcja podtopień

�� praktycznie wolne od rozprysków

�� szczególnie przydatne np. przy spoinach pachwi-
nowych, dynamicznie obciążonych elementach, 
jak np. nośne elementy konstrukcji mostów, przy 
budowie wagonów lub w konstrukcjach stalo-
wych

�� stale niestopowe, niskostopowe i wysokostopowe 
oraz wysokowytrzymałe stale drobnoziarniste

�� zastosowanie w systemach ręcznych i automa-
tycznych

Ekonomiczne spawanie, oszczędność kosztów
Silny łuk o zmniejszonym wprowadzaniu ciepła 
i stabilnym kierunku z głębokim wtapianiem 
do wyższego zakresu mocy.

OPATENTOWANE



alpha Q

®coldArc
Łuk krótki ze zredukowanym wydzielaniem ciepła i ze zredukowanymi 
rozpryskami do spawania i lutowania bez zwichrzenia cienkich blach 
oraz do spawania ściegiem graniowym z doskonałą zdolnością pokony-
wania szczelin

ZMINIMAlIZoWANy DoPŁyW cIEPŁA

�� mniejsze zmiany struktury

�� niewielkie odkształcenia

�� zminimalizowana strefa oddziaływania ciepła

�� mniej nalotów i zgorzelin

�� optymalna dla stali wysokostopowych i blach powle-

kanych

MożlIWość ZASToSoWANIA WE WSZySTkIch 
PoZycjAch

�� dobra możliwość opanowania pozycji wymuszonych

�� doskonała zdolność mostkowania szczelin pozwala 

na większe tolerancje w zakresie szczeliny powietrz-

nej

�� niezawodne spawanie przy nierównomiernej szczeli-

nie powietrznej

�� pewne spawanie nad głową dzięki optymalnej lepko-

ści jeziorka spawalniczego

�� kontrolowane cyfrowo, prawie bierne przenoszenie 

materiału

�� zmniejszenie potrzeby dodatkowych prac i obróbki

�� optymalne dla spoin zewnętrznych – brak koniecz-

ności obróbki

ProcES SPAWANIA PrAkTycZNIE bEZ 
roZPrySkóW

OPATENTOWANE
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NIEDoścIGNIoNE MoSTkoWANIE SZcZElIN 
PrZy SPAWANIu WArSTW GrANIoWych

�� Brak przeciekania wytopu

�� niezawodne łączenie zboczy także z przesunięciem 

krawędzi

�� Brak przebijania drutu

�� spawanie warstw graniowych przy wszystkich gru-

bościach blach i we wszystkich pozycjach

�� Brak uszkodzenia warstwy cynku

�� minimalne odkształcenia

�� alternatywa do stopów na bazie miedzi, z porówny-

walną wytrzymałością

�� niezwykła odporność na korozję

luToWANIE SPoIWEM NA bAZIE cyNku o 
NISkIEj TEMPErATurZE ToPNIENIA PrZy użycIu 
ZrEDukoWANEGo cIEPŁA

+ +®coldArc impuls ®forceArc

Perfekcyjne spawanie i lutowanie.

�� spawanie ściegiem graniowym z coldarc: pełna kontro-

la przejścia kropli, minimalizacja poprawności wtopienia 

oraz spawanie ze zredukowanymi rozpryskami

�� tworzenie warstw z użyciem spawania impulsowego, 

następnie warstwy wierzchniej z użyciem forcearc

�� niezawodne spawy przy wysokiej ekonomiczności



®pipeSolution

alpha Q

Silny łuk do szybkiego, pewnego spawania we wszystkich pozycjach ze 
szczeliną lub bez.

