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Cégünk, a Crown International Kft. 1997 óta a CLOOS kizárólagos  
magyarországi képviselete. Csúcstechnológiájú hegesztéstechnikai és  
füstelszívó berendezések forgalmazása mellett széleskörű szolgáltatási 
palettát biztosítunk partnereink számára. 

MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minősítéssel rendelkezünk,  
biztosítva a legmagasabb minőségi szolgáltatásokat és ügyfélelégedettséget. 

Minden munkatársunk közös célja, hogy jelentősen hozzájáruljunk a  
magyarországi iparvállalatok hatékonyságának növeléséhez innovatív  
hegesztéstechnikai megoldásainkkal, gazdaságos üzemeltetési hátteret 
nyújtó szolgáltatásainkkal. 

Hisszük, hogy az elhivatott, pontos és szakszerű munkavégzés, valamint az 
ügyfélközpontú gondolkodás nemcsak a magunk, de partnereink számára 
is folyamatos fejlődést és elégedettséget biztosítanak. 

Eredményorientált gazdasági tevékenységet folytatunk, miközben nem  
tévesztjük szem elől az alapvető emberi értékeket. Ezen értékek közé tartozik 
a megbízhatóság, megbecsülés, magától értetődő kötelesség, embertársaink 
tisztelete, valamint a kölcsönös előnyökre való törekvés.
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CLOOS QIROX hegesztőrobot rendszerek
QIROX: automatizált hegesztés és vágás
Mint vezető hegesztőrobot-gyártó cég, a CLOOS az évtizedek alatt felhalmozódott  
szakmai tapasztalatait felhasználva folyamatosan fejleszti termékeit, bármely automatizált  
hegesztési és vágási  feladatra megoldást kínálva. A kulcsrakész  
hegesztőrobot rendszerek a moduláris kialakításnak köszönhetően lehetőséget biztosítanak a  
termelési igényekhez illeszkedő egyedi konfigurálásra. A QIROX rendszer a robottechnológiát,  
szoftvert, szenzorokat, biztonsági rendszereket, manipulátorokat, valamint a hegesztés- és  
vágástechnológiát is egyesíti magában. 

Folyamatok sokfélesége a 
tökéletesség jegyében

A kézi és automatizált hegesztési alkalmazásokhoz  
bevált és innovatív eljárásváltozatok széles  
választékával a CLOOS jövőbe mutató 
megoldásokat kínál, melyek kiváló minőséget,  
maximális hatékonyságot és termelékenységet  
biztosítanak.

 

Vezérlő - optimális ”ember-gép” 
együttműködés

A digitális meghajtórendszer nagy teljesítményű,  
elosztott számítási kapacitással biztosítja a robot  
dinamikus mozgását és nagy pályapontosságát  
hegesztés közben. 

Minden folyamatot egy ipari PC  
vezérel, mely képes egyidejűleg vezérelni hét belső  
robottengelyt és akár tizenkét külső  
perifériatengelyt.



Szenzorok - minőség minden 
egyes hegesztési varratnál 

QIROX érzékelőrendszereinkkel optimális  
hegesztési eredményeket és kiváló minőséget  
érhet el a pontos hegesztési  
eljárásoknak köszönhetően. Négy, a  
gyakorlatban bevált CLOOS érzékelő  
áll rendelkezésre a legkülönbözőbb  
anyagokhoz és alkalmazásokhoz: tapintó szenzor,  
ívszenzor, offline és online lézerszenzorok. 

Testreszabott technológiák az  
Önök iparágának 

Rendkívül innovatív termékekkel,  
személyre szabott megoldásokat dolgozunk  
ki az Ön iparágának növekvő igényeihez. 

A legkülönbözőbb iparágak ügyfelei évtizedek 
óta bíznak a CLOOS hegesztési technológiáiban 
és know-how-jában.

