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któremu akumulatorów można było używać dłużej.
w 1950 roku Günter Fronius rozszerzył ówcze-
sne portfolio produktów o transformatory spa-
walnicze. Na tej bazie technologicznej firma Fro-
nius rośnie w kolejnych latach, stając się średniej 
wielkości przedsiębiorstwem, które w 1980 roku 
Günter Fronius przekazuje swoim dzieciom – Bri-
gitte Strauß i Klausowi Froniusowi. Kontynuują oni 
kurs wzrostu i internacjonalizacji, co prowadzi do 
powstania jednostek zależnych na całym świecie.

Jednostka biznesowa „Perfect charging”

Jest równie stara, co sama firma. Twórca firmy, 
Günter Fronius, akumulatory ołowiowe ładował 
już w pierwszych latach jej istnienia. Firma na po-
czątku lat 90. przeszła z produkcji prostowników 
50 Hz na produkcję systemów ładowania akumu-
latorów wykorzystujących wysokie częstotliwo-
ści. Dalsze prace badawcze doprowadziły w 2007 
roku do osiągnięcia prawdziwego kamienia mi-
lowego – procesu ładowania wykorzystującego 
skuteczną rezystancję wewnętrzną, w skrócie pro-
cesu ładowania Ri. Od tego czasu produkty firmy 
Fronius zaczęły automatycznie wykrywać łado-
wane akumulatory i ich właściwości, co sprawiło, 
że każde ładowanie stało się unikatowe. Obec-
nie Perfect Charging, wprowadzając technologię 
litowo-jonową z nowo zaprojektowaną cyfryza-
cją i łączeniem w sieć wszystkich urządzeń, robi 
kolejny krok w kierunku przyszłości.

Jednostka biznesowa „Perfect welding”

Istnieje od 1950 roku. Twórca firmy Günter Fronius 
szybko zorientował się, że używając rozwiązań  

wraz z założeniem wyspecjalizowanego napraw-
czego warsztatu radiowo-elektrotechniczne-
go, Günter Fronius zapoczątkował w 1945 roku 
swoją działalność, rozpoczynając historię, która 
trwa do dziś i jest kontynuowana już przez trze-
cie pokolenie. Punktem wyjścia była wspólno-
ta rynkowa Pettenbach w Górnej Austrii, gdzie 

wciąż mieści się siedziba firmy Fronius. Tu żył  
i pracował Günter Fronius, gdy w zamian za na-
prawy otrzymał stary wojskowy barak. w tam-
tych czasach ładowanie akumulatorów samocho-
dowych nie było wcale oczywistością – a on nie 
chciał pogodzić się z tą sytuacją. Ten wykształco-
ny elektrotechnik opracował rozwiązanie, dzięki  

w 1945 roku zaczęło się jako 
jednoosobowa firma i prosta idea. 
Fronius to rodzinna firma mająca 
siedzibę w Górnej Austrii,  
która w minionych 75 latach 
z regionalnego warsztatu 
naprawczego przekształciła się 
w globalnego gracza w sektorze 
spawalnictwa, fotowoltaiki 
i technologii ładowania 
akumulatorów.

Firma Fronius świętuje 75. urodziny

Günter Fronius w 1945 roku położył podwaliny pod firmę Fronius International GmbH, która  
dziś zalicza się do liderów w dziedzinie innowacyjności w sektorach spawalnictwa, fotowoltaiki  
i technologii ładowania akumulatorów

w 1992 roku firma podejmuje decy-
zję, aby zająć się „przyszłościowym” 
tematem energii słonecznej. obecnie 
firma fronius opiera swoją działalność 
na trzech filarach: spawalnictwie, foto-
woltaice i technologii ładowania aku-
mulatorów.
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technicznych będących podstawą technolo-
gii ładowania akumulatorów można też rozta-
piać elektrody topliwe. w połowie lat 70. ba-
dania poczyniły duże postępy, dając rezultat 
w postaci Fronius Transarc 500. Był to pierw-
szy na świecie inwerterowy system spawania 
z taktowaniem w obwodzie pierwotnym zbu-
dowany w oparciu o tranzystory, dzięki czemu 
firma Fronius szybko zdobyła partnerów także 
poza granicami Austrii. w 1998 roku cyfrowy 
TransPuls Synergic (TPS), jako pierwszy system  

spawania, który można było aktualizować, stał 
się następcą Transarc. w tym czasie firma pra-
cowała już nad nowatorskim procesem spawa-
nia, który w 2005 roku wszedł do historii pod na-
zwą „Cold Metal Transfer” (CMT). Od tego czasu 
można łączyć ze sobą cienkie jak włos materia-
ły, jak aluminium i stal. Dziś firma Fronius nada-
je ton przez wprowadzenie TPS/i (Trans Process 
Solution / intelligent revolution). Ten komputer 
spawalniczy, dysponujący wysoką mocą ob-
liczeniową, jest odpowiedzią na Przemysł 4.0  
i w połączeniu z zarządzaniem danymi przez 
oprogramowanie weldCube Premium pokazu-
je swoją prawdziwą moc.