AbSoluTNIE NIEZAWoDNE SPAWANIE ścIEGIEM 
GrANIoWyM

�� do wszystkich grubości blach

�� możliwość zastosowania we wszystkich pozycjach do 

blach i rur

�� Brak przeciekania i odpadania roztopionego metalu

�� doskonałe właściwości rdzenia

�� Wyjątkowo niezawodne łączenie zboczy

�� dobra możliwość opanowania we wszystkich pozy-

cjach wymuszonych

�� pewne łączenia w warstwie graniowej także bez 

szczeliny powietrznej

�� spawanie ściegiem graniowym z użyciem pipesolu-

tion:  stabilna podstawa do warstw wypełniających i 

wierzchnich

�� tworzenie warstw z użyciem spawania impulsowego:  

�iezawodne łączenie zboczy w każdej pozycji

�� Wysoki poziom bezpieczeństwa spawu przy dosko-

nałej jakości

�� ekonomiczna alternatywa do spawania metodą tig

PoŁącZENIE W jEDNyM urZąDZENIu

®pipeSolution + impuls

OPATENTOWANE
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Prędkość MAG z niezawodnością TIG.

WyjąTkoWA STAbIlNość ProcESoWA

�� niepowtarzalna stabilność procesowa także przy 

długich przewodach zespolonych bez dodatkowych 

przewodów czujników

SPAWANIE ZE ZrEDukoWANyM roZPrySkIEM 
MAG – oPTyMAlNA EfEkTyWNość 
ENErGETycZNA I ZASoboWA

�� oszczędność energii dzięki technologii inwertorowej

�� zmniejszenie kosztów płac dzięki wyższej prędkości 

spawania

�� nie ma potrzeby stosowania podpór jeziorek

�� znacznie wyższa prędkość spawania

�� ekonomiczna alternatywa do spawania metodą tig

SZybkIE SPAWANIE NIż W PrZyPADku 
PoróWNyWAlNych ProcESóW



®rootArc

Phoenix Taurus Synergic

Modulowany łuk krótki pozwala na bezproblemowe 
mostkowanie szczelin oraz spawanie w pozycjach wymu-
szonych.

NIEZAWoDNE SPAWANIE ŁukIEM króTkIM

�� redukcja rozprysków w porównaniu do standardo-

wych łuków krótkich

�� dobre ukształtowanie rdzenia oraz pewne spawanie 

zboczy w spoinach wznoszących i opadających

�� W połączeniu z łukiem impulsowym doskonałe spa-

wanie w pozycjach wznoszących przez przełączanie 

procesów superpuls

�� spoiny wznoszące bez ruchów wahadłowych

�� stale niestopowe i niskostopowe

�� zastosowanie w systemach ręcznych i automatycz-

nych
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Pf

Pewność spawania krótkim łukiem 
we wszystkich pozycjach.

�� doskonałe spawanie w pozycji wznoszącej z au-

tomatycznym przełączaniem pomiędzy rootarc i 

spawaniem impulsowym przez przełączanie procesu 

superpuls

�� niezawodne spawanie rdzenia z wykorzystaniem 

rootarc i wypełnianie z użyciem spawania impulso-

wego

�� spoiny wznoszące bez ruchów wahadłowych

�� równomierne pofałdowanie spoiny zapewnia jej 

dobry wygląd, także bez „techniki choinkowej”

�� można zrezygnować z „techniki choinkowej”, której 

tajniki znają jedynie prawdziwi specjaliści, co jest bar-

dzo pomocne dla mniej wyćwiczonego personelu

PoŁącZENIE W jEDNyM urZąDZENIu

®rootArc + impuls



®forceArc

35°

alpha Q Phoenix Taurus Synergic

Silny łuk o zmniejszonym wprowadzaniu 
ciepła i stabilnym kierunku z głębokim 
wtapianiem do wyższego zakresu mocy.

Stale niestopowe, niskostopowe i wyso-
kostopowe oraz wysokowytrzymałe stale 
drobnoziarniste

MAŁy kąT oTWoru SPoINy – MNIEj WArSTW

�� Wysoki potencjał oszczędności

�� minimalne przygotowanie spawu

�� mniejsza liczba warstw

�� mniej materiałów dodatkowych i mniejsze zużycie 

gazu ochronnego

�� krótszy czas spawania

�� podpora jeziorka do spawania up

�� szczególnie przydatne np. przy bardzo dużych gru-

bościach blach

�� szczególnie głębokie łączenie i dzięki temu możliwa 

redukcja wymiaru a lub przekroju poprzecznego 

spoiny

�� Wyższe bezpieczeństwo procesowe, prosta i bez-

pieczna obsługa

�� różne kąty ustawienia palnika

bEZPIEcZNA obróbkA rDZENIA PrZy IDEAlNEj 
GEoMETrII SPoIN

OPATENTOWANE

crNi, 10  mm
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Ekonomiczne spawanie, 
oszczędność kosztów.

