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O firmě THONAUER

Firma THONAUER je specializovaným dodavatelem s kompletní nabídkou vysoce kvalitních výrobních 
zařízení, zejména pro průmysl automobilový, elektrotechnický a elektronický. Těžiště je ve zpracování 
elektrických kabelů. Již více než 25 roků je firma THONAUER synonymem pro know-how, rychlost a 
spolehlivost. Servis zaměřený na zákazníky, který zahrnuje i nové instalace a též školení obsluh strojů, 
má u firmy THONAUER tradici.

S firemním sídlem ve Vídni ošetřuje firma THONAUER též východoevropský trh a udržuje pobočky a 
servisní základny v Brně, Budapešti, Bratislavě a Bukurešti, kde jsou více než padesáti pracovníky 
podporovány mezinárodní výrobní podniky při zavádění, případně optimalizaci výrobních procesů. 
Slovinský trh je zpracováván z Rakouska.

Technika, kvalita a servis … z jednoho zdroje
Firma THONAUER, založená roku 1988 jako strojírenský obchodní podnik, je dnes dodavatelem s kompletní 
nabídkou. Zaměřeni na specifické požadavky zákazníků nabízíme vám individuální řešení, kterého může být 
dosaženo jednak použitím nejmodernější strojní technologie od našich partnerských firem, jakož i 
fundovaným know-how. Naproti tomu rozsáhlá síť servisů a zákaznických služeb se starají o průběžné 
zajišťování objemu výroby u našich zákazníků.

Vyzkoušená kvalita
K průběžnému zajišťování vysokých standardů kvality našich partnerských firem je firma THONAUER 
certifikována podle ISO 9001:2008. 
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Výrobky

Zpracování kabelů Technika spojování Popisování a značení Zkušební systémy

Technika skladování a 
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dávkování a nanášení
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strojů a služby
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Zpracování kabelů
THONAUER dodává vše "z jedné ruky". THONAUER dodává kompletní řešení v oblastni zpracování kabelů.

Stříhací stroje Odizolovací stroje Stříhací a odizolovací 
zařízení

Poloautomatické 
krimpovací stroje

Krimpovací automaty Skrucovací stroje Krimpovací automat 
Zeta, stroje na 
vkládání bloků

Manipulace s kabely 
(navíjení, vázání, 

bandážování, 
ukládání)
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Stříhací stroje

FSG-80

Stříhací stroj

 
Stříhací stroj FSG-80 ukáže svoji skutečnou hodnotu při stříhání kulatých a plochých kabelů, hadic, pásků 
PVC, různých fólií, papíru, látek atd. Oba stroje vynikají vysokou flexibilitou ve zpracovávaném rozsahu, 
procesní bezpečností a precizností.

Technické údaje

SM 15 2PLC / SM 30 2PLC

Stříhací stroj

 
Nesmírně solidní a robustní univerzální stříhací stroj konstrukční řady SM je konstruován pro značné 
množství různých materiálů. Kromě toho firma Ulmer a THONAUER optimalizují tyto stříhací stroje na jejich 
specifické stříhací úlohy.
Sekací střih pro hadici, šňůry z mechové pryže a těsnicí profily.Smykový střih pro ploché kabely, kulaté 
kabely a lanka, smršťovací bužírky atd. Hadicový střih pro různé hadicové materiály.
Volitelně je k dispozici řezací hlavice pro zkosený řez.

Technické údaje

SG 400 V

Řezací stroj na kabely

 
Speciálně pro požadavky stříhání kabelů o vysokém průřezu byl vyvinut řezací stroj SG 400 V. Řezat je možné 
vícežilové kabely do vnějšího průměru 26 mm a průřezu až 150 mm².
Robustní a výkonný posun vycházející ze ZG 400 B2 umožňuje přesné polohování řezaných výrobků. 

Technické údaje
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Rozsah délky 1 mm–99 m 

Max. průchozí výška 16 mm

Max. průchozí šířka 82 mm 

Rozhraní Zastavení vstupu pro přívodní systém
rozhraní tiskárny
odsun kabelu 

SM 15 2PLC SM 30 2PLC

Rozsah délky 0,1–999,999 mm 0,1–999,999 mm

Max. průchozí výška 15 mm, 30 mm, 40 mm 15 mm, 30 mm, 40 mm

Max. průchozí šířka 150 mm 300 mm

Rozsah délky 0,1–999,999 mm

Max. průchozí výška 30 mm

Zvednutí horního pásu pneumatické, omezené mechanicky

Procesy: Stříhání
Výrobce: ULMER GmbH

Procesy: Stříhání
Výrobce: Komax AG

Procesy: Stříhání
Výrobce: ULMER GmbH
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SSM 60 / SSM 800

Stroj na stříhání hadic a smršťovacích bužírek

 
Speciálně pro požadavky stříhání hadic a smršťovacích bužírek byl vyvinut řezací stroj SSM 60 a SSM 800. 
Řezat je možné hadice do vnějšího průměru 26 mm a laterálně do průřezu až 150 mm².

Technické údaje

WSM 30E / WSM 60E / WSM 60ESB

Stroj na stříhání vlnitých trubek

 
Vlnité trubky v provedení s podélným rozříznutím a bez něj se používají k ochraně hadic, kabelů a kabelových 
svazků, například při stavbě automobilů a ve strojírenství. Zpracovávat je možné rovněž tvary hadic z oblasti 
medicínské nebo z bílého zboží. Při střihu vlnité trubky jde o přesný a spolehlivý řez na vrcholu vlny. U 
speciálních tvarů je vyžadována vysoká kvalita střihu a zajištění těsnosti v místech připojení.
U jiného druhu střihu, střihu rotačního, se vytvářejí ostré hrany, které mohou způsobit poškození kabelu 
nebo vodičů ležících uvnitř, nebo mohou vést k netěsnosti.

Technické údaje
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 SSM 60 SSM 800

Rozsah délky 0,1–999,999 mm 

Max. průchozí výška až 60 mm až 20 mm 

Max. průchozí šířka až 60 mm až 800 mm 

Řezací hlava obsluhovaná pneumaticky, s přidržovačem 

 WSM 30E WSM 60E WSM 60ESB

Rozsah délky 0,1–999,999 mm 

Průchozí výška/šířka 7–32 mm 7–60 mm do 60 mm 

Délka přívodního pásu 200 mm 200 mm 1.000 mm 

Procesy: Stříhání
Výrobce: ULMER GmbH

Procesy: Stříhání
Výrobce: ULMER GmbH
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Odizolovací stroje

Cosmic 32M / 32M CDD 

Elektrický odizolovací stroj

 
Zpracovávají jednotlivé vodiče nebo vntřní vodiče opláštěných kabelů.Stolní stroje jsou jednoduché na 
obsluhu a mají velmi krátký čas cyklu.Pro stoupající požadavky na kvalitu při zpracování vodičů je určen 
odizolovací stroj Cosmic 32M CDD. Jeho integrovaná kontrola poškození drátků vodiče je v této cenové 
skupině jedinečná.

Technické údaje

Cosmic 42R / 48R / 48RX 

Odizolovací stroje pro kabely koaxiální a Semiflex

 
Obzvláště precizní zpracování koaxiálních kabelů rotující nožovou hlavou. 48R zpracovává koaxiální, triaxiální 
a vícevrstvé kabely až v 9 úrovních. Stroj 48RX je optimalizován pro odizolování částečně pružných 
koaxiálních kabelů. Navíc oba stroje mají funkci skrucování.

Technické údaje

> Více informací lze najít na www.thonauer.com 9

 32M 32M CDD

Průřez vodiče 0,03–3,3 mm² (AWG 32–12) 

Délka odizolování 1–25 mm 

Specialita -- S integrovaným hlídáním naříznutí 

 42R 48R 48RX

Použití koaxiální mikrokabel koaxiální, triaxiální a 
vícevrstvé kabely 

částečně pružné koaxiální 
kabely 

Průřez vodiče 0,005–1,5 mm² 0,013–13 mm² (AWG 36-6) 

Rozlišení průměru 0,01 mm 

Max. délka odizolování 40 mm 

Procesy: Odizolování, odplášťování
Výrobce: Komax AG

Procesy: Odizolování, odplášťování
Výrobce: Komax AG
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Cosmic 927R / 927RX / 60R-L

Odizolovací stroje pro zpracování náročných izolací

 
Velmi flexibilní odizolovací stroj s rotujícími noži. Snadná obsluha. 

Technické údaje

Střihací stroj s tepelným drátem

Stříhací a odizolovací automat

 
Při stříhání izolačních vrstev se horká elektroda zatlačí proti izolaci a otočí se kolem drátu, díky čemuž se 
pletená izolace roztaví. Odtahovací hlava se aktivuje pneumaticky a může se používat u vodičů o průměru až 
1 mm. 

Technické údaje
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 927R 927RX 60R-L

Použití značná mnohotvárnost 
vodičů 

tenké, značně soudržné 
izolace (např. teflon) 

pro velké délky odizolování 

Vnější průměr vodiče 0,25–5,3 mm 0,25–5,3 mm 2,5–10 mm

Délka odizolování 1–25 mm 1,5–25 mm 3–200 mm 

Funkce skrucování K dispozici K dispozici --

Max. vnější průměr 11 mm

Max. délka odizolování 100 mm

Doba cyklu cca. 10 sekund

Procesy: Odizolování, odplášťování
Výrobce: Komax AG

Procesy: Odizolování, odplášťování
Výrobce: THONAUER GmbH
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AI 01 / AI 02 

Elektrický odizolovací stroj

 
Průměr vodiče je plynule nastavitelný bez výměny nástrojů; plynulé nastavení odizolované a stahované délky 
mezi 3 a 20 mm; oboustranné řezné nože, možné je stažení úplné nebo částečné.

> THONAUER dodává také vhodné dutinky

Technické údaje

AI 03 / AI 04

Elektrický odizolovací stroj

 
Odizolování vodičů s průřezem od 0,05 do 6 mm² nastavitelné plynule bez výměny nástrojů; plynulé 
nastavení délky odizolování a stahování mezi 3 a 20 mm; oboustranné řezné nože, možné je stažení úplné 
nebo částečné.

> THONAUER dodává také vhodné dutinky

Technické údaje
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 AI 01 AI 02

Průřez vodiče 0,05–6 mm² 0,05–2,5 mm² 

Max. průměr vodiče 5 mm 4 mm 

Min. zaváděná délka 22 mm 15 mm 

Délka odizolování 3–20 mm 3–20 mm 

 AI 03 AI 04

Průřez vodiče 0,5–6 mm² 2,5–16 mm² 

Max. průměr vodiče 5 mm 8 mm 

Min. zaváděná délka 32 mm 22 mm 

Délka odizolování 13–30 mm 3–20 mm 

Procesy: Odizolování, odplášťování
Výrobce: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Procesy: Odizolování, odplášťování
Výrobce: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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AI 2,5–20 auto / AI 16–20 auto

Elektrický odizolovací stroj

 
Je vybaven systémem čidel, který zjišťuje průměr vodiče a automaticky definuje hloubku naříznutí. Možné je 
stažení úplné nebo částečné.

> THONAUER dodává také vhodné dutinky

Technické údaje

AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / AM.STRIP.500 

Pneumatické odizolovací zařízení

 
AM.STRIP.1 je univerzálně použitelný, poloautomatický stroj na odizolování kabelů k robustnímu 
průmyslovému použití a hospodárné výrobě malých až středních sérií. Speciální, na zpracovávaný kabel 
přizpůsobené nože, dovolují zpracování téměř všech na trhu obvyklých kabelů.

Technické údaje
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 AI 2,5–20 auto AI 16–20 auto

Průřez vodiče 2,5–2,5 mm² 4–16 mm² 

Max. průměr vodiče 4 mm 8 mm 

Min. zaváděná délka 24 mm 24 mm 

Délka odizolování 3–20 mm 3–20 mm 

 AM.STRIP.1 AM.STRIP.2 AM.STRIP.500

Průměr vodiče: 
kulatý vodič
plochý pásový vodič 

0,5–15 mm
šířka až 20 mm 

1,0–25 mm
šířka až 35 mm 

až 30 mm
až 32 mm

Délka stahování: 
úplné stahování
částečné stahování 

až 65 mm
až 250 mm 

až 120 mm
až asi 450 mm

 
až 500 mm 

Procesy: Odizolování, odplášťování
Výrobce: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Procesy: Odizolování, odplášťování
Výrobce: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH
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AM.ALL.ROUND

Pneumatický rotační odizolovací stroj

 
S poloautomatickým be-ri odizolovacím strojem AM.ALL.ROUND provádíte s velkou přesností kruhové 
zaříznutí a odizolování rychle, pohodlně a bezpečně u lanek, vodičů a kabelů. Bez problému lze sejmout i 
extrémně těžké izolace, jejichž zpracování běžným postupem se sevřením a naříznutím je nedostatečné, nebo 
není vůbec možné.

Technické údaje

Sienna 200 / Sienna 300 / Sienna 500 

Laserové odizolovací zařízení pro vysoké nároky

 
Bez poškození, protože je bezkontaktní, selektivní odizolování prostřednictvím laseru. Funkce je jednoduchá: 
paprsek laseru je izolací absorbován a odpaří ji. Stejný paprsek je vodičem silně odražen a proto jej 
nepoškodí. Ideální pro všechny asymetrické kabely, ploché pásové vodiče, těžké izolace atd. Sienna 500 se 
liší laserem rotujícím v rozsahu 360°. Odizolování laserem je schváleno pro leteckou a vojenskou techniku.

Technické údaje
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Průměr vodiče 2–24 mm 

Délka stahování: úplné stahování, částečné stahování 5 až 160 mm, až 400 mm 

 Sienna 200 Sienna 300 Sienna 500

Laser 10 Watt 25 příp. 50 Watt 10 příp. 30 Watt 

Průměr vodiče až 6 mm 1–25 mm 

Typy kabelů příklady PTFE/Teflon, Tefzel, PVC, 
polyuretan, silikon, 
Kapton®, … 

PTFE/Teflon, Tefzel, PVC, polyuretan, Silikon, Kapton®, 
polyester, sklolaminát, polyetylen, Nylon, … 

Procesy: Odizolování, odplášťování
Výrobce: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

Procesy: Odizolování, odplášťování
Výrobce: Spectrum Technologies PLC
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Stříhací a odizolovací zařízení

Kappa 310 / 320

Stříhací a odizolovací automat

 
Stříhací a odizolovací automaty Kappa se vyznačují vysokým výkonem, počtem kusů a pokrokovou 
senzorikou. K dispozici jsou rozhraní k podávacímu systému a inkoustové tryskové tiskárně. Snadná obsluha 
přes dotykovou obrazovku. 

Technické údaje

> Produkt na vyžádání

Kappa 322 / 330 / 350

Stříhací a odizolovací automat

 
Výkonné stříhací a odizolovací automaty pro velké průřezy. Vysoké rychlosti zaručují krátké výrobní časy. 
Kappa 322 umožňuje současné odizolování více vnitřních vodičů kabelu (např. v silovém kabelu). Šetrné 
podávání vodičů prostřednictvím pásového pohonu. Rozhraní k tiskárně, odvíjecímu a ukládacímu systému. 

Technické údaje

> Produkt na vyžádání
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Kappa 310 Kappa 320

Průřez vodiče 0,02–6 mm² 0,05–10 mm²

Max. délka odizolování:
úplné stahování
částečné stahování

100 mm
999,9 mm

Podávání kabelu 4 m/sek.

Podávací systém jednoduché kladky

Kappa 322 Kappa 330 Kappa 350

Průřez vodiče 0,05–16 mm² 0,22–35 mm² 2,5–120 mm²

Max. délka odizolování: 
úplné stahování
částečné stahování

100 mm
999 mm

180 mm
999 mm

290 mm
999 mm

Podávání kabelu 4 m/sek. 4,8 m/sek.

Podávací systém dvojité kladky nebo pásový pohon

Procesy: Stříhání a odizolování
Výrobce: Komax AG

Procesy: Stříhání a odizolování
Výrobce: Komax AG
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Kappa 331 

Výkonný střihací a odizolovací stroj s rotační nožovou jednotkou

 
Kulaté, vícevrstvé kabely, se stíněním a bez něj, se přesně, vícestupňově odizolují. Stroj se dá rychle 
přestavět a díky tomu je ideální pro flexibilní použití. 

Technické údaje 

> Produkt na vyžádání
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Průřez vodiče 0,22–35 mm²

Max. vnější průměr 16 mm

Rozsah délky 1–800.000 mm

Provedení Univerzální stroj s otočným vedením, Univerzální 
stroj/Stroj pro koaxiální kabely se splitovým vedením 

Procesy: Stříhání a odizolování
Výrobce: Komax AG
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Poloautomatické krimpovací stroje

bt 712

Stolní krimpovací lis

 
Poloautomatický stolní model bt 712 přesvědčuje moderní technologií a stanovuje nová měřítka v kvalitě a 
rychlosti. Univerzální lis umožňuje používat všechny krimpovací nástroje běžné na trhu. Integrované hlídání 
krimpovací síly ve spojení s odstřižením vadného kusu garantují nejvyšší kvalitu.

Technické údaje 

> Produkt na vyžádání

bt 722

Stolní krimpovací lis

 
Poloautomatický stolní model bt 712 přesvědčuje moderní technologií a stanovuje nová měřítka v kvalitě a 
rychlosti. