
FerdinandFerdinandFerdinandFerdinandFerdinandFerdinand
3-4/2020

3-4/2020    str. 1/4měsíčník společnosti Interaction s.r.o. 

Do konce únoru tohoto roku bylo možné se 
přihlásit do jedinečného výběru do limitova-
né edice celosvětového kalendáře MasterPie-
ces 2021. Jde o kalendář, v němž naleznete 
pouze ty nejlepší kousky v barvách Spies 
Hecker. V letošním roce jsou mimo skvostné 
automobily k vidění například i letadlo nebo 
lanovka, jež byla lakována ve Švýcarsku. 
Jak jsme již zmiňovali, i v letošním roce byl 
vybrán i jeden mistrovský kousek  
z České Republiky. Konkrétně se jednalo pří-
mo o projekt společnosti Interaction, kdy ve 
spolupráci s Trachta & Schneider zrenovovali 
jedinečné Porsche 911 v designu Gulf.

Na příští ročník budeme doufat, že i tento-
krát se na centrále v Německu zalíbí nějaký 
ten kousek z české dílny. Bude z čeho vybírat. 
Opět se přihlásilo opravdu spoustu unikát-
ních kousků. Zde je malá ochutnávka nových 
kousků, které jsou přihlášeny jako například 
VW Transporter T2 z roku 1972 s VW Beetle 
Speedster z roku 1975 ve stejném designu, 
Plymouth Duster 360 ročník 1972, který měl 
svou premiéru na podzim 2019 na výstavě 
Racing Expo spolu s Chevrolet Camaro 1969, 
mezi další kousky v pořadí je i Chevrolet Ca-
maro Z28 z roku 1979, Tatra 138 z roku 1969, 
Škoda Felicie ročník 1961 nebo mladší ročník 
Škoda Felicie rok výroby 2000. 

Držíme všem přihlášeným pěsti a budeme 
dále informovat o průběhu a výběru.  
V následujících číslech Vám jednotlivé 
kousky představíme. 

JIŽ VYBÍRÁ TY NEJLEPŠÍ KOUSKY

MASTERPIECES 2021

Vše pro karosárnu a lakovnu

VW Transporter T2 z roku 1972 s VW Beetle Speedster z roku 1975 ve stejném designu

Plymouth Duster 360 ročník 1972

Chevrolet Camaro Z28 z roku 1979

Škoda Felicie ročník 1961

Chevrolet Camaro 1969

Tatra 138 z roku 1969

Škoda Felicie rok výroby 2000
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Svařování je jeden z možných druhů spojová-
ní částí karoserií automobilů při jeho výrobě 
i následné opravě. Přesto, že čím dál tím více 
výrobců vozidel doporučuje v rámci opravy 
karoserie i jiné alternativní řešení (např. nýto-
vání, nebo lepení), patří svařování mezi nej-
častější způsob spojování plechů. Jaký druh 
sváru a případně jakým zařízením má být 
spojení dvou nebo více plechů provedeno, je 
vždy uvedeno v příručce pro opravu daného 
výrobce vozidla. Doporučení výrobce uvede-
né v příručce pro opravu, nesmí být bráno na 
lehkou váhu, protože případná neodborná 
oprava karoserie vozidla může mít fatální ná-
sadky pro jeho posádku v případě opakované 
dopravní nehody.

Z pohledu dnešních nejmodernějších tren-
dů v karosárně se nejčastěji používají dva 
druhy sváru.

1) Tzv. Bodové svařování, které je možné pro-
vádět dvěma způsoby:

a) Automatickým odporovým bodovacím 
zařízením (tzv. bodovačka)

b) Svařováním v ochranné atmosféře MAG 
(tzv. děrový svár) s použitím ochranného 
plynu Corgon 

2) Souvislý (tupý) svár v ochranné atmosféře, 
který je možný provádět dvěma způsoby:

a) Svařování v ochranné atmosféře MAG  
s použitím ochranného plynu Corgon  
a drátu Fe

b) Svařování v ochranné atmosféře MIG 
s použitím ochranného plynu Argon  
a drátu CuSi3

Většina výrobců vozidel upřednostňuje  
a uvádí ve svých opravárenských manuálech 
použití automatického odporového bodo-
vacího zařízení, z důvodu dnes již poměrně 
složitých konstrukcí automobilu, a používání 
stále většího počtu dílů, které jsou vyrobe-
ny z vysoce pevnostní oceli. Právě spojování 
tohoto druhu oceli je velmi specifické a platí 
pro něj výrazná omezení. Části vozidel, které 
jsou vyrobeny z vysoce pevnostní oceli, ne-
smějí být ohřívány na vysokou teplotu (nesmí 
být použito svařování v ochranné atmosféře) 
a musí se měnit vždy kompletní vyřezový 
díl (nesmí být provedena částečná výměna 
apod.). Oproti klasickému děrovému sváru  
v ochranné atmosféře je proces plně automa-
tický a není nutné po provedení sváru prová-
dět kontrolní trhovou zkoušku. Podíl použití 
vysoce pevnostní oceli v rámci konstrukce 
automobilu, na jednotlivých modelech kaž-
doročně stoupá. Pro představu: v roce 2012 
bylo na celém vozidle použito 18 % dílů z vy-
soce pevnostní oceli, v roce 2019 už to bylo 
téměř 60 %. Oproti klasickému děrovému 
sváru v ochranné atmosféře je proces plně 
automatický a není nutné po provedení sváru 
provádět kontrolní trhovou zkoušku.