rEDukcjA I uNIkANIE PoDToPIEń

�� niezwykła jakość spoin, np. w przypadku spoin 

pachwinowych

�� Wklęsła spoina, blisko idealnej geometrii spoiny

�� szczególnie przydatne, np. w przypadku dynamicz-

nie obciążanych elementów

�� dzięki technice urządzenia z wysoko dynamiczną 

regulacją procesów

�� przy różnych materiałach i gazach ochronnych

�� gładka powierzchnia spoin, np. dla łatwego powle-

kania

�� redukcja dodatkowej pracy, np. mniejsza ilość do szli-

fowania, dzięki temu wysoki potencjał oszczędności

�� mniejsze odkształcenie materiału dzięki mniejszemu 

dopływowi ciepła

�� mniejsza temperatura warstw pośrednich i zminimali-

zowana zmiana struktury

�� szczególnie przydatne np. przy spawaniu drobnoziar-

nistych stali konstrukcyjnych

�� zredukowany skurcz kątów przy spoinach pachwino-

wych

EkoNoMIcZNIE – PrAWIE bEZroZPrySkoWE 
SPAWANIE

�� także w wąskich szczelinach

�� orientacja łuku nie na zboczach obrabianych przed-

miotów, nawet przy długim stickout do 40 mm

�� szybka regulacja zmian długości stickout

�� szczególnie przydatne np. przy bardzo wąskich 

szczelinach i spoinach pachwinowych

STAbIlNy kIEruNkoWo, SPokojNy Łuk

MAŁE STrEfy oDDZIAŁyWANIA cIEPŁA DZIękI 
króTkIM I WąSkIM ŁukoM o MNIEjSZyM 
WProWADZANIu cIEPŁA



®forceArc

60° 40° 30°

OPATENTOWANE

Porównanie metod forceArc®/Standardowy łuk z natryskowym przenoszeniem 
materiału przez TWI
�� spoiny czołowe, spawane przy użyciu metody forcearc® oraz wąskich kątów rowka 30° i 40°, spełniają wymagania en iso 

15614-1:2004

�� ze względu na małą objętość spoiny czasy spawania ulegają skróceniu w porównaniu ze standardowym spawaniem 

łukiem z natryskowym przenoszeniem materiału o kącie rowka 60° nawet do 50 %

�� Wykonane z użyciem forcearc® spoiny pachwinowe cechuje wyraźny profil wtopienia bez podtopień, który spełnia wy-

magania en iso 15614-1:2004

�� Wykonane z użyciem forcearc® spoiny pachwinowe charakteryzuje większa głębokość wtopienia
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standardowy łuk z natryskowym prze-
noszeniem materiału forcearc® forcearc®

Większa głębokość wtapiania

standardowy łuk z natryskowym przeno-
szeniem materiału forcearc®

Materiał podstawowy S355
Materiał dodatkowy G4Si1 – 1,2 mm
Grubość materiału 20 mm
Gaz osłonowy M26 - ArCO - 18/2
Przygotowanie spoiny V z 60°, 40° i 30°

kontrola wg EN ISo 15614-1:2004

11 ściegów 5 ściegów 5 ściegów
50 % krótszy czas spawania

Twardość: 150-235 HV Twardość: 146-274 HV Twardość: 142-287 HV
Praca udarnościowa SG (-20°):  

65 (norma 27) J
Praca udarnościowa SG (-20°):  

35 (norma 27) J
Praca udarnościowa SG (-20°):  

46 (norma 27) J
Praca udarnościowa WEZ (-20°):  

133 (norma 27) J
Praca udarnościowa WEZ (-20°):  

151 (norma 27) J
Praca udarnościowa WEZ (-20°):  

157 (norma 27) J
Wytrzymałość na rozciąganie:  

551 (norma 470) MPa
Wytrzymałość na rozciąganie:  

554 (norma 470) MPa
Wytrzymałość na rozciąganie:  

559 (norma 470) MPa
Niezmienne właściwości mechaniczno-technologiczne!