Jednostka biznesowa „solar energy”

Od 1992 roku jest częścią firmy Fronius. Falow-
nik Fronius Sunrise wszedł na rynek w 1995 roku 
i w błyskawicznym czasie odniósł międzynaro-
dowy sukces. w 2001 nastąpiła prawdziwa re-
wolucja w postaci wprowadzenia na rynek Fro-
nius IG. Był to pierwszy falownik wyposażony  
w transformator wysokiej częstotliwości, w któ-
rym technicy mogli wymieniać płytki PCB na 
miejscu. w ostatnich latach firma z producenta 
zajmującego się tylko falownikami przekształciła 
się w dostawcę rozwiązań umożliwiających wy-
dajne i inteligentne wytwarzanie, gromadzenie, 
rozdzielanie i wykorzystanie energii. Asortyment 
firmy rozciąga się od zindywidualizowanych roz-
wiązań w dziedzinie gromadzenia energii, przez 
fotowoltaikę służącą przygotowywaniu ciepłej 
wody i solarną elektromobilność, aż po wytwa-
rzanie i gromadzenie wodoru, a także infrastruk-
turę paliwową H2. Kolejny krok: Trójfazowy fa-
lownik hybrydowy Symo GEN24 Plus uzupełnia 
portfolio o rozwiązanie typu all-in-one, zapew-
niające kompleksowe zasilanie własne energią 
fotowoltaiczną.

Fronius Sunrise: pierwszy falownik

100 000 wniosków  
w programie mój prąd

- Dzięki programowi Mój Prąd fotowoltaika prosu-
mencka cieszy się ogromną popularnością wśród 
Polaków, czego potwierdzeniem jest liczba do-
tychczas złożonych wniosków. Dziś mamy oka-
zję pogratulować stutysięcznemu wnioskodaw-
cy, który dołączył do grona osób, które postawiły 
na zieloną energię – powiedział minister klimatu 
Michał Kurtyka.
Do tej pory w ramach programu Mój Prąd (I i II 
nabór) złożono już 100 tys. wniosków o dofina-
sowanie przydomowych instalacji fotowoltaicz-
nych (PV), dzięki którym wygenerowana zosta-
nie moc 560 Mw.
Jak zwrócił uwagę wiceminister Ireneusz Zyska 
dynamika przyrostu nowych instalacji fotowol-
taicznych sprawia, że sektor energetyki słonecz-
nej jest obecnie najszybciej rozwijającym się sek-
torem odnawialnych źródeł energii w Polsce. 
Moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych  
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym 
wynosi obecnie 2108,9 Mw, co oznacza wzrost 
o 175,14%, porównując 
rok do roku. wicemini-
ster Zyska zaznaczył, że 
ten sukces to efekt m.in. 
zmian w prawie i urucho-
mienia programów ta-
kich właśnie jak Mój Prąd.  
w jego ramach możliwe 
jest dofinansowanie do 
50% kosztów budowy in-
stalacji o mocy od 2 do  
10 kw zainstalowanej  
i maksymalne może wy-
nieść 5000 zł.
– Od 30 sierpnia ubiegłe-
go roku realizujemy rzą-

dowy program Mój Prąd z budżetem wynoszącym 
miliard złotych, który inwestujemy w zwiększenie 
produkcji energii elektrycznej z prosumenckich in-
stalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Dotych-
czas do programu zgłosiło się 100 tysięcy Polaków, 
więc jesteśmy na półmetku i czekamy na kolejnych 
100 tysięcy wnioskodawców. Łączna moc instalacji 
ze złożonych wniosków daje 560 MW, które rocznie 
wyprodukują 560 GWh/rok energii elektrycznej. Po-
równując to do największej polskiej farmy fotowol-
taicznej na terenie gminy Czernikowo koło Torunia 
– moc 3,77 MW – wychodzi na to, że Mój Prąd na 
tym etapie dofinansowuje ok. 148 takich elektrowni 
– powiedział p.o. prezesa NFOŚiGw Dominik Bąk.
Eksperci Narodowego Funduszu poza obsłu-
gą Mojego Prądu przyglądają się rynkowi i po-
trzebom wnioskodawców, dlatego program 
nieustannie się rozwija. Ułatwienia, które już 
funkcjonują, to: rozpatrywane szybciej niż pa-
pierowe wnioski online (od 31 marca), pełno-
mocnik w programie (od 22 maja) oraz integra-
cja z innym rządowym programem pn. Czyste 
Powietrze (od 15 maja).
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