I přes výše uvedená fakta jsou 
na vozidle místa, na které se 
nedá s automatickou bodo-
vačkou dostat (i přes velké 
množství nabízených ramen 
o různých velikostech). Tyto 
místa má výrobce obvykle 
přesně definované ve svém 
opravárenském manuálu a 
dovoluje na nich použití kla-
sického děrového sváru.

V moderní karosárně se dnes používají sva-
řovací invertory, které umožňují svařování  
v ochranné atmosféře v synergickém režimu, 
který nevyžaduje složité nastavovaná zařízení. 
Parametry sváru se měním pouhým zadáním 
tloušťky plechu, výběrem vhodného ochran-
ného plynu a druhem drátu. Tímto zařízením 
lze svařovat železo, hliník, CuSi3, SS a apod. 
Pro svařování s klasickým železným drátem se 
již nepoužívá CO2 jako ochranný plyn (u ně-
kterých výrobců vozidel výslovně zakázáno), 
ale směs Argonu + CO2, tzv. Corgon. 

Velice populární je svařování pomocí drátu 
CuSi3, kdy je použit inertní plyn Argon. Jed-
ná se o tvrdé pájení, při kterém nedochází  
k vysokým teplotám jako při klasickém svá-
ření. Díky výrazně nižší teplotě svařovaného 
objektu (části karoserie), nedochází k defor-
maci svářených plechů. Omezením je použi-
telnost pouze na nenosné části karoserie. 

SVAŘ    VÁNÍ Interaction přináší 
novinku od Carystem 

Carbo 2 Perfect

Příklad: Výměna zadní bočnice, obrázek a popis z opravárenského manuálu výrobce,  
který přesně určuje typ svárů a přesný počet bodů.

Michal Kirchner
Brand Manager
Interaction, s.r.o.

Karel Trachta
Vedoucí Vzdělávacího  
a prezentačního střediska
Interaction, s.r.o.
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Cenová nabídka  
 

W+S InvertaSPOT GT-C + příslušenství  
(použité zboží - stav nového)

19471002 W+S InvertaSpot GT-C AUTOMATIC 400V 317 975,00 Kč
Svařovací invertor InvertaSpot GT je 3-fázové svařovací  
a bodovací zarízení. 

Technologie 
GT Automatic - automaticky detekuje a meří konfiguraci panelu 
karoserie

Parametry
tlak-proud-čas jsou optimálně regulovány a řízeny automaticky..

Ruční režim / Expertní režim / Režim programové paměti / OEM 
programy /

Programování pomocí čelního displeje.

Obsah dodávky:
1x Návod k obsluze

1x Kleště transformátové C (C-trafo-kleště)

1x C rameno c. 1

1x 19474005 vyrovnávací tyč rovná

1x 19474013 stabilizacní držák, kladka

1x 19478060 vyvažovací válec kladky GT, kompletní

1x 19498085 pružinový vyvažovac 9 - 15 kg

1x 19474017 izolační popruh s karabinou a ocelovým kroužkem

1x 19474250 sada imbusových klíčů (4 + 5 mm),

1x 19497096 koncovky elektrod průměr 16 mm, forma A 32

1x 19474028 postranní držák na C ramena

1x 19474085 hák/držák kabelu GT (pro trafo-kleště)

1x 19474041 hák/držák napájecího kabelu

19497110 16 ks sada krytek elektrod 2 331,00 Kč
16 ks sada krytek elektrod

19478006 Bodovací pistole pro InvertaSpot GT-C  
Automatic 400 V

18 410,00 Kč

Bodovací svařovací pistole s SK22 kleštinami karosářských  
samosvorných kleští pro přímé připojení k InvertaSpot GT-C

19498003 Uvolňovač krytek elektrod 1 813,00 Kč
Uvolňovač krytek elektrod

Ceníková cena celkem 340 529,00 Kč

Speciální cena 270 529 Kč

Začátkem tohoto roku se obchodní 
zástupci a technici společnosti Interac-
tion ze všech regionů a poboček sešli ve 
Vzdělávacím a prezentačním středisku 
v Nupakách, aby získali další odborné 
znalosti zejména o produktových no-
vinkách našeho výhradního dodavatele 
Carsystem. 

Mezi novinky od Carsystem roku 2020 
bychom Vám chtěli představit dvoudíl-
ný ochranný oděv Carsystem Carbo 2 
Perfect. Bundu a kalhoty lze kombinovat 
nezávisle na sobě. Ochranný oblek nabízí 
vynikající prodyšnost díky ventilační 
štěrbině na zádech, vložce ze síťoviny 
v podpaží a rozkroku. Je antistatický, 
nepouští vlákna a neobsahují silikon. 
Obousměrný zip, suchý zip na konci 
nohavic a nastavitelná kapuce na suchý 
zip nabízejí variabilitu nošení. 

V případě zájmu či dotazů se na ně 
neváhejte obrátit na obchodní zástupce 
společnosti Interaction.

Více informací u obchodních zástupců společnosti Interaction.
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Luštění s Ferdou
Vyluštěnou tajenku posílejte na e-mail ferdinand@interaction.cz (předmět Tajenka). 
Termín pro odeslání tajenky je do  26. 4. 2020. 
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Stanislava B. z Mladé Boleslavi, kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží Batoh od společnosti Interaction,

INTERACTION s.r.o. 
Tel.: +420 251 817 493, +420 602 398 444
E-mail: ferdinand@interaction.cz, interaction@interaction.cz


