MS sonxWORLD
Świat naszych produktów w technologii ultradźwiękowej

MS Ultraschall Technologie GmbH

46.900
METRÓW KWADRATOWYCH

Nasza firma i nasze produkty stale się rozwijają. To samo dotyczy obszarów
produkcyjnych. Dzięki naszym zakładom produkcyjnym na całym świecie i licznym partnerom serwisowym jesteśmy zawsze tam, gdzie nas potrzebujesz.
Zawsze i wszędzie jesteśmy do dyspozycji.

Technologia ultradźwiękowa

MYŚLIMY, CZUJEMY
I ŻYJEMY
ULTRADŹWIĘKAMI
Szybciej, bezpieczniej, czyściej, bardziej ekologicznie,
wydajniej, dokładniej, bardziej przejrzyście … lista
zalet technologii ultradźwiękowej jest długa.

Technologia ultradźwiękowa znajduje szerokie zastosowanie w wielu branżach. Nic dziwnego, ponieważ oferuje
niemal niezrównaną wszechstronność w połączeniu z
maksymalną precyzją i przejrzystością procesu zgrzewania.
Technologia ultradźwiękowa wykorzystuje wibracje akustyczne o wysokiej częstotliwości do wytwarzania energii, która z łatwością topi materiały termoplastyczne.
Trwałe połączenie tworzone jest już w czasie stygnięcia
łączonych części.
W przeciwieństwie do innych metod, proces ultradźwiękowy – czy to zgrzewanie, cięcie, wykrawanie, uszczelnianie czy zgrzewanie z odcinaniem – nie powoduje
uszkodzeń samego
produktu.

DALSZE KORZYŚCI W SKRÓCIE
+ bardzo krótkie czasy procesu
+ niskie zużycie energii podczas zgrzewania
+ możliwość zgrzewania ze sobą różnych materiałów termoplastycznych
+ brak ryzyka zranienia przez gorące części
maszyn
+ krótkie czasy chłodzenia dzięki ukierunkowanemu, punktowemu formowaniu stopu
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Inżynieria i wsparcie

MS Ultraschall Technologie GmbH

LABORATORIUM DLA UDOSKONALANIA PROCESÓW
ULTRADŹWIĘKOWYCH
W naszych laboratoriach
technologii aplikacji zespół
wysoko wykwalifikowanych
ekspertów w dziedzinie
ultradźwięków przeprowadza
szczegółowe studia
wykonalności i próby
zgrzewania w celu znalezienia
optymalnych rozwiązań dla
Państwa aplikacji.

LABORATORIUM ULTRADŹWIĘKOWE
 Konsultacje w zakresie projektowania spoin przez ekspertów ultradźwiękowych i techników aplikacji
Serie testowe na częściach przedseryjnych
Studia wykonalności
 Weryfikacja parametrów procesu dla idealnego procesu
zgrzewania
Testy szczelności
Próby ciśnieniowe
Termografia
Próby rozciągania
Mikrotomowe przekroje szwów zgrzewalniczych
Procesy walidacji

SHOWROOM

Inżynieria i wsparcie
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Workflow indywidualnie dostosowany do Klienta
1 PLANOWANIE PROJEKTU

2 TECHNOLOGIA APLIKACJI

Nasz zespół projektowy jest gotowy do pomocy już na
etapie rozwoju produktu, zapewniając, że geometria produktu może być dostosowana do procesu zgrzewania lub
dostosowując proces zgrzewania do produktu.

Dzięki bogatej wiedzy, pomysłowości i w pełni wyposażonemu laboratorium badawczemu nasi inżynierowie aplikacji są
w stanie zasymulować niemal każdy wymóg i zaoferować
najlepsze rozwiązanie.

3 KONCEPCJA MASZYNY

4 REALIZACJA PROJEKTU

Opracujemy wyrafinowaną koncepcję maszyny dostosowaną do wymogów. Dzięki inteligentnemu współdziałaniu kilku działów zapewnimy studium wykonalności
oraz kompletny model 3D wraz z ofertą na maszyny.

Do każdego projektu przydzielimy osobistego konsultanta ds. sprzedaży i dedykowanego kierownika projektu. Będą oni towarzyszyć Państwu od wstępnego
zapytania do ostatecznego przekazania maszyny oraz
będą służyć wiedzą i pomocą.

5 ROZRUCH

6 SERWIS POGWARANCYJNY

Dopasowujemy nasze treści szkoleniowe do konkretnej
maszyny i do procesu produkcyjnego.

Nasz wysoko wykwalifikowany personel serwisowy jest
do dyspozycji Klienta w celu zaoferowania natychmiastowej pomocy, w tym serwisu na miejscu i interwencji awaryjnych, aby zapobiec kosztownym przestojom maszyny.
Jesteśmy dla Państwa!

Tutaj uzyskasz szczegółowy wgląd w możliwości najnowszych
technologii ultradźwiękowych:
Realizacje kursów szkoleniowych
Pokazy aplikacji
 Prezentacje asortymentu

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA NASZYCH WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ORAZ
NAJNOWSZE TECHNOLOGIE TO KLUCZOWE CZYNNIKI DLA TWORZENIA MASZYN
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
THOMAS BAUMEISTER, COO
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Maszyny specjalne

MS Ultraschall Technologie GmbH

Aplikacje naszych Klientów
Tablice przyrządów
Spoilery
Panele drzwiowe
Zderzaki
Wykończenia bagażnika
Samochodowe elementy wykończenia

Ultradźwiękowe maszyny specjalne MS sonxMAC:
dostosowane do Państwa potrzeb
MS sonxMAC SINGLE
Nasza ekonomiczna seria standardowa z jednym stanowiskiem obróbczym: MS sonxMAC SINGLE. Rozwiązanie obejmuje już różne metody obróbki – w jednej pozycji obróbki i z innowacyjną obsługą części.

MS sonxMAC

MS sonxMAC MULTI
Nasza indywidualna koncepcja maszyny MS sonxMAC MULTI jest przeznaczona do wieloetapowych procesowych obróbki w ramach obsługi pojedynczej części i może być łatwo i niezawodnie łączona z dodatkowymi procesami.

Gotowe do użycia maszyny specjalne dla
większej elastyczności w produkcji

MS sonxMAC FLEX

Produkty z naszej gamy MS sonxMAC to elastyczne, dostosowane do potrzeb Klienta i wykonane "pod klucz" ultradźwiękowe maszyny specjalne do
zastosowań w branży motoryzacyjnej, medycznej i dóbr konsumpcyjnych.
Jako producent z oddziałami na wszystkich czterech głównych rynkach motoryzacyjnych – Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji – MS
Ultrasonic Technology Group jest nie tylko odpowiednim partnerem w zakresie wiodącej technologii, ale także wydajnej logistyki i bliskości klienta.
Nasze maszyny specjalne odzwierciedlają nasze bogate doświadczenie w zgrzewaniu ultradźwiękowym, a także naszą wszechstronną wiedzę na temat wymagań przemysłu motoryzacyjnego. Maszyny, często wyposażone w opatentowane
technologie, są specjalnie projektowane do zewnętrznych części samochodowych,
wnętrz i małych części samochodowych, co czyni je ekonomicznymi i niezawodnymi rozwiązaniami dla producentów OEM, dostawców Tier 1 i Tier 2.

Nasza elastyczna koncepcja maszyny MS sonxFLEX z inteligentnym rozwiązaniem szybkiej wymiany zapewniającym
pełną elastyczność w działaniu – niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję przedseryjną, seryjną i części zamiennych,
czy też produkcję prototypową.

MS sonxMAC ROBOT

Nasza adaptacyjna koncepcja maszyny MS sonxMAC ROBOT z nowoczesną technologią robotów dla opłacalnej, automatyzowanej produkcji w małych partiach.

MS sonxMAC PUNCH
Nasza koncepcja wysokowydajnej maszyny MS sonxMAC PUNCH została specjalnie zaprojektowana dla ultradźwiękowego wytłaczania i zgrzewania osłon zderzaków.
ZALETY
+ rozwiązania oparte na wieloletnim
doświadczeniu
+ ponad 3000 zrealizowanych projektów
+ modułowa konstrukcja zapewniająca całkowitą
elastyczność

maksymalne

maksymalna

wysokie

systemy

bezpieczeństwo

niezawodność

bezpieczeństwo

modułowe

operacyjne

procesu

+ wszystkie komponenty wykonywane w pełni
przez MS Ultrasonic Technology

Notatki
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Prasy serwonapędowe
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Cztery modele maszyn spełniające wszystkie wymagania
Nasze modele OPUS, NEXUS, FUSION i GENESIS (NEWTON) zapewniają odpowiednią ultradźwiękową zgrzewarkę
serwonapędową do każdej aplikacji.
MS sonxTOP GENESIS