Zgodnie z zasadą bezstronności 
TWI nie rekomenduje żadnych 
produktów lub usług swoich 
przedsiębiorstw.
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®superPuls

alpha Q Phoenix Taurus Synergic

Pf

Przełączanie procesów

Funkcja EWM superPuls umożliwia ręczne lub automatyczne przełączanie pomiędzy dwoma 
punktami pracy procesu lub pomiędzy następującymi kombinacjami podczas spawania: 

�� coldarc + impuls

�� pipesolution + impuls

�� rootarc + impuls

�� niezawodne spawanie rdzenia

�� skuteczne wypełnianie pulsem

�� nie ma potrzeby wykonywania ruchów wahadłowych

Równomierne pofałdowanie spoiny zapewnia jej do-
bry wyglądMożna zrezygnować z „techniki choinko-
wej”, której tajniki znają jedynie prawdziwi specjali-
ści, co jest bardzo pomocne dla mniej wyćwiczonego 
personelu

�� kontrolowane zmniejszone wprowadzanie ciepła

�� zredukowane powstawanie rozprysków

�� łatwe modelowanie roztopionego metalu

Kombinacja procesów spawania EWM zapewnia 
cały szereg różnych możliwości.

ZA PoMocą ręcZNEGo PrZEŁącZANIA 
WŁącZNIkIEM PAlNIkA NIEZAWoDNE 
DoSPAWyWANIE PoŁącZEń METoDą

puls

DoSkoNAŁE SPAWANIE W PoZycjI WZNoSZącEj 
Z AuToMATycZNyM PrZEŁącZANIEM PoMIęDZy

coldArc®/pipeSolution®/rootArc®/impuls

DoSkoNAŁE SPAWANIE W obSZArZE Łuku 
PrZEjścIoWEGo Z AuToMATycZNyM 
PrZEŁącZANIEM PoMIęDZy

coldArc®/pipeSolution®/rootArc®/impuls

OPATENTOWANE

�� forcearc + impuls

�� standardowy łuk krótki/łuk z natryskowym przenoszeniem 

materiału + impuls

�� dwa różne punkty pracy w jednym procesie



alpha Q Phoenix

Kontrolowany, wolny od zwarć łuk impulsowy do wszystkich 
pozycji, zwłaszcza w zakresie łuku przejściowego.

koNTroloWANE I WolNE oD ZWArć

�� sterowany dopływ ciepła przez przejście 1 kropli na 

impuls

�� spokojne przejście kropli także przy materiałach z 

wysoką zawartością ni

�� stabilny łuk w szerokim zakresie przejściowym 

pomiędzy łukiem krótkim i łukiem z natryskowym 

przenoszeniem materiału

�� proces z bardzo niewielką ilością rozprysków (zmniej-

szenie wielkości miejsc początkowych korozji)

�� zredukowana częstość powstawania porów

�� płaskie, gładkie spoiny bez karbu

EkoNoMIcZNE – MNIEj PoNoWNEj obróbkI

Pulsowe, ręcznie, crNi, 2mm

Pulsowe, ręcznie, AlMg, 2mm

impuls
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Profesjonalne spawanie crNi, 
aluminium i miedzi.

PrEfEroWANE ZAkrESy ZASToSoWANIA

�� spawanie w szerokim zakresie przejściowym 

pomiędzy łukiem krótkim a łukiem z natryskowym 

przenoszeniem materiału

�� spawanie w położeniach przymusowych

�� spawanie stali wysokostopowych (całkowicie auste-

nitycznych stali wrażliwych na pękanie na gorąco), 

stopów niklu

�� spawanie aluminium i stopów aluminium

�� spawanie miedzi



Inicjatywa ekologiczna EWM 
długotrwałego oszczędzania energii i 
zasobów.

�� Konsekwentne stosowanie nowoczesnej technologii inwertorowej pozwala na zmniejszenie 
zużycia surowców takich jak miedź, aluminium czy stal. W połączeniu z metodami łączenia 
o zredukowanej mocy takimi jak coldArc® i forceArc® duża efektywność technologii inwer-
torowej pozwala na obniżenie zużycia energii pierwotnej i tym samym kosztów za energię 
elektryczną.