 

Előnyök a termelékenység növeléséhez 

• Nagyobb dinamika és súlycsökkentés a lekerekített, ergonomikus formákkal rendelkező,  
karcsúbb terméktervezésnek köszönhetően

• A robotmechanika moduláris felépítése révén a legnagyobb rugalmasság a felhasználás terén.
Opcionális hetedik tengely a munkaterület növeléséhez és a hegesztőpisztoly optimális  
pozicionálásához

• Kevesebb kopás és jobb, felhasználóbarát működés az optimalizált kábelek, csatlakozók és  
motorvédelem révén 

• Kiváló, állandó minőség a maximális reprodukálhatóság legmagasabb szintű ipari gyártási  
követelményekhez

• A bevált CLOOS minőség különösen hosszú élettartamot és karbantartási időközöket biztosít

• Ipari gyártási követelményekhez igazított rendszereket kínálunk, beleértve a megfelelő  
hardveres és szoftveres megoldásokat



CLOOS QINEO ArcBoT kollaboratív hegesztőrobot
Belépés az automatizált hegesztés világába
A CLOOS Qineo ArcBoT hegesztőrendszerrel már kis sorozatszámú munkadarabokat  
is folyamatosan kiváló minőségben, gazdaságosan hegeszthet. A mind a hat  
tengelybe beépített nyomatékérzékelők lehetővé teszik a kobot rendkívül precíz  
mozgatását, programozását. Az intuitív kezelés, az egyszerű és gyors  
programozhatóság jelentősen növeli a munka hatékonyságát.



Precíz és robusztus
A 6 tengelyes Kobot 1700 mm-es  
munkatartománnyal és legfeljebb 10 kg-os  
teherbírással rendelkezik. A tengelyeken  
elhelyezett nyomatékérzékelők lehetővé teszik  
a hegesztőfelszerelés optimális súly-
meghatározását. Ez az alapja a  
robottal való érintkezéskor történő precíz  
biztonsági lekapcsolásnak (ujjerő szenzor),  
valamint a robot programozás közbeni rendkívül  
érzékeny pozícionálásnak. A Kobot-mechanika 
kiemekedően robusztus kialakítású és optimális 
megoldást biztosít ipari alkalmazására.

Biztonságos
A hagyományos ipari robotoktól eltérően a  
kollaboratív robotok (kobotok) esetében  
nincs szükség védőkerítésre. Az ember és a gép  
kéz a kézben dolgozhat és kiegészítheti egymást.  
Az ember-robot együttműködésben használt  
robotokat úgy tervezték, hogy biztonságosan  
dolgozhassanak az emberek közelében. A mind 
a hat csuklóban jelen lévő nyomatékérzékelők  
szinte azonnali kiértékelésének köszönhetően 
a robot biztonságosan megáll az emberrel való 
érintkezés után.

Pontos, intuitív és felhasználóbarát

A CLOOS QINEO ArcBoT tengelyeken elhelyezett 
nyomatékérzékelők segítségével pontosan  
programozhatja és mozgathatja. Az intuitív 
működés jelentősen növeli a munka  
hatékonyságát. A felhasználó egyéni  
beállításokat végezhet a  felhasználóbarát, 
érintőképernyős kezelőpanelen a kifejezetten  
hegesztésre kifejlesztett makrók segítségével. 

Ezen felül a pedálos Freedrive-opció és az  
intelligens biztonsági elvek alkalmazása  
garantálják a Kobot biztonságos működtetését. 
További különlegessége a vészleállítást követő  
egyszerű újraindítás funkció melynek  
köszönhetően nem szükséges a robot feloldása és  
referenciapontra állítása sem.     



CLOOS QINEO hegesztőgépek
MIG/MAG/TIG hegesztőgépek impulzusos ívhegesztéshez.  
Konfigurálható kivitelezés a legjobb ár-érték arányban.



CLOOS QINEO Micro és Micro Pulse

Ipari felhasználásra kifejlesztett, hordozható MIG/MAG  
hegesztő áramforrások 300 amperig kézi hegesztéshez.

CLOOS QINEO StarT 

A QINEO StarT MIG/MAG hegesztő áramforrás könnyű belépést 
kínál a modern hegesztéstechnológia világába. 

CLOOS QINEO NexT

A QINEO NexT konfigurációs lehetőségei éppoly rugalmasak, 
mint a hegesztési alkalmazások. 

