
 

Sympozjum spawalnicze Cloos – 12 kwietnia 2019 
100 lat firmy CLOOS – Pioniera w technologii spawania 
Szanowni Państwo 

Z okazji 100 rocznicy powstania firmy Cloos, pioniera rynku robotyzacji i 
automatyzacji procesów spawalniczych, mamy przyjemność zaprosić Państwa do 
udziału w wydarzeniu przeznaczonym dla wszystkich zainteresowanych spawalnictwem 
i robotyzacją. 

Podczas sympozjum przedstawimy nowe rozwiązania z zakresu robotyzacji procesów 
spawalniczych ze szczególnym naciskiem na procesy niskoenergetyczne jak również 
wysokowydajne spawanie dwudrutowe. Przedstawimy nowości z zakresu możliwości 
komunikacyjnych robotów Cloos związanych z wdrażaniem strategii Przemysłu 4.0  

Naszymi prelegentami będą najlepsi specjaliści w dziedzinie spawania i automatyzacji 
z firmy Cloos. Dodatkową atrakcją spotkania będzie możliwość zwiedzenia Muzeum 
Motoryzacji znajdującego się na terenie Kompleksu Pałacowego w Topaczu. Więcej 
informacji na stronach internetowych 
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http://www.zamektopacz.pl/ http://muzeum.topacz.pl/ 



Rynkowa premiera 
procesu 
spawalniczego 
tandem. 
Wysokowydajnego 
spawania 
dwudrutowego.

QINEO - nowa 
generacja urządzeń 
spawalniczych. 
Nowa linia urządzeń 
do ręcznego i 
automatycznego 
spawania.

W stulecie firmy, 
Cloos dalej 
wskazuje kierunki 
rozwoju. Nowy 
interfejs C-Gate 
wspiera 
użytkowników w 
zintegrowanej 
produkcji.

 

Inż. Carl Cloos 
zakłada w Siegen-
Weidenau firmę 
produkującą 
acetylenowe 
generatory gazu 
oraz palniki 
spawalnicze.

Rozpoczęcie 
produkcji urządzeń 
do spawania w 
osłonie gazowej ze 
szpulowym 
podajnikiem drutu.

Rozpoczęcie 
produkcji robotów 
spawalniczych pod 
nazwą ROMAT. 
Cloos tworzy 
własną linię 
robotów 
przemysłowych.

Cloos - historia z przyszłością

 

Zaproszenie 

Sympozjum spawalnicze Cloos – 12 kwietnia 2019 
100 lat firmy CLOOS – Pioniera w technologii spawania 

12 kwietnia 2019,   
Zamek Topacz -  ul. Główna 12, 55-040 Ślęza (koło Wrocławia) 

Spotkanie trwa w godzinach 11:00-17:00 

Główne tematy: 

 Przemysł 4.0 – wyzwania dla branży produkcyjnej. 
 Nowości w zakresie zrobotyzowanych aplikacji spawalniczych Cloos 
 Cloos Motion Vari Weld i Motion Control Weld –niskoenergetyczne procesy do spawania cienkich blach 
 Spawanie tandem – wysokowydajna technologia spawania dwudrutowego 
 Centralne zarządzanie danymi za pomocą CLOOS C-Gate 
 Qineo NEXT – wieloprocesowe źródło prądu do automatyzacji i spawania ręcznego 

W programie również: 

 Mocowanie detali - stoły montażowo-spawalnicze i oprzyrządowanie firmy Siegmund 
 Systemy mocowania detali – ręczne i pneumatyczne zaciski mocujące De-Sta-Co 
 Urządzenia do spawania orbitalnego firmy Orbitalum 
 Systemy wentylacji pyłów i dymów spawalniczych  
 Przyłbice spawalnicze firmy Optrel 
 Urządzenia do trwałego znakowania produktów firmy Automator 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny  
Prosimy o zgłoszenia do 05.04.2019 

      Rejestracja uczestników -  www.cloos.pl/seminaria
       dystrybucja@cloos.pl   

  (74) 851 86 60 

 Więcej informacji:  Tomasz Jastrzębski - 695 663 457,  t.jastrzebski@cloos.pl 
          Rafał Mirtyński – 667 835 353, r.mirtynski@cloos.pl 


