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33. kiadás 

A bővítés éve

Miután lassan már a teljes 2016-os eszten-
dőre visszatekinthetünk, nem elhamarkodott 
dolog egy eseménydús és ismét sikeres évről 
beszélni. A THONAUER Csoport az új tulajdo-
nossal, a svájci Komax AG vállalattal együtt 
csatlakozhatott a korábbi évek sikereihez, ami 
mindkét fél számára elégedettségre adhat okot.

Az év elején lezajlott tulajdonosváltás mel-
lett a Bécsben és Budakeszin rendezett házi vá-
sárok kiemelkedő és döntő események voltak. 
Ügyfeleink szívesen használják ki ezeket, hogy 
működés közben, élőben láthassák a legújabb 
technológiákat és gyakorlati tapasztalat útján 
ismerjék meg azok előnyeit. A vásári kavalkád-
tól távoli tapasztalatcsere és képzett műszaki 
munkatársainkkal való, órákon át folytatott 
szakmai beszélgetés minősége azonban telje-
sen más. Ugyan a következő házivásár pontos 
időpontja még nincs kitűzve, de különböző mó-
don időben értesítjük majd róla ügyfeleinket.

Mivel a bécsi helyszínen rendelkezésre álló 
kapacitás már nem elegendő, olyan bővítés 
mellett döntöttünk, ami jelentősen megnöveli 
a bemutatott gépeink és készülékeink számára 
kialakított területet. Nyár végén megtörtént a 
hozzáépítés első lépése és jelenleg is gő-
zerővel dolgozunk a befejezésén, ami 2017 
tavaszán várható. Így a következő ausztriai 
házi vásár újabb és nagyobb környezetben lesz 
majd látható. Eggyel több ok tehát arra, hogy 
ellátogasson hozzánk, és a legutóbbi alkalom-
hoz hasonlóan gyönyörű idő esetén a bécsi 
vendéglátás klasszikus étkeit is élvezhesse.

Mivel a meglévő férőhely Romániában sem 
elégíti ki az igényeket, ezért itt is megfelelő 
helyiségeket kerestünk.. Itt, a THONAUER Au-
tomatic s.r.l. leányvállalatának munkatársai és 
ügyfelei számára is nagyobb iroda- és raktár-
területek kínálkoznak, valamint a nagyobb au-
tomaták kényelmes bemutatásához egy nagy-
szabású bemutatóterem is rendelkezésre áll.

Az automatizálás témája mindennél aktu-
álisabb. Éppen a kapcsolószekrény-gyártás 
területén, ahol a sokrétű és átfogó igények 

miatt még mindig sok műveletet végeznek kéz-
zel, mindez jelentős megtakarítási lehetőséget 
tár fel. A SMART Automation Austria kiállításon 
évek óta együtt veszünk részt az EPLAN céggel 
és olyan megoldásokat mutatunk be, amelyek 
a kábelgyártásnál lehetővé teszik a Komax 
csupaszító automaták használatát. Ezt az akár 
50%-os időmegtakarítás és az ehhez kapcsoló-
dó költséghatékonyság miatt nagy érdeklődés 
övezi. Az erről szóló cikkünkben többet tudhat 
meg a lehetőségekről és az összefüggésekről.

Az új Gamma 263 S azok számára jelent 
megoldást, akik azt tervezik, hogy lépést 
tesznek a kábelfeldolgozás automatizálásának 
irányába. Az automata krimpelőgépet idén 
Svájcban a Komax házivásárán is bemutat-
tuk; a berendezés még az igényes autóipa-
ri- és ipari használat esetén is gazdaságos és 
kimagaslóan precíz feldolgozást biztosít.

Bemutatkozott számos új modell is, 
amely a krimpelt kötések előállításánál és 
a tüllézésnél garantálja a folyamatbiztonsá-
got, minőséget és a termelékenységet.

Külön fel szeretném hívni a figyelmet a 
nyomtatvány belsejében található, speciális 
kiállítótermi gépajánlatokra. Ezáltal lehetősége 
nyílik arra, hogy a hatékony feldolgozásnak kö-
szönhetően, az alacsony nyomású fröccsöntés 
területén nagyobb sorozatokat tudjon gyártani.

Kellemes évzárást kívánok Önöknek, és 
bízom a jövő évi együttműködés sikerében.

Üdvözlettel,

Ing. Mag. (FH) Werner Renner
a THONAUER GmbH ügyvezetője

Előszó
Ing. Mag. (FH) Werner Renner,
a THONAUER GmbH ügyvezetője

kábelfeldolgozás

Vágógépek | Csupaszító gépek | Vágó- 
és csupaszító gépek | Félautomata 
krimpelő gépek | Krimpelő automaták 
| Sodrógépek | Házbeültetés | 
Kábelkezelés

csatlakozótechnológia

Krimp-szerszámok | Ellenállás-
hegesztő gépek | Forrasztó automaták 
| Zsugorcső-feldolgozó gépek | 
Présszerszámok

feliratozási megoldások

Címkés feliratozás | Tintasugaras 
nyomtatós feliratozás | Lézeres 
feliratozás

keverés, adagolás és 
diszpenzálás

Kétkomponensű keverő- és 
adagolórendszer | Alacsony nyomású 
fröccsöntés (Hotmelt Moulding)

Vizsgálótechnika

Csiszolati laboratórium | Tépőerőmérő 
készülékek

kábeltárolási és kábelcsévélési 
technológia

Félautomata orsótároló rendszerek 
| Kábelcsévélő gépek | Asztali 
csévélőgépek | Speciális csévélőgépek

elektromágneses árnyékolás és 
display ablakok

Elektromágneses árnyékoló anyagok 
| Kijelző megoldások (akrilüveg és 
polikarbonát)

szolgáltatások

Habosított tömítések (poliuretán alapú) 
| Szilikon alapú elektromágneses 
árnyékoló tömítések | Elektromos 
komponensek kiöntése | Hotmelt 
Moulding | Egyedi gépek készítése2
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33. kiadás 
általános

témák

Már régen elköteleztük magunkat a kiváló 
minőségű, a kapcsolószekrény-építés spe-
ciális követelményeire szabott, pl. különböző 
kábelfajták, érintkezők vagy érvéghüvelyek 
feldolgozására szolgáló teljesen automatizált 
berendezések iránt. Az állandó átállás, illetve 
más, félautomata tevékenységek és kézi mű-
veletek jelentősen megnövelik a ráfordításokat, 
és megnehezítik a versenyképes árak kial-
akítását, ami különösen kis sorozatok esetén 
befolyásolja hátrányosan a versenyképességet.

A részfolyamatok, illetve a teljes kábel-
feldolgozási folyamat automatizálásával az 
időmegtakarítás révén nemcsak a költségek 
csökkenthetők jelentősen, hanem a kiváló 
minőség is könnyebben biztosítható.

részleges automatizálás
Az első lépés a vezetékek egyszerű 

előregyártása. A THONAUER számos kitűnő 
minőségű készüléket szállít a darabolá-
si, feliratozási, csupaszítási, krimpelési 
folyamatok automatizálásához, illetve 
az egyes lépések kombinálásához. Már 

ezen egyszerű fejlesztések révén is akár 
40%-kal csökkenthető a munkaidő.

csúcstechnológiás megoldás
A másik véglet a Komax-Zeta család gépeivel 

végzett kábelkonfekcionálás. Ilyen berende-
zés például a automatizált gyártás kedvező 
áru belépő szintjét jelentő új Zeta 630-as. 

A Zeta berendezés fejlesztésének célja az 
átszerelési idők minimalizálása volt. Az auto-
matikus kábelváltó például akár 36 különböző 
vezeték egyidejű adagolására is képes, széles 
(0,22 - 6 mm²) keresztmetszet-tartományon 

csupaszítás és érvéghüvelyek krimpelése unic-Gs 
segítségével.

darabolás és csupaszítás kappa 330-as géppel.

A ThonAuer az ipar napjai kiállításon budapesten mutatta be azokat a különböző lehetőségeket, 
amelyekkel a sokféle követelmény ellenére hatékonyabban és ezáltal gazdaságosabban valósítha-
tó meg a kapcsolószekrények szerelésének automatizálása.

költséghatékony kapcsolószekrény 
 szerelés, automatizált megoldásokkal

feldolgozási idő vezetékenként – a manuális és az automatizált eljárás összehasonlítása

Kapcsolási rajz 
olvasása

Csupaszítás

15 s. 5 s. 10 s. 15 s.

Összesen 105 másodperc

30 s. 5 s. 10 s. 15 s.

Hüvely 
préselése

ElhelyezésFeliratozás FeliratozásDarabolás/ 
csupaszítás

Hüvely 
préselése

időmegtaka-
rítás

50 %Adatátvitel 
ECAD-ból

Feliratozás, csu-
paszítás, hüvely 
préselése

5 s. 10 s. 30 s.

Összesen 45 másodperc

Szállítás Elhelyezés

4

Thonauer illustriert



33. kiadás 
általános

témák

A kézi készülékekkel egyszerű a bandá-
zsolás és a kötegelés, illetve ez jelenti a kézi 
bandázsolás reprodukálható minőségéhez 
vezető első lépést. Az állandó szalagfeszesség 
és az ergonomikus folyamatlefutás egyenletes 
menetemelkedést és gyűrődésmentes felületet 
eredményeznek. A csúcsszegmensben komplex 

A fejlődő autóipari szegmensben a kereslet 
növekedésével a bandázsolás iránti igény is 
egyre nagyobb. A Komax tartja a lépést és 
erősíti szerepét ezen a területen. Így svájci 
tulajdonosunk közelebb kerül a céljához, 
hogy ügyfeleit szabatos megoldásokkal 
támogassa az értékteremtő folyamatban.

kábelkötegek és modulok gazdaságos gyártá-
sára szolgáló bandázsoló gépeket ajánlunk.

A Komax egyesíti a bandázsolástechnika 
újításait, úgy, hogy az ügyfelek profitálnak 
a kábelkötegek bandázsolási és kötegelé-
si megoldásainak továbbfejlesztéséből.

belül. A CM 1/5 GS modullal nagy rugalmas-
ság mellett, átszerelés nélkül öt különböző 
érvéghüvely dolgozható fel. Ehhez egyszerre öt 
hevederezett érvéghüvely-tekercset fogad be. 

A kész vezetékeket ezután már csak 
be kell szerelni a kapcsolószekrénybe.

A teljesen automatikus és rugalmas 
kábelkötegelő-egység által csoportosított 
vezetékek leegyszerűsítik és meggyorsítják 
a kábelek elhelyezését kapcsolószekrény-
ben. A gép a vezetékeket a megfelelő 
 sorrendben, bekötésre készen adja ki.