MS sonxTOP
Innowacyjne serwonapędowe zgrzewarki z
ultradźwiękiem 4.0
Dzięki naszemu specjalnie opracowanemu, opatentowanemu i przełomowemu
serwonapędowi preciSer, nasze ultradźwiękowe zgrzewarki MS sonxTOP oferują niezrównaną precyzję dla maksymalnej wydajności maszyny. Dzięki koncepcji
w 100% elektrycznego napędu, który działa bez sprężonego powietrza, nasze
zgrzewarki ultradźwiękowe są idealnym wyborem do produkcji w clean room,
jak również do zakładów produkcyjnych, które nie chcą używać kosztownych
kompresorów.
Ultradźwiękowe zgrzewarki serwonapędowe MS dostępne są w trzech wariantach: maszyny stołowej, kolumnowej i inline. Wszystkie wersje z tej serii posiadają tę samą koncepcję napędu, co umożliwia szybkie i łatwe przenoszenie
parametrów sterowania i receptur zgrzewalniczych. Uzupełnieniem modeli są
odpowiednie akcesoria, takie jak kabiny dźwiękoszczelne i stoły robocze, dostosowane do Twoich potrzeb.

(NEWTON)

MS sonxTOP
FUSION

MS sonxTOP
NEXUS

MS sonxTOP
OPUS

Intuicyjna obsługa przy
pomocy kolorowego wyświetlacza

17,3“

17,3“

15,6“

15,6“

Częstotliwość

20 kHz, 30 kHz, 35 kHz

20 kHz, 30 kHz, 35 kHz

20 kHz, 30 kHz, 35 kHz

20 kHz, 30 kHz, 35 kHz

Moc zgrzewania

do 6.000 W

do 6.000 W

do 4.000 W

do 2.500 W

Zakres siły 20 kHz / 30 kHz 10 – 3.000 N (NEWTON: 20 kHz,
Zakres siły 35 kHz
1.000 – 9.000 N)
10 – 1.000 N

10 – 3.000 N
10 – 1.000 N

50 – 3.000 N
50 – 1.000 N

50 – 3.000 N
50 – 1.000 N

Technologie

MS paralliCer®

MS paralliCer®

MS stabiliZer

MS stabiliZer

Profilowanie etapów
zgrzewania

10 etapów zgrzewania
+ 2 fazy docisku

5 etapów zgrzewania
+ 2 fazy docisku

3 etapy zgrzewania
+ 1 faza docisku

1 etap zgrzewania
+ 1 faza docisku

Konfiguracja sekwencji
(integracja urządzeń
zewnętrznych)

30 sygnałów We/Wy
(6 bezpotencjałowych)

15 sygnałów We/Wy
(3 bezpotencjałowe)

jako opcja
15 sygnałów We/Wy
(3 bezpotencjałowe)

–

Opcje wyłączenia

6 trybów (elastyczna konfiguracja):
czas, energia, droga bezwzględna, droga względna, położenie bezwzględne,
zewnętrzna

5 trybów (elastyczna
konfiguracja): czas, energia, droga bezwzględna,
droga względna, położenie
bezwzględne

5 trybów: czas, energia,
droga bezwzględna, droga względna, położenie
bezwzględne

4 tryby: Czas, energia,
droga bezwzględna,
droga względna

Wysokowydajny
serwonapęd

✓

✓

✓

✓

Zintegrowana próba
rozciągania

✓

✓

jako opcja

jako opcja

Interfejsy

USB 2.0
Ethernet

USB 2.0
Ethernet

USB 2.0
Ethernet

USB 2.0
Ethernet

Aplikacje (receptury)

1000

300

100

30

Z zastrzeżeniem zmian technicznych bez powiadomienia.

ZALETY
+ opatentowana technologia MS paralliCer®
+ serwonpęd
+ sterowanie siłą i prędkością
+ beznarzędziowa funkcja szybkiej wymiany (jako
opcja)
+ atrakcyjna koncepcja finansowa
+ intuicyjna technologia sterowania

najwyższa

niezrównana

przejrzysta

zapewniona

jakość

dokładność

technologia

integralność

produktu

pozycjonowania

ekranu

danych

dotykowego

+ rozbudowane monitorowanie procesu

Notatki
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Systemy
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MS sonxSYS PACK
Zastosowanie: pakowanie
100 % szczelne zamknięcia
krótkie czasy cyklu i zużycie niewielkiej ilości materiału
 narzędzia do zgrzewania na zimno idealne do delikatnych produktów, takich jak sałatka, czekolada, ser itp.

MS sonxSYS TEXTILE
Zastosowanie: tkaniny techniczne, włókniny, materiały, włókna
możliwe ciągłe zgrzewanie z odcinaniem do 120 m/min
narzędzia obrotowe i stacjonarne
zgrzewanie zewnętrznych warstw włókna
wydajne i trwałe narzędzia ultradźwiękowe

MS sonxSYS FOOD
Zastosowanie: przetwarzanie żywności

MS sonxSYS

znacznie zmniejszony nacisk cięcia
do 35 000 ruchów tnących na sekundę
brak pozostałości procesu
cięcia są perfekcyjne wizualnie, ponieważ są praktycznie pozbawione tarcia
chłodzenie lub rozmrażanie produktów jest niepotrzebne
zoptymalizowane geometrie narzędzi w zależności od ciętego materiału

Systemy modułowe dla każdego sektora
Wymagania stawiane opakowaniom produktów stale rosną. Wysokiej jakości
opakowanie musi być zarówno funkcjonalne, jak i nieskazitelne wizualnie. Jednocześnie, w szczególności opakowania do żywności muszą być higieniczne i
stabilne wymiarowo – to tylko kilka spośród wielu istotnych wymagań stawianych
opakowaniom w przemyśle spożywczym. Wyzwanie dla producentów polega na
ekonomicznym i wydajnym wytwarzaniu takich opakowań oraz elastycznej reakcji na potrzeby rynku.

MS sonxSYS MEDICAL
Zastosowanie: technologia medyczna, przemysł farmaceutyczny
100% szczelność i brak cząstek stałych
monitorowanie i dokumentacja procesów
zgrzewanie bez nadruków

Nasze systemy ultradźwiękowe MS sonxSYS PACK gwarantują spełnienie
wszystkich tych wymogów. Zostały opracowane jako rozwiązania modułowe do
zastosowań specyficznych dla opakowań, które można łatwo i precyzyjnie zintegrować z nowymi liniami lub istniejącymi koncepcjami.
ZALETY
+ szczelne opakowania
+ zmniejszenie wskaźników braków
+ łączenie przez kontaminację
+ łatwa i szybka integracja z istniejącymi lub
nowymi liniami
+ konfiguracja zorientowana na aplikację
obsługa

niskie

my o długiej

przyjazna

zużycie

żywotności

użytkownikowi

energii

kompaktowy

solidne syste-

rozmiar
systemu

+ obróbka przy użyciu zimnych narzędzi która nie
uszkadza produktówzeuge

Notatki
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Komponenty
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4

2
1

1

MS sonxGEN Generatory
dynamiczne skócenie czasów przezbrajania
 ciągły proces zgrzewania
maksymalna powtarzalność zapewniająca niezmiennie wysoką jakość produktu
proste w obsłudze

5
2
3

MS sonxSON Sonotrody
sonotrody dostrojone do częstotliwości i amplitudy
 stabilny proces z niską rozszerzalnością cieplną dzięki innowacyjnej konstrukcji
 długa żywotność

3

MS sonxCON und MS sonxAMP Konwertery i wzmacniacze amplitudy
wysoka wydajność i doskonały obraz rezonansowy
 stabilna konstrukcja chroniąca wrażliwe elementy ultradźwiękowe
długa żywotność nawet przy dużych amplitudach

MS sonxCOM

4

Wydajne komponenty do zastosowań ultradźwiękowych
Producenci OEM oraz producenci opakowań, technologii medycznej lub towarów konsumpcyjnych coraz częściej wykorzystują ten niezawodny i trwały proces do zgrzewania i obróbki tworzyw termoplastycznych, folii i tekstyliów. Proces produkcyjny opiera się na komponentach ultradźwiękowych, które można
zintegrować z istniejącymi liniami lub połączyć w celu zapewnienia wydajnego i
opłacalnego rozwiązania, które odpowiada określonemu zadaniu.
Podczas gdy przed poszczególnymi aplikacjami stawiane sa różne wymagania,
komponenty ultradźwiękowe muszą spełniać te same wymagania we wszystkich branżach i produktach. Wysokiej jakości komponenty ultradźwiękowe MS
sonxCOM, które konstruujemy i produkujemy samodzielnie w centrali firmy w
Niemczech, gwarantują spełnienie wszystkich tych wymagań.

MS sonxACT Zespoły posuwu
stabilna konstrukcja dla wymagających jakości spoin
szybka i sprawna wymiana jednostek drgających poprzez system szybkiej wymiany
zespoły tandemowe z maksymalnie trzema sonotrodami
modułowe i elastyczne zastosowanie

5

MS sonxPRO Ręczne zgrzewarki ultradźwiękowe
ergonomiczna obsługa
różne tryby dla różnych obszarów zastosowań
czytelne wyświetlanie wielu parametrów dla łatwego monitorowania procesu

ZALETY
+ trwałe i wytrzymałe
+ atrakcyjne cenowo
+ specjalnie dostosowane do aplikacji i pozostałych
komponentów
łączenie etapów

oszczędność

wydajne

redukcja

pracy

czasu i

projektowanie

kosztów

materiałów

procesów

+ maksymalna powtarzalność procesu zgrzewania

Notatki
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Service
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Lokalizacje
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JESTEŚMY DO PAŃSTWA
DYSPOZYCJI
Nasz serwis posprzedażowy MS obejmuje wszystko
co niezbędne do zagwarantowania stabilności i
jakości produkcji, zaczynając od zakupu części
zamiennych, poprzez serwis i konserwację, czy
naprawę.

Nami współpraca nie kończy się wraz z dostawą naszych maszyn.
Wprost przeciwnie, oferujemy najlepszą możliwą obsługę przez cały
cykl życia maszyny. Dlatego wykwalifikowane, niezawodne i skuteczne
wsparcie posprzedażowe jest dla nas bardzo ważne, ponieważ wiemy,
że profesjonalny serwis jest podstawą długiego partnerstwa.

ZAKŁADY PRODUKCYJNE
MS Ultraschall Technologie GmbH / Spaichingen, GER

Nasze oryginalne części zamienne przechodzą szczegółowe badania
jakościowe. Dzięki temu możemy zagwarantować optymalne funkcjonowanie, niezawodność i czas pracy naszych maszyn oraz poprawić
bezpieczeństwo i elastyczność Twojej produkcji. Dzięki naszemu wysoko wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu zapewniamy natychmiastową pomoc, taką jak obsługa na miejscu i wsparcie podczas
awarii. Pozwala to uniknąć kosztownych przestojów maszyn. Służymy
pomocą!

SERWIS I KONSERWACJA
+ Działalność serwisowa na
całym świecie
+ indywidualne, osobiste
wsparcie zorientowane na
poszukiwanie rozwiązania
+ Diagnostyka usterek online
i wsparcie
+ Szkolenia dla pracowników
+ Infolinia

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI
ZAMIENNYCH
+ Szybka i kompetentna
realizacja dostaw części
zamiennych z krótkimi
terminami dostaw dzięki
zoptymalizowanemu
magazynowaniu
+ Modyfikacje / rozszerzenia
maszyn
+ Oryginalne części zamienne
o jakości zapewnianej
przez producenta

MS Plastic Welders, LLC / Webberville, USA
WTP MS Ultrasonics / Belo Horizonte, BRA
Shanghai MS soniTEC Co., Ltd. / Jiangyin, CHN
PARTNERZY HANDLOWO-TECHNICZNI

NAPRAWY
+ Tymczasowa wymiana i
wypożyczenie sprzętu podczas prac naprawczych

MYŚL GLOBANIE –
DZIAŁAJ LOKALNIE
Nasze strategiczne pozycjonowanie na rynku, rozwój nowych lub
rozwijających się rynków zbytu oraz bliskość naszych klientów
wymagają globalnej obecności. Dlatego posiadamy globalne lokalizacje
– w Niemczech, USA, Brazylii i Chinach, a także szeroką globalną sieć
dystrybucji organizacji sprzedażowych i serwisowych.
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MS ULTRASCHALL
TECHNOLOGIE GMBH
Karlstraße 8 – 20
78549 Spaichingen, GER
Tel. +49 7424 701-0

info@ms-ultrasonic.de
www.ms-ultrasonic.pl

2546/16/1021

Fax +49 7424 701-135