A kiváló ár-érték aránynak köszönhetően a QINEO StarT 402, 406 és  
502 típusú áramforrásokkal bármilyen munkadarabot gazdaságosan  
hegeszthet. A QINEO StarT Eco, Master és Premium felszereltségi  
szinteken rendelhető modulárisan konfigurálható áramforrás, melyet  
kiemelkedő energiahatékonyság jellemez. A szériából a StarT 406 típusú 
berendezések alkalmasak a Fine Weld speciális hegesztési eljárásváltozat 
használatára vékony lemezek esetén, mellyel  alacsony hőbevitel mellett 
fröcskölésmentes varratok érhetők el, ezzel  elkerülhetők a hegesztést 
követő utómunkálatokat. A berendezések kézi és robotizált hegesztéshez 
is alkalmazhatók, kompatibilisek a CLOOS ipar 4.0 rendszerével, illetve 
kiemelkedő energiahatékonysági rátájuknak köszönhetően gazdaságos 
üzemeltetést biztosítanak.

A prémium kategóriát képviselő QINEO NexT 452, 456 és 602  
szíve a CLOOS által kifejlesztett új primer inverteres impulzusos  
tápegység, amely még jobb ívszabályozást tesz lehetővé a kiváló  
hegesztési eredmények érdekében. A szabadon konfigurálható  
moduláris felépítésnek köszönhetően a QINEO NexT pontosan  
olyan berendezés, amilyenre szüksége van, hogy gyorsan és  
hatékonyan tudjanak hegeszteni. Használják ki a számos felhasználási  
lehetőséget – a kézi hegesztéshez használható ECO, MASTER  
felszereltségi szintű hegesztőgépektől az automatizált robothegesztéshez  
használható PREMIUM felszereltségi szintű hegesztőgépekig. A  
QINEO NexT berendezéseket kiemelkedő energiahatékonyság és  
ipar 4.0 (C-Gate) kompatibilitás jellemez.

A  CLOOS  QINEO  MICRO  és  MICRO  Pulse  200  és  300  amperes  
primerinverteres  szinergikus  áramforrás,  ipari  felhasználásra  került  
kifejlesztésre építőipari alkalmazáshoz, javító,  
lakatos  és  csőhegesztési munkákhoz,  használata  
kisebb  üzemek  számára is ideális. A következő alapanyagok  
hegesztésére alkalmas: acél és ötvözetei, CrNi anyagok.



CLOOS QINEO Pulse Pro 

Nagyobb teljesítmény az impulzusíves hegesztéshez

CLOOS QINEO QinTron

Egyszerűen hegeszteni

A QINEO QinTront a megbízhatóság és robusztus kialakítás jellemzi az  
egyszerűbb hegesztési feladatok megvalósítása érdekében. A  
berendezések kültéri felhasználásra is optimalizáltak, így akár a  
szabadban is alkalmazhatók. Válasszon a 400, 500 és 600 Amperes  
változatok közül. Az 400 és 500 Amperes áramforrások igény  
esetén utólagos szoftveres beavatkozással 500, vagy 600 Amperes  
berendezésekké tehetők.  

Változatosság és precizitás: ezek a kulcsfontosságú feltételek a sikeres  
impulzusíves hegesztéshez. A robusztus kialakítású szekunder  
inverteres impulzusos QINEO PULSE hegesztőáramforrások 350, 450 vagy  
600 amperes változatokban érhetők el. Működésüket kiváló ívstabilitás és  
magas terhelhetőség jellemzi. Alkalmasak kézi és robotizált hegesztésre 
is. 

CLOOS QINEO QuesT TIG áramforrás
Csúcstechnológiás hegesztő áramforrás TIG feladatokhoz

A csúcstechnológiás hegesztő áramforrás megbízhatóan és  
hatékonyan oldja meg a rendkívüli összetett TIG hegesztési  
feladatokat is. A QINEO QuesT-t precíz ívgyújtási tulajdonságok és  
optimalizált speciális hegesztési eljárásváltozatok jellemzik. A  
teljes hegesztőáram tartományban a könnyen szabályozható stabil ív 
kiváló hegesztési eredményeket garantál. A TIG impulzus révén nagy  
teljesítménykülönbségek esetén is élvezheti a gyors átmeneteket – 
és így tökéletes hegesztési varratokat kaphat. A Deep Pulse funkció  
stabilizálja és fókuszálja az ívet, így az ívnyomás nő. Ez vastag  
lemezeknél mély beolvadást, vékony lemezeknél pedig nagy sebességet  
eredményezhet. Az opcionálisan konfigurálható felszereltség és  
funkciók sokasága teszi a QINEO QuesT-et az Ön egyéni áramforrásává –  
pontosan úgy, ahogyan szüksége van rá a hegesztési feladatokhoz.





Elszívó és szűrőrendszerek
Hegesztési- és ipari füstelszívó rendszerek és olajködszűrés egy  
munkaállomástól a teljes gyárterületig  – egyedi igények alapján.

Teljeskörű megoldást kínálunk ügyfeleink egészség és környezetvédelmi problémáira.



A nagy mennyiségű füst és por veszélyezteti a  
munkavállalók egészségét (és nem   
utolsósorban a gépek hosszú élettartamát) 
 az olyan  munkafolyamatokban, mint a lézer-, a  
plazma- és a lángvágás, valamint a kézi és  
robotizált hegesztés. Ezért  
minden folyamat során elengedhetetlen a  
hatékony elszívási technológia, amely  
megfelel a gyártók és a felhasználók magas  
követelményeinek. A KEMPER olyan átfogó  
portfóliót kínál, amely elengedhetetlen a kézi 
és az automata hegesztő- és vágórendszerek  
hatékony és szabályos működtetéséhez.  
Megbízható OEM partnerként kiváló minőségű  
elszívó- és szűrőtechnológiát biztosítunk a  
gyártók különféle igényeihez.

A 99,97%-os leválasztási foknak köszönhetően az  elszívott, 
szűrt levegő visszavezethető a gyártócsarnok  légterébe,  
melynek köszönhetően a téli időszakban elkerülhetők 
az extrém fűtési költségek. A KEMPER elszívó és szűrő  
berendezései bármely más gyártmányú termékkel  
összehasonlítva kiemelkedően energiahatékonyak, továbbá 
a levédetett szűrőtisztítási mechanizmusnak köszönhetően 
rendkívül hosszú szűrőélettartammal rendelkeznek és a  
leghalkabb berendezések a piacon. 

• Mobil elszívórendszerek

• Helyhez kötött elszívórendszerek

• Központi elszívórendszerek

• Magasvákuumú elszívók

• Csarnokelszívó rendszerek

• Elszívóasztalok és vágóasztalok

• Szívókarok és ventilátorok

• Elszívórendszerek kiegészítői



CleanSpace Légzésvédelem
Dolgozzon hatékonyan és kényelmesen P3/TM3 védelemmel!

A motorral ellátott légzésvédő maszkok közül a CleanSpace az egygombos  
megoldásából adódó egyszerűségével és kényelmével tűnik ki. A szűrési  
hatékonysága 99,97% 0,3 mikron vagy annál nagyobb részecskék esetén.  
Véd a gőzök, füstök, ködök, porok és radionuklidok ellen és ideális szűrést  
biztosít ólom, azbeszt, valamint biológiailag veszélyes anyagok esetén is. 



Biztonságos

A minősített légzőkészülék HEPA szűrővel 
(99,97%- os leválasztási fok) maximális  
védelmet biztosít. A berendezés folyamatos 
működési ideje akár a 8 órát is elérheti.

Kényelmes

Könnyű, kényelmes viselet. Nincsenek  
felesleges pántok és nehéz akkumulátorok.  
Díjnyertes dizájn és pehelysúlyú kialakítás (az 
alap egység kevesebb, mint 500g) Lítium-polimer 
bázisú akkumulátor biztosítja a friss levegőt egy 
teljes műszak idejéig.

Kompakt felépítés

Szívós, megbízható, költséghatékony - nincs  
szervizelési és fenntartási költség, valamint  
könnyen tisztítható. Egyszerű, egygombos  
rendszer. A  CleanSpace kompakt dizájnja  
kompatibilitást biztosít egyéb biztonsági  
eszközökkel (hegesztőpajzs, hegesztőkámzsa).

Miért a CleanSpace készülékei?

A piacon levő többi megoldással szemben a  
motorral ellátott maszk nem folyamatos levegő 
befúvást biztosít, hanem egy nyomásérzékelőnek  
köszönhetően „leköveti” a felhasználó légzését, 
tehát belégzéskor indítja a befúvást, kilégzéskor 
pedig kikapcsolja azt, így nem okoz nyálkahártya 
irritációt az arra érzékenyeknek.



Munkavédelmi, hatékonyságnövelési
és egészségvédelmi felszerelések

Széleskörű munka- és egészségvédelmi eszközök.



CLOOS hegesztőpajzs  

Weldas munkavédelem

A világhírű, kiváló minőségű Weldas  
munkavédelmi ruházata (hegesztőkesztyűk 
és hegesztőruházat) már elérhető cégünk  
termékkínálatában. Mivel az alkalmazási  
területek különbözőek, a felhasználó  
kiválaszthatja a számára megfelelő terméket.

KEMPER munkavédelem

A KEMPER kiváló minőségű munkavédelmi  
eszközei minden igényt kielégítenek a szigorú 
munkavédelmi minősítéseknek köszönhetően.

Hatékonyságnövelő eszközeink

• CLOOS Hűtőfolyadék

• CLOOS 69P hegesztőpisztoly olaj

• SSM 22 - Fröcskölésgátló aeroszol

• LOCTITE SF 7900 - AERODAG Ceramic Shield

Hegesztőpajzsok az optimális munkavédelemért 
és a maximális kényelemért. 



Szolgáltatásaink
Széleskörű szolgáltatáspalettánk a gyártás folytonosságáért!



Karbantartás

A rendszeres karbantartás, felülvizsgálat  
megnöveli a gépek élettartamát, minimálisra 
csökkenti a  váratlan meghibásodások lehetőségét 
és mindezek által  nagyobb működési biztonságot 
nyújt a  felhasználóknak. CLOOS berendezé-
sek esetén a  garanciális időszak alatti kötelező  
karbantartásokat kizárólag a szakszerviz  
végezheti. Szerviztechnikus kollégáink a CLOOS 
gyár által kiképzett szakemberek. 

Hibaelhárítás

Ha az intenzív igénybevétel miatt elhasználódás  
jelei mutatkoznak az üzemeltetésben,  
kompetens csapatunk a berendezések gyors és 
szakszerű javítását elvégzi garanciális időszak-
ban és azon túl is. A megelőző karbantartás-
sal és a szükséges időszaki vizsgálatokkal az  
állásidők jó része bizonyíthatóan elkerülhető. 
Így az ipari robotok és hegesztő áramforrások  
állásideje minimálisra csökken.

Vizsgálatok

Szervizünk márkafüggetlenül vállalja  
hegesztőgépek időszakos karbantartását,  
munkabiztonsági és érintésvédelmi ellenőrzését. 
Minden kijelzővel rendelkező hegesztőgépre  
vállaljuk az éves validálási vizsgálat 
elvégzését is CLOOS validáló berendezés-
sel, lézeres tachográffal és a mért eredmények  
kiértékelését végző szoftverrel.

Oktatás

Partnereink számára igény szerint egyedi  
tematikájú, professzionális és ipari  
felhasználói szintű oktatásokat vállalunk a CLOOS  
hegesztőrobot-rendszerekhez.

Alkatrészellátás

Cégünk által értékesített hegesztőrobotokhoz 
és áramforrásokhoz, füstelszívó berendezé-
sekhez biztosítjuk az alkatrészellátást. Főleg a  
kopó-fogyó alkatrészek nagytarcsai raktárunk-
ból azonnal elérhetőek, a raktárkészleten nem 
tartott alkatrészeket a Cloos németországi, vagy  
nemzetközi raktárából gyors szállítási határidővel 
beszerezzük.
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