�� forceArc® umożliwia uzyskanie nowych geometrii spoin, optymalizuje tworzenie warstw i 
zmniejsza liczbę spawanych warstw. Skraca to czas spawania, zmniejsza zużycie drutu oraz 
gazu i obniża w znacznym stopniu koszty i zużycie energii.

�� Procesy o zredukowanej ilości doprowadzanego ciepła coldArc® i forceArc® zapobiegają po-
nadto rozpryskom i tym samym konieczności ponownej obróbki, zmniejszają emisję cząstek 
w dymie spawalniczym przez co poprawie ulegają warunki pracy.

Innowacyjne technologie EWM to znaczący wkład w 
redukcję CO2:
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oszczędność kosztów energii 
elektrycznej dzięki wydajnej 

technologii EWM.
PrZykŁAD: opracowany przez EWM proces forceArc zapewnia oszczędność 
energii na poziomie około 4 kW w porównaniu do spawarek klasycznych przy tej 
samej mocy topienia 13,0 m/min (1,2mm, G3Si1).

PrZy 100 h cZASu SPAWANIA MożNA ZAoSZcZęDZIć 400 kWh NA 
STANoWISko SPAWAcZA!

Prędkość podawania drutu, prąd spawania
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9,0 m/min, ok. 290 A 11,0 m/min, ok. 340 A 13,0 m/min, ok. 380 A

Proces forceArc®

Inwertorowy łuk pulsujący

Z regulacją stopniową/tyrysto-
rowy łuk z natryskowym przeno-
szeniem materiału

Prędkość podawania drutu, prąd spawania
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Proces coldArc®

Inwertorowy łuk pulsujący

Z regulacją stopniową/tyrysto-
rowy łuk krótki

3,0 m/min, ok. 95 A 4,0 m/min, ok. 120 A 5,0 m/min, ok. 145 A
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®forceArc

redukcja całkowitych kosztów 
dzięki zoptymalizowanemu 
tworzeniu warstw.

Porównanie kosztów całkowitych forceArc –  łuk z natryskowym przenoszeniem materiału
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  %

Proces forceArc®

Proces z użyciem łuku z natrysko-
wym przenoszeniem materiału

rEDukcjA koSZTóW cAŁkoWITych: Do 56%.

Łuk z natryskowym prze-
noszeniem materiału 

forceArc®

Spawanie porównawcze z użyciem standardowego łuku z natryskowym przenoszeniem materiału z procesem 
forceArc®
Przygotowanie spoiny w przypadku użycia łuku z natryskowym prze-
noszeniem materiału

DY 45°

Przygotowanie spoiny w przypadku użycia forceArc® DY 30°

redukcja objętości spoiny do 50%
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technologii EWM.

Porównanie emisji forceArc –  łuk z natryskowym przenoszeniem materiału
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Proces forceArc®

Proces z użyciem łuku z natrysko-
wym przenoszeniem materiału

Porównanie emisji coldArc – łuk krótki
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Proces coldArc®

Proces z użyciem łuku krótkiego

rEDukcjA WSkAźNIkA EMISjI: forceArc® Do 60%.

rEDukcjA WSkAźNIkA EMISjI: coldArc® Do 75%.



alpha Q Phoenix

Standardowe MIG/MAG Standardowe MIG/MAG Standardowe MIG/MAG Standardowe MIG/MAG

pulsowe pulsowe

coldArc®

pipeSolution®

forceArc® forceArc® forceArc®

rootArc® rootArc®

MMA MMA MMA MMA

TIG (Liftarc) TIG (Liftarc) TIG (Liftarc)

superPuls® 
przełączanie metod

superPuls® 
przełączanie metod

superPuls® 
przełączanie metod

Żłobienie Żłobienie Żłobienie Żłobienie

moduł mocy – coldArc® 

do spawania z redukcją ciepła

Wysokiej wydajności inwertor
Napięcie wyjściowe 80 V

Wysokiej wydajności inwertor
Napięcie wyjściowe 80 V

Wysoce dynamiczny
moduł mocy – forceArc® 

Wysoce dynamiczny
moduł mocy – forceArc® 

urządzenia i procesy EWM –
optymalne rozwiązanie do każdego 
zastosowania.
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Taurus Synergic Taurus Basic