A Zeta 656 segítségével a beültetési 
folyamat is automatizálható, ami a gyártási 
idő újabb jelentős csökkenését eredményezi.

komax zeta 630 – a automatizált kábelköteg gyártás kedvező árú belépő szintje.

Újabb komax beruházás a 
bandázsolás területén

 manuális darabolás / krimp / Teljesen     
  csupaszítás krimp automatikus

Gyártási és installálási idő vezetékenként 105 s 65 s 45 s 45 s

Gyártási és installálási idő 14,6 h 9 h 6,3 h 6,3 h 
500 vezetékes kapcsolószekrényenként

Gépátszerelési idők körülbelül 0 h 0,5 h 1 h 0 h

Teljes gyártási idő kapcsolószekrényenként 14,6 h 9,5 h 7,3 h 6,3 h

időmegtakarítás kapcsolószekrényenként 0 h 5,1 h 7,3 h 8,3 h

Éves időmegtakarítás 100 kapcsolószekrény/év esetén 0 h 510 h 730 h 830 h

Éves időmegtakarítás 300 kapcsolószekrény/év esetén 0 h 1530 h 2190 h 2490 h

Éves időmegtakarítás 500 kapcsolószekrény/év esetén 0 h 2550 h 3650 h 4150 h

A ThonAuer többféle termelési volumenre és többféle termék számára kínál automatizált megoldásokat. 
Az elérhető megtakarítás mértéke az automatizáltsági színvonal függvénye.
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33. kiadás 
általános

témák

Vigh zoltán
Tel.: +36 20 277 8111
zoltan.vigh@thonauer.net 
www.thonauer.com

Funkció: tipikus alkalmazási területe közepes 
méretű elektronikai alkatrészek alacsony 
nyomású öntése. A keresztasztal gazdaságos 
munkavégzést tesz lehetővé, amely nagyobb 
sorozatok feldolgozását is megengedi.

A gyártás éve 2014; a berendezés alig 
használt és újszerű állapotban van.

• Körasztal 6 pozícióval
•  USP2000 ultrahangos hegesztőprés 

(20 kHz, 2000 W, 2000 N)
• Biztonsági fényfüggöny
• Le- és feltekerő a hegesztőfóliához
•  A termék felfogató szerszámozást a 

mindenkori alkalmazáshoz kell igazítani.

A gyártás időpontja: 2008. december.

bemutatótermi gépek 
kiárusítása

A következő bemutatótermi gépek verhetetlen kiárusítási áron azonnal megvásárolhatók:

Werner WirthTM2300 alacsony 
nyomású berendezés, keresz-
tasztallal

Telsonic gyártmányú 
műanyaghegesztő gép

€ 45.900,- helyett

€ 73.000,- helyett

€ 32.130,-

€ 25.000,-

megtakarítás

Az év végi beszerzéseket megkönnyítendő ajánljuk 
egyéb bemutató berendezéseinket is megvásárlásra: 
komax Alpha 530, komax kappa 310, 322, 330 és 
más asztali berendezések. kérjük, a pontosabb tájé-
kozódás érdekében forduljanak kapcsolattartójukhoz.

6
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33. kiadás 
helyi
témák

Új kollégák a  
ThonAuer kft.-nél

➊	 Vigh zoltán
Zoltán 2016. áprilisában csatlakozott a 

THONAUER csapathoz, értékesítőként.
A keverés-, adagolás- és öntési 

technikák területen forgalmazott gé-
pek, berendezések, és szolgáltatása-
ink értékesítésével foglalkozik.

➋	 füstös imre
Füstös Imre 2016. májusában érkezett 

a THONAUER Kft. célgépes üzletágába.
Műszerészként feladata az célgé-

pes üzletágban tervezett egyedi gé-
pek összeszerelése, kivitelezése.

➌	 soós Gábor
Gábor szintén 2016. májusában ke-

rült a THONAUER csapathoz. A Kft. 
célgépes üzletágában tervező és fejlesz-
tőmérnökként feladata egyedi gépek 
tervezése és kivitelezésük előkészítése.

➍	 szőke-belluska krisztina
2016. júniusában érkezett a THONAUER 

Kft. adminisztrációs területére, ahol 
csoportvezetőként az alkatrészek értékesítése 
és számlázása a feladata, valamint ő 
koordinálja közvetlen munkatársai munkáját.

➎	 bósa jános
Jánossal 2016 júliusában bővült a 

THONAUER csapat. A keverés-, adago-
lás- és öntési technikák területen szerviz 
technikusként feladata gépeink, berendezé-
seink üzembe helyezése és szervizelése.

➏	 Antal erzsébet
2016. szeptemberében érkezett hoz-

zánk. Könyvelőként és kontrollerként 
a feladata a THONAUER Kft. főkönyvi 
könyvelése és a könyveléshez kap-
csolódó beszámolók elkészítése.

Az Ipar Napjai kiállítás május végén, 
Budapesten, a Hungexpo területén került 
megrendezésre. Számos újdonságot, köztük a 
Komax Mira 230 többeres vezeték feldolgozó 
berendezést és a Komax Zeta 630-as villamos 
ipari kábelfeldolgozó automatát állítottunk ki. 
A standunk ismét nagyon látványos volt és a 
látogatók számával is meg vagyunk elégedve; a 
4 nap alatt több mint 100 vállalattal folytattunk 
tárgyalást. Egy Giebler 2K DOS keverő-adagoló 

berendezést, hasonlóan a tavalyi kiállításhoz, a 
helyszínen értékesítettünk. 2017-ben ismét ter-
vezzük megjelenésünket ezen a rendezvényen.

