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MULTIMATERIAL-
-WELDINGTM 



PORTFOLIO TECHNOLOGII MM-WTM

Rdzeń LiteWWeightTM

Montaż na strukturze plastra miodu i/lub elementach porowatych

Zastosowanie:
Trwałe rozwiązania połączeń w przypadku szybkich i niezawodnych 
procesów mocowania dla lekkich konstrukcji o strukturze plastra 
miodu.

Zalety:
 § Wysoka wytrzymałość
 § Brak konieczności wstępnego wiercenia
 § Bardzo krótki czas cyklu
 § Nie ogranicza się do geometrii rotacyjno-symetrycznej
 § Możliwe zintegrowanie z elementem funkcjonalnym

Warstwa LiteWWeightTM

Połączenie z porowatymi strukturami polimerycznymi i metalowymi

Zastosowanie:
Wysoka wytrzymałość i  szybkie łączenie lekkich materiałów bu-
dowlanych o strukturze spienionej, które można rozłączyć i wyko-
rzystać ponownie.

Zalety:
 § Wysoka wytrzymałość
 § Odporne gwinty
 § Bardzo krótki czas cyklu
 § Nie ogranicza się do geometrii rotacyjno-symetrycznej

WARTOŚĆ DODANA TECHNOLOGII MM-WTM

n Szybka
 Technologia MultiMaterial-Welding™ jest znacznie szybsza niż 

alternatywne techniki łączenia, pozwala na bardziej wydajną 
obróbkę w linii i eliminuje czas utwardzania (całkowity czas 
procesu < 2 s).

n Pewna
 Znacznie silniejsze połączenia niż w przypadku niektórych 

innych metod mocujących.

n Elastyczna
 Może być używana bez wstępnego pozycjonowania w celu 

kompensacji tolerancji.

n Czysta
 Czysta obróbka – nie są wymagane żadne dodatkowe materiały 

ani wstępne przygotowanie powierzchni, brak odpadów.

n Odtwarzalna / mierzalna
 Statystyczna kontrola procesu gwarantująca jakość poszczegól-

nych połączeń.

n Sprawdzona technologia 

 
Technologia jest stosowana w wielu procesach przemysłowych 
i różnych branżach (np. w przemyśle medycznym i meblar-
skim).

Niezawodne połączenia różnych materiałów metodą ultradźwiękową

Technologia MultiMaterial-Welding™ (technologia MM-W™) to innowacyjna technologia moco-
wania, która wykorzystuje energię ultradźwiękową do siłowego oraz kształtowego łączenia ma-
teriałów porowatych i  warstwowych, struktur blaszanych oraz części formowanych wtryskowo 
i tłocznie. Do łączenia komponentów używane są elementy termoplastyczne w kształcie przypo-
minającym np. kołek lub tuleję.

Technika lekkich konstrukcji wymaga przede wszystkim innowacyjnych rozwiązań w  zakre-
sie połączeń zapewniających maksymalne bezpieczeństwo i  wydajność. Zastosowanie energii 
ultradźwiękowej w rozwiązaniach mocujących i łączących sprawia, że łączenie elementów odbywa 
się w sposób niezawodny i w wielu wypadkach nie wymaga większego przygotowania. W idealnej 
sytuacji element łączący powinien stać się częścią materiału nośnego.

Technologia MM-W™ wywodzi się z  technologii WoodWelding®, która od lat stosowana jest nie 
tylko w przemyśle drzewnym, ale również w chirurgii.

MULTIMATERIAL-
-WELDINGTM 



Dysk InWWerseTM

Połączenie cienkościennych elementów polimerowych

Zastosowanie:
Służy do pokrywania lub niewidocznego mocowania niespawal-
nych tworzyw sztucznych przy zachowaniu wymaganej powierzchni 
 klasy A.

Zalety:
 § Wykorzystywany w przypadku niespawalnych połączeń polimerów
 § Cienkościenne części polimerowe bez wpływu na przeciwległą 
powierzchnię

 § Bardzo krótki czas cyklu

FibreMMixTM

Mocowanie w i na materiale z lekkiego włókna

Zastosowanie:
Szybka i  bezpieczna koncepcja połączenia elementów z  włókien 
i struktur tekstylnych

Zalety:
 § Bardzo krótki czas cyklu
 § Wysoka wytrzymałość dzięki intensywnej integracji z matrycą 
włóknistą

 § Proste i złożone geometrie 3D (ruch elementu łączonego tylko 
w kierunku z)

 § Możliwe idealne połączenie ze strukturą tekstylną

Rdzeń LiteWWeightTM

Warstwa LiteWWeightTM

Dysk InWWerseTM

FibreMMixTM

Proces instalacji sworzni rdzenia LiteWWeightTM
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Systemy zamknięć Nakrętki klatkowe 
i klipsy

Zabezpieczenia 
zatrzaskowe

Części niestandardoweElementy złączne 
do kompozytów

Wkłady gwintoweNitonakrętki Nakrętki 

zabezpieczające

Łączniki wciskaneTechnologia nitowania

Wyposażenie 
instalacyjne

Złącza i adaptery do 
szybkiego montażu*

Wzmacniacze ciśnieniaUszczelnieniaSystemy logistyczne

Rozwiązania połączeń KVT-Fastening

Optymalne połączenie i uszczelnienie do 
kompleksowych zastosowań

W szerokim asortymencie KVT-Fastening 
można znaleźć najlepsze rozwiązanie odpo-
wiednie do każdego wyzwania. Przedstawione 
tutaj produkty to tylko część naszej oferty. 
Z przyjemnością na Państwa życzenie udostęp-
nimy dodatkowe materiały informacyjne.

Dowiedz się więcej teraz lub 
zamów w sklepie online: 

* produkt niedostępny w Austrii.

Solutioneering – kompetentna analiza 
zapewniająca wydajne rozwiązania

Wysoko wykwalifikowani eksperci KVT-Fastening 
w pierwszej kolejności analizują dany problem. 
Gruntowne zrozumienie projektu umożliwia 
uzyskanie optymalnych rozwiązań, które są 
oszczędne, wydajne i bezpieczne.

KVT-Fastening GmbH
Illerrieden | Niemcy
Tel.: +49 7306 782 - 0
info-DE@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.de

KVT-Fastening GmbH
Pichling/Linz | Austria
Tel.: +43 732 257700
info-AT@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.at

KVT-Fastening 
Filia Bossard AG 
Dietikon | Szwajcaria
Tel.: +41 44 743 33 33
info-CH@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.ch

MultiMaterialWeldingTM technology is based 
on the patented WoodWelding® technology of 
WoodWelding SA and is licensed by  
MultiMaterial-Welding AG, Switzerland.

MultiMaterialWeldingTM technology is proprietary technology 
of MultiMaterial-Welding AG, Switzerland, and is licensed by 
Bossard AG.