Standardowe MIG/MAG Standardowe MIG/MAG Standardowe MIG/MAG Standardowe MIG/MAG

pulsowe pulsowe

coldArc®

pipeSolution®

forceArc® forceArc® forceArc®

rootArc® rootArc®

MMA MMA MMA MMA

TIG (Liftarc) TIG (Liftarc) TIG (Liftarc)

superPuls® 
przełączanie metod

superPuls® 
przełączanie metod

superPuls® 
przełączanie metod

Żłobienie Żłobienie Żłobienie Żłobienie

Wysokiej wydajności inwertor
Napięcie wyjściowe 80 V

Wysokiej wydajności inwertor
Napięcie wyjściowe 80 V

Wysoce dynamiczny
moduł mocy – forceArc® 

Źródła prądu eWm wyróżnia wysoko wydajny inwertor o wysokim napięciu biegu jałowego oraz doskonałej charakterystyce łuku.

zapewniają one wyjątkowe właściwości spawania pozwalając na uzyskanie perfekcyjnych efektów oraz wyśmienitej jakości przy 

100 procentowej powtarzalności.

do każdego zadania spawalniczego eWm posiada odpowiednie rozwiązanie – poczynając od taurus Basic aż po kompleksowe 

rozwiązania alpha Q. klienci odpowiednio do swoich potrzeb i planów inwestycyjnych mogą zyskać na zastosowaniu specjalnych, 

zoptymalizowanych modułów mocy przeznaczonych do innowacyjnych procesów spawania.



alpha Q Phoenix Taurus Synergic

MIG/MAG

coldArc ●

pipeSolution ●

rootArc ● ●

forceArc ● ● ●

Pulsowe ● ●

superPuls ● ● ●

Standardowy łuk krótki ● ● ●

Standardowy łuk z natryskowym 
przenoszeniem materiału ● ● ●

MMA ● ● ●

TIG (Liftarc) ● ● ●

Żłobienie ● ● ●

urządzenia i procesy EWM –
optymalne rozwiązanie do każdego 
zastosowania.

nasze systemy spawania to narzędzia dla naszych klientów, pozwalające na szybsze i przystęp-
niejsze rozwiązanie indywidualnych zadań spawalniczych z zachowaniem najwyższej jakości.

alpha Q 330 351 551

Maks. prąd spawania
przy 40°C

330 A /  
40% CP

350 A /  
100% CP

550 A /  
60% CP

Procesy spawania coldArc · pipeSolution · forceArc · Impuls · superPuls
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Phoenix 351 451 551

Maks. prąd spawania
przy 40°C

350 A /
100% CP

450 A /
80% CP

550 A /
60% CP

Procesy spawania forceArc · rootArc · Impuls · superPuls

Taurus Synergic 351 451 551

Maks. prąd spawania
przy 40°C

350 A /
100% CP

450 A /
80% CP

550 A /
60% CP

Procesy spawania forceArc · rootArc · superPuls

Szczegółowe informacje można znaleźć w naszym katalogu produktów!

Phoenix 335 405 505 301 401 401

Maks. prąd spawania
przy 40°C

330 A /
35 % CP

400 A /
60 % CP

500 A /
40 % CP

300 A /
60 % CP

400 A /
60 % CP

400 A /
60 % CP

Procesy spawania forceArc  ·  rootArc  ·  Impuls  ·  superPuls

Taurus Synergic 335 405 505 301 401 401

Maks. prąd spawania
przy 40°C

330 A /
35 % CP

400 A /
60 % CP

500 A /
40 % CP

300 A /
60 % CP

400 A /
60 % CP

400 A /
60 % CP

Procesy spawania forceArc  ·  rootArc  ·  superPuls



coldArc® pipeSolution® rootArc®

coldArc pipeSolution rootArc Łuk krótki  
inwertora

Łuk krótki 
przełączany  
stopniowo

Zredukowany dopływ ciepła/ 
mniejsze odkształcenia HHHHH HHH HH HH H

Zminimalizowane powstawanie ro-
zprysków/mniej ponownej przeróbki HHHHH HHHH HHH HH H

Mostkowanie szczelin/ 
bezpieczne i proste spawanie HHHHH HHHH HHH HH H

Zmniejszenie kosztów prądu HHHHH HHHH HH HH H

Redukcja emisji zanieczyszczeń/mniej 
dymu podczas spawania HHHHH HHHH HHH HH H

Ciśnienie łuku/dobre tworzenie grani HHH HHHHH HHH HH HH

Spawanie ściegiem graniowym we 
wszystkich pozycjach HHH HHHHH HHH HH HH

Spawanie cienkich blach HHHHH HHH HHH HH HH

Lutowanie (CuSi, CuAl) HHHHH ~ ~ HHH H

Lutowanie (druty cynkowe ZnAl) HHHH ~ ~ ~ ~

Złącze dyssymilarne aluminium/ocyn-
kowane blachy stalowe  
(lutospawania z AlSi)

HHHHH ~ ~ ~ ~

Materiały dodatkowe

niestopowe i niskostopowe tak tak tak tak tak

wysokostopowe tak ~ ~ ~ tak

Złącze dyssymilarne aluminium z 
ocynkowaną blachą stalową  
(lutospawanie)

tak ~ ~ ~ ~

Innowacje w zakresie spawania łukiem krótkim MIG/MAG

Modulowany łuk krótki pozwala 
na bezproblemowe mostkowanie 
szczelin oraz spawanie w pozycjach 
wymuszonych.

Łuk krótki bez rozprysków i o zmniejs-
zonej ilości wydzielanego ciepła.

Silny łuk do szybkiego, niezawodn-
ego spawania we wszystkich pozyc-
jach ze szczeliną lub bez.

OPATENTOWANE

H
Æ

HHHHH

dobrze wspaniale

OPATENTOWANE
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forceArc®

forceArc Łuk natryskowy 
inwertora

Łuk natryskowy 
przełączany  
stopniowo

Mniejsze koszty dzięki redukcji objętości spoiny HHHHH HH H

Zmniejszenie kosztów prądu HHHHH HHH HH

Głębokość wtopienia HHHHH HH HH

Zredukowany dopływ ciepła HHHHH HHH H

Ciśnienie łuku HHHHH HHH HH

Stabilność kierunkowa łuku HHHHH HHH HH

Minimalne powstawanie rozprysków HHHHH HHH HHH

Redukcja podtopień HHHHH HHH HHH

Wysoko dynamiczna regulacja prądowa HHHHH HHH H

Redukcja zanieczyszczeń/ 
mniej dymu podczas spawania HHHHH HHH HH

Materiały dodatkowe

Średnica 1,0; 1,2; 1,6

niestopowe i niskostopowe tak

wysokostopowe tak

aluminium tak

Pozycja spawania PA; PB

Przygotowywanie spoiny z i bez

Podkładka spawalnicza z i bez

Innowacje w zakresie spawania MIG/MAG  

łukiem natryskowym

Silny łuk o zmniejszonym wprowad-
zaniu ciepła i stabilnym kierunku z 
głębokim wtapianiem do wyższego 
zakresu mocy.

OPATENTOWANE



Pulheim

Mülheim-Kärlich

Mündersbach

EWM Germany.

EWM worldwide.

Czech Republic

People‘s Republic of China

United Arab Emirates

Weinheim

Siegen

More than 300 EWM sales partners worldwide

Seesen

Nürnberg

Neu-UlmBlaubeuren

Oelsnitz

Jiříkov
Benešov u Prahy

Kunshan

Gmunden

Morpeth

Dubai

EWM na świecie.

EWM Niemcy.

Republika Czeska/

Chińska Republika Ludowa/

Zjednoczone Emiraty Arabskie/

Austria/Austria

Wielka Brytania/Great Britain

Ponad 300 dystrybutorów EWM na całym świecie

Zakłady/ Plants
Oddziały/ Branches
Dystrybutorzy/ Sales Partners

Rathenow

www.ewm-group.com

Siedziba główna
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
56271 Mündersbach · Niemcy
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Centrum technologiczne
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Forststr. 7-13 
56271 Mündersbach · Niemcy
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com
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