2016. szeptemberében házi vásárun-
kon láttuk vendégül megrendelőinket és az 
érdeklődőket. A 4 napos rendezvény során 
100 látogatóval találkoztunk. Sokat közülünk. 
régóta ismerünk, mások először jártak nálunk. 

Örülünk, hogy a kitűzött célt elérhettük; 
előadásokkal és gépbemutatókkal újdonsá-
gokról tájékoztattuk az érdeklődőket. Idén 
beszállítóink közül többen is bemutatkoz-
tak egy-egy speciális témát adva elő.

A tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén 
is jó hangulatú közös ebédelés során tud-
tuk a projekteket megbeszélni, a következő 
lépésekben ügyfeleink segítségére lenni.

Az érdeklődésre való tekintettel, kötet-
lenebb formában, a rendezvényt a követ-

kező héten is folytattuk, így további 4 cég 
képviselői is el tudtak látogatni hozzánk, 
élve a felépített installáció és a nagyszá-
mú bemutató gép adta lehetőséggel.

Berendezéseinket működés közben mutattuk 
be. Idén is, már hagyományosan,a fókuszban 
anyacégünk, a svájci Komax kábelfeldolgo-
zó-gép szortimentje állt és nagy hangsúlyt 
fektettünk a fiatalabb témakörnek; a keverő 
és adagoló gépek bemutatásának is. 

Megrendelőink hozzájárulásának köszön-
hetően az épülőben levő egyedi gépeket is 
meg tudtuk mutatni a látogatóknak, ezáltal 
is kihangsúlyozva, hogy az egyedi kérések 
esetén is várjuk megkeresésüket. Büszkék 
vagyunk arra, hogy ennyi érdeklődőt lát-
hattunk vendégül, boldogok vagyunk, hogy 
a Thonauer-Csapata ismét jól szervezetten 
adott át információkat a látogatóknak. 2017. 
őszén ismét várjuk az érdeklődőket!

Ipar Napjai
Budapest, 24.–27.05. 2016.

ThONAuER Nyílt Napok
Budapest, 20.–23.9. 2016

➊

➍

➋

➎

➌

➏
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Antal józsef
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com

Termékeink

Antal józsef
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com

manuális krimpelés 
könnyedén

A kéziszerszámhajtás egy univerzáli-
san használható segédeszköz minden fajta 
krimpelőszerszámhoz. A kéziszerszám a 
hajtáshoz való egyszerű rögzítés révén 
a krimpeléshez szükséges záróerőt egy 
egyszerű karmozgással hozza létre. 

Z+F kéziszerszám, hajtással Tulajdonságok

n		Einfache Handwerkzeugbefestigung 

n		Universell für gängige Handwerk-
zeuge verschiedener Hersteller 
einsetzbar 

n		Einfache Anbringung am Arbeitsplatz 

n		max. zulässige Hebelschließkraft des 
Handwerkzeug-Antriebs beträgt  
200 N (20 kg) 

software

n		SL Qstat PC-Software – abgestimmt 
auf Ihr Messgerät

schnittstellen

n		Externe Mikrometer für Messungen 
der Crimphöhe und -breite können 
über die serielle Schnittstelle an das 
SL Qstat 100 angeschlossen werden 
– Qualitätsmanagement für die Kabel-
baumfertigung aus einer Hand

n		Die Integration in das SL 
Qpex-Crimpkraftüberwachungssys-
tem ermöglicht die Datenerschlie-
ßung der Crimp-Spezifikationen via 
LAN/WiFi und stellt die Einhaltung 
der Spezifikationen während der 
Produktion sicher

állandó sebességű asztali 
mérőkészülék 

Az SL Qstat 100 automatizált asztali 
mérőkészülék, fordulatszám-szabályozóval 
rendelkezik és az IEC szabványnak meg-
felelően a teljes mérési folyamat során 
állandó lehúzási sebességet biztosít.

A krimp-összeköttetésekhez és ultra-
hangosan hegesztett összeköttetésekhez 
való szabványosított 12 pozíciós széles 
kábelválaszték mérését teszi lehetővé.

SL Qstat 100

Tulajdonságok

n		Egyszerű rögzítés

n		Univerzálisan használható a különbö-
ző kéziszerszámokhoz 

n		Egyszerű elhelyezés munkahelyen 

n		Max. megengedett záróerő a karon 
200 N (20 kg)

funkciók

n		Többnyelvű menü

n		A lehúzóőerő profiljának 
 megjelenítése

n		Az eredmények lekérdezhetőek az SL 
Qpex krimperő-felügyelet igényelte 
kiértékelések céljára

szoftver

n		SL Qstat PC-szoftver – az Ön 
 mérőkészülékére optimalizálva

interfészek

n		Külső mikrométerek csatlakoztat-
hatók a krimpmagasság és széles-
ség mérésére a soros interfészen 
keresztül az SL Qstat 100 készülékre 
– minőségbiztosítás a kábelkötegy-
gyártás számára egy kézből

n		Az SL Qpex krimperő-felügyeleti 
rendszerbe való integrálás lehetővé 
teszi a krimpspecifikációk adataihoz 
való hozzáférést LAN/WiFi kapcsola-
ton keresztül és biztosítja a specifiká-
ciók betartását gyártás közben
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33. kiadás 

Antal józsef
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com

Termékeink

Antal józsef
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com

csatlakozóházak tintasugaras 
jelölése

A ThonAuer kft. már másodszor kapott megbízást egyedi berendezés tervezésére és gyártására 
egy régi ügyfelétől, a marcaliban működő industrie elektrik cégtől. A feladat egy olyan munka-
állomás megépítése volt, amely képes a kábel végén található csatlakozóház két sorban történő 
feliratozására félautomata üzemmódban. 

A gépkezelő behelyezi a feliratozandó csat-
lakozót a tévedés kizárását biztosító fészekbe, 
majd egy lábpedállal elindítja a folyamatot. 
Egy pneumatikus munkahengerrel mozgatott 
szán a finombeállítással pontosan pozícionált, 
rögzített nyomtatófej alá viszi a munkadarabot. 
A kétsoros nyomtatás két lépésben történik, 
az első sor a szán kimenetelekor, a második 
sor – egy oldalt eltolt pozícióban – a szán 
visszatérésekor. Magát a nyomtatást egy CS405 
típusú, Wiedenbach gyártmányú tintasuga-
ras nyomtató végzi. A nyomat elkészültével 
a fészek visszatér a behelyezési pozícióba, 
ahol a kezelő kiveszi a kész munkadarabot 
és behelyezi a következő csatlakozót.

A berendezés a fészek cseréjével, a 

nyomtatóprogram váltásával és a nyom-
tatófej pozíciójának beállításával más al-
kalmazásokra is egyszerűen átállítható.

A tintasugaras jelölőgép gyártója a német 
Wiedenbach cég. Az automatikus mozgatórend-
szert a Thonauer Kft. egyedi gépekkel foglalkozó 
csapata fejlesztette ki és építette. Várjuk auto-
matikus jelölési megoldások iránti érdeklődését.

Egyedi munkaállomás

–  2 fix hátsó és 2 elforduló első 
keréken mozgatható

–  Hosszmérő készülék max. 35 mm 
külső átmérőjű kábelekhez

–  Mérési pontosság +/- 1,5% (köpeny-
nyel ellátott körkeresztmetszetű kábel)

–  Kézi vágóegység max. 20 mm 
 külső átmérőjű kábelekhez

–  Kézi hajtás

OE-VE-R motorizált felcsévélő 
kábelgyűrű létrehozásához

AS-19 manuális felcsévélő

kábel fel- és lecsévélők 
 kábeltekercsekhez

A felcsévélő komplett, kábelkéssel ellá-
tott berendezés; amit elektromos vezérlésű 
fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás 
(0–70 f/perc) jellemez. A belső mag átmérője 
320–600 mm között állítható , a a szélesség 
változtatható; a kerekek fékkel ellátottak.

A berendezés különböző kivitelekben kapható:
–  OE-VE-R: gyűrűs tekercselővel, 

max. gyűrűméret, ø 800 mm
–  OE-VE-R-10: gyűrűs tekercselővel, 

max. gyűrűméret, ø 1000 mm.
–  Akkumulátoros üzemű, 24 V 

egyenáramú kivitel.

9

Thonauer illustriert



33. kiadás 
Termékeink

szegletes Gábor
Tel.: +36  20 993 4918
gabor.szegletes@thonauer.net
www.thonauer.com

MicroForce 70 minőség-
ellenőrző készülék

A piac egyre magasabb követelményeket támaszt a krimpelt kötésekkel szemben, mert a hiányzó 
szálak és az összekrimpelt szigetelések gyakran vezetnek érintkezési hibákhoz a modern kábelkö-
tegekben. A microforce 70 segítségével meglevő berendezéseiben is teljesen új minőségi szín-
vonalat garantálhat.

eszköz a növekvő minőségi követelmények 
megvalósításához

Ha ügyfeleinek az általuk elvárt minősé-
get kívánja szavatolni, akkor kivétel nélkül 
minden egyes krimp-összeköttetés hibamen-
tességét ellenőriznie kell. A Komax bizonyos 
berendezéseiben ez a funkció alaptartozék.

egyszerű utólagos felszerelés
A MicroForce 70 minőség-ellenőrző készülék 

ideálisan használható a különböző gyártók ke-
reskedelemben elterjedt asztali krimpelő prése-
iben és automatizált kábelfeldolgozó gépeiben. 
Az utólagos felszerelés egyszerűen és különö-
sebb kiegészítő beruházás nélkül valósítható 
meg. Az érzékelő egyetlen csavarral felerősíthe-
tő a legkülönfélébb gyártmányú présekre. Ez az 
érzékelő méri a krimperőt. A készülék ezáltal fel-
ismeri és jelzi a hiányzó szálakat és az összek-
rimpelt szigeteléseket, amelyek a modern kábel-
kötegekben érintkezési hibákhoz vezethetnek.

A készülék hosszú élettartamú, robusztus 
és érintőképernyőn keresztül egyszerűen 
kezelhető. Jellegzetessége, hogy a tűrési 
értékek a rögzített minőségi követelményeknek 
megfelelően akár gyártás közben is szaba-
don beállíthatók. A betanulási folyamat igen 
rövid és egyszerű, mert a készülék ehhez 
csak három minta elkészítését igényli.

komax szabvány szerinti minőség
A MicroForce 70 kifejlesztése teljesen új 

koncepció alapján történt. A készülék jól példáz-
za, hogy Ön mit várhat tőlünk a jövőben a kiala-
kítás és a felhasználóbarát megoldások terén. 
Önnek most lehetősége van arra, hogy berende-
zését a jövő követelményeihez igazítsa, és ügy-
feleinek a Komax szabvány szerinti minőséget 
kínálja – teljesen egyszerűen és gazdaságosan.

műszaki adatok
Keresztmetszet-tartomány 0,35–6 mm² 
 AWG 22–AWG 10
Üzemi feszültség 24 V DC
Feszültségellátás  
külső adapterrel  100–240 V AC, 
 50/60 Hz, 0,75 A
Méretek (mm)  
(H× Sz × Ma)  146 × 46 × 106
Rögzítés   Univerzális rögzí-

tés
Súly  kb. 5 kg

Az egyszerű, intuitív érintőképernyős kezelés 
hatékonnyá teszi a microforce 70 készülékkel 
történő munkavégzést.

Az érzékelő egyetlen rögzítőcsavarral 
egyszerűen és gyorsan felszerelhető.
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Termékeink

Alföldy-boruss áron
Tel.: +36 20 464 2046
aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.com

Vágjon bele az automata 
kábelkonfekcionálásba

Gamma 263 S automata krimpelőgép

A Gamma 263 s ideális azon ügyfelek számára, akik megbízható és gazdaságos partnert keresnek 
az automata kábelfeldolgozáshoz a legigényesebb járműgyártó és ipari környezet számára. A gép 
átgondolt és kiforrott koncepciója gazdaságos, ugyanakkor rendkívül kíméletes feldolgozást tesz.

Kompakt és felhasználóbarát
A Gamma 263 S a járműgyártás számára 

készült, ezáltal akár az ipari ügyfeleknek is 
kiváló alapot jelent a legmagasabb színvo-
nalú termeléshez hosszú éveken keresztül.

Az automata krimpelőgép átgondolt 
technikájának köszönhetően kimondottan 
kis helyigényű. Ez a kompaktság egyrészt 
rendkívül áttekinthetővé teszi a gyártási 
folyamatot, másrészt könnyű hozzáférhető-
séget biztosít a folyamat összes moduljá-
hoz minden oldalról. A szerszámok ennek 
köszönhetően igen gyorsan cserélhetők. 

A rendkívül alacsony gépasztal minden keze-
lő számára ergonomikus munkavégzést biztosít. 

Gazdaságos indulás az automatizálás világá-
ban

n		Szalagos hajtás az 1-es olda-
lon, megfogó 2-es oldalon

n		3xR=0,50 multi V-kés
n		2x mC1320ci 722 krimpelőmodul
n		Oldalsó etetés, passzív terelőlemezzel
n		Számítógépes vezérlés, kezelőszoftverrel
n		Kábelgyűjtő rendszer: K274 S 2m 

kábelgyűjtő modul leválogatóval

A minimumkonfiguráció a következő automa-
tizált munkalépéseket teszi lehetővé:

n		Vezetékbehúzás, darabolás, csu-
paszítás, félmeghúzás, 1-es 
és 2-es oldali krimpelés

n		A C1320 krimpelőprés krimpelési 
magasságának manuális beállítása

n		Autonóm működés az alapkivitelű 
integrált felügyeletnek köszönhetően

n		Vezetékgyűjtő leválogatóval, 
második tárolóval

n		A feladatok (darabszám és hossz) 
létrehozása egyszerűen és gyorsan 
történik a TopWin kezelőegységgel

költségmegtakarítás a minimális átszerelési 
idők révén

n		Az alkalmazott kések a teljes fel-
dolgozási tartományt lefedik

n		A vezetőcsövek 2 s alatt kicserélhetőek
n		A szerszám előkészíthető, így az átállás 

csupán pár másodpercet vesz igénybe

komAX Gamma 263 s
Minél nagyobb értéket termel egy vál-

lalat, annál kedvezőbb képet mutatnak a 
gazdaságosságra vonatkozó számítások. A 
kiforrott, hosszú élettartamú, sokféleképpen 
alkalmazható technika ára és a kis helyigény, 
a nagy darabszám-teljesítményű automata 
kábelfeldolgozás, vonzó beruházásává teszik 
a Gamma 263 S krimpelőautomatát.

entry price from

€ 62.500,-

Gamma 263 s automata krimpelőgép
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Termékeink

szegletes Gábor
Tel.: +36  20 993 4918
gabor.szegletes@thonauer.net
www.thonauer.com

szegletes Gábor
Tel.: +36  20 993 4918
gabor.szegletes@thonauer.net
www.thonauer.com

krimpelőmodul a maximális 
termelékenység érdekében

Gyors és sokoldalú tüllézés

C1370 krimpelőmodul

S1440 Tüllemodul

22 kN maximális krimperejével a C1370 
krimpelőmodul 0,125 mm2 és 6 mm2 közötti 
(AWG26–AWG10) vezeték-keresztmetszetek 
feldolgozására használható. Ezzel a teljesít-
ménnyel minden feldolgozási tartományban 
elegendő erőtartalékkal rendelkezik.

A nagy krimperő, a fokozatmentesen 
állítható sebesség és a bekapcsolható ket-
tőslöket-funkció révén a kereskedelemben 
kapható legtöbb érintkező gyors és precíz 
krimpelése valósítható meg. A programoz-
ható krimpmagasság és a beállítást segítő 
vezérlés lerövidítik az átszerelési időket és a 
krimpelőmodul rugalmas használatát teszik 
lehetővé. A modul robusztus kialakítása ezen 
kívül rendkívüli ismétlési pontosságot, és így 
egyenletesen magas minőséget szavatol.

Automatikus, gyors, rendkívül terme-
lékeny és meggyőzően egyszerű

A modul gyorsan szerelhető át a külön-
böző típusok között. Kompakt kialakítása és 
jó hozzáférhetősége ezen kívül magas fokú 
rugalmasságot biztosítanak. A legfontosabb 
funkciók vezérlése a mindkét oldalon elhelye-
zett fóliabillentyűzetek egyikével történhet.

egyedülálló sPm, megbízható felügyelet
A tülle pozícióját a vezetéken egy nagy 

pontosságú lézeres érzékelő méri. A tülle 
pozíciójának beállítása automatikusan történik. 
A modul minden beültetéskor felügyeli a tülle 

pozícióját, illetve a csupaszítás minőségét, és 
felismeri a kábelen az átszúrt, illetve elfordult 
tülléket. Az anyagjellemzők ingadozásának 
ellensúlyozása a pozicionálás utánszabályozá-
sával történik. A statisztikában az utolsó 100 
SPM-kép látható. Ez lehetővé teszi a teljes 
gyártás kiértékelését a TopWin segítségével.

A legújabb generációs auutomata krimpelőgépeken a c1370 krimpelőmodul maximális termelé-
kenységet biztosít a legrövidebb beállítási és átszerelési idők mellett. A cfA+ krimperő-felügyelet 
ezen kívül a legkiválóbb minőséget és a lehető legkisebb selejtszámot garantálja. Az időnyereség-
gel együtt így a termelékenység is jelentősen növelhető.

Az s1440 tüllemodul maximális sokoldalúsággal végzi a legkülönbözőbb vezetékek beültetését. 
Precíziós mechanikája a tüllék pozíciójának felügyeletével együtt nagy folyamatbiztonságot ga-
rantál. innovatív funkciói ideális modullá teszik a komax legújabb generációs automata krim-
pelőgépei számára.

Tulajdonságok

n  Rendkívül rövid beállítá-
si és átszerelési idők

n  CFA+ krimperő-felügyelet: a 
legkiválóbb minőség a legala-
csonyabb selejtszám mellett

n  Egyedülállóan hatékony, beállítást 
segítő vezérlés LED-es megvilágítással

n  Megnövelt, 22 kN-os krimperő

Gyors és biztonságos beállítás közvetlenül a  
c 1370 krimpelőmodulon.
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Antal józsef
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com

Antal józsef
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com

Új kéziszerszámok a 
kínálatban

Az árnyékolások hatékony 
megmunkálása

Beri.Co.Cut árnyékolás- / és 
szövetvágó berendezés

A THONAUER egyik alapkompetenciája, 
hogy ügyfeleinek komplett termékprog-
ramot kínáljon a kábelmegmunkálás és 
feldolgozás területén. A súlypont eddig a 
félautomata és az automata gépeken volt. 
Sok olyan alkalmazás van azonban, például 
szervizesek esetében, amelyeknél csak egy 
szerszám jelenti a megfelelő megoldást. 

A THONAUER azonnal ellátja Önt a 
Zoller + Fröhlich és Wezag gyártmányú 
kéziszerszámok komplett programjából.

A Beri.Co.Cut egy olyan rendkívül precíz 
vágóberendezés árnyékolások és szövetek 
vágására, amelyek elsősorban koaxiális 
felépítésű kábelekben találhatók. Különösen 
az új generációs hibrid és elektromos jármű-
vek nagyfeszültségű kábeleinek árnyékolásai 
vághatók üzembiztosan, rendkívül gyorsan 
és tisztán a Beri.Co.Cut segítségével. 

A berendezés működési módja konst-
rukciójánál fogva megakadályozza a szövet 
alatti rétegek (pl. dielektrikum, egyéb árnyé-
kolások, belső vezető stb.) sérülését és a 
mindenkori kábelhez illeszkedő szerszámok 
alkalmazása révén a feladat másodpercek 
alatt elvégezhető. A Beri.Co.Cut kb. 7 és 
22 mm közötti átmérőjű vezetékek megmun-
kálására használható (a kábeltől függően).

beri.co.cut

Alkalmazási példák a koaxiális kábelek legkü-
lönbözőbb változataira.

A legkülönbözőbb kivitelű daraboló, csupa-
szító- és krimpelőszerszámok.

A működési módra vonatkozó leírás a honla-
punkon ezen az oldalon található: 
http://www.thonauer.com/hu/tevekenysegi/
details-termekek/csupaszitogepek/

megfelelő csupaszítás az árnyékolások vagy 
belső vezetők sérülése nélkül.

13

Thonauer illustriert



33. kiadás 
szakcikkek

Vigh zoltán
Tel.: +36 20 277 8111
zoltan.vigh@thonauer.net 
www.thonauer.com

elektromos alkatrészek kiöntése 
tisztahelyiség-körülmények között

Az optikai és az elektromos alkatrészek öntés területén, illetve a ragasztási alkalmazásokban a 
legszigorúbb követelményeknek kell megfelelni a környezet tisztasága és részecskementessége 
vonatkozásában. A rAmPf új, iso 7 osztályú tisztahelyiségével optimális körülményeket biztosít 
a nagy érzékenységű egységek megmunkálásához.

Mindössze 65 m² hasznos területen 
mindenekelőtt kijelzők ragasztása (Optical 
Bonding) és elektromos alkatrészek kiöntése 
folyik. A dolgozók speciális ruházatot, fejfedőt 
és cipőhuzatot viselnek, az átöltözés zsilipben 
történik. A tisztahelyiségben végzik a megmun-
kált alkatrészek becsomagolását is a megfelelő 
csomagolóanyagokba. Az alkatrészek tiszta-
helyiségen belüli megmunkálását a DC-VAC 
adagolóberendezés legújabb modelljével végzik. 
Ez a berendezés a vákuumkamrában három, 
lineáris hajtással ellátott tengellyel rendelkezik, 
hasznos munkafelülete 400 x 400 x 150 mm.

Az öntés során kb. 10 másodperces 
ciklusidővel gyárthatók az alkatrészek, az 
Optical Bonding esetében kb. 50 s ciklusidő 
érhető el és hajlított 12”-os kijelzők is ragaszt-

hatók. A tisztahelyiség egyrészt bérgyártásra 
szolgál az Optical Bonding területén. „Ezen 
túlmenően teszthelyiségként is használjuk a 
vákuumtechnika továbbfejlesztésének cél-
jára, hogy még tovább javíthassuk az öntés 
minőségét és a gazdaságosságot” mondja 
Hartmut Storz, a RAMPF Production Systems 
értékesítési és marketing részlegének vezetője.

dc-VAc adagolóberendezés
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roncsolt vezetékkrimpelési tartomány csiszolati 
képe. ez a hiba szemrevételezéses ellenőrzéssel 
általában nem ismerhető fel!

esztergált érintkezők nézeti képe

Am 03 ck 01 krimperő-felügyelettel

komax Alpha 550 automata krimpelőgép

feldolgozás
Az esztergált érintkezőket különleges piaco-

kon, pl. a szállításban, a járműgyártásban, az 
energiatechnikában vagy a távközlésben hasz-
nálják. Az ilyen érintkezők feldolgozása gyakran 
manuálisan történik, kézi fogóval végzik a 
csupaszítást, az érintkező felhelyezését és egy 
másik kézi fogóval a préselést. Természetesen 
ezekben a manuális munkalépésekben hibák 
keletkezhetnek, ráadásul a krimpelési folyamat 
felügyelete sem valósul meg. Ez azt jelenti, 
hogy szálak válhatnak le, túl hosszú vagy 
túl rövid lehet a csupaszítás, nem megfelelő 
érintkező kerülhet felhelyezésre, illetve nem 
a megfelelő fogóval történhet a préselés.

A ThonAuer az automatizált 
megoldást kínálja

A vezeték bevezetése, a csupaszí-
tás, az érintkező bevezetése, krimpelés 
és ellenőrzés egyetlen rugalmas gép-
ben történik. Ez minimális ütemidőt ga-
rantál maximális minőség mellett.

Automata gépek
a KOMAX Zeta és Alpha sorozata 

ideális platform az ilyen speciális érint-
kező típusok feldolgozásához szükséges 
modulok befogadására. A gépek rendelkez-
nek esztergált érintkezőkhöz való feldol-
gozó állomással. A feldolgozási tartomány 
0,08–6 mm², 100%-os ellenőrzés mellett.

• CM 03 MIL krimpelőmodul
A modul ömlesztett kiszerelésű, eszter-

gált érintkezők feldolgozására használatos. 
Nagy folyamatbiztonságával és egyszerű 
kezelésével tűnik ki.

Minden Komax 
krimpelőautomatán 
használható ömlesztett 
kiszerelésű, esztergált 
érintkezők feldolgozására. A 
modul megbízható adagolóegysége 
hatékony osztályozást garantál. A 
precíz négypontos krimpelőszerszá-

mokkal nagy folyamatbiztonság érhető el.

félautomata gépek
Z+F nevű beszállítónk AM 03 és AM 05 

típusú gépei elektropneumatikus hajtású modu-
láris csupaszító- és krimpelőgépek ömlesztett 
kiszerelésű, esztergált érintkezők feldolgozására 
a 0,08–6 mm² (AWG 28–10) tartományban. A 
gépek a megfelelő szerszámkészlet segítségével 
különböző érintkezőkhöz, illetve vezetékek-
hez átszerelhetők. Eredményesen használják 
őket a légi és közúti járművek gyártásában.

• Krimperő-felügyelet – CK 01
A CK01 krimperő-felügyelet fontos része 

a krimpelési folyamat automatikus ellenőr-
zésének és így kiváló minőségű krimpelt 
termékek gyártását biztosítja. Beépíthető 
a Z+F gépekbe, illetve utólag felszerelhe-
tő készlet formájában is alkalmazható.

A érintkező anyagával szembeni 
minőségi követelmény

Az esztergált érintkezők esetében az egyik 
legfontosabb minőségi kritérium az anyag 
folyási jellemzője. Ha az anyag túl rideg, akkor 
eltörik a krimphüvely, amikor a tüskék az 
anyagot formálják. Ennek következménye egy 
működésképtelen krimpelt összeköttetés. Igen 
nagy annak a valószínűsége, hogy ez a krimpelt 
összeköttetés használat közben csődöt mond.

Célszerű minden új tételből egy vagy 
két mintakrimpelés csiszolati képét erre 
a hibára vonatkozóan ellenőrizni.

Az esztergált érintkezők világa sokoldalú, kerek és színes. számos különböző típus, forma és mé-
ret fordul elő nagy darabszámban a piacon, a kihívást a professzionális és felügyelt feldolgozás 
jelenti.

esztergált érintkezők 
automatikus feldolgozása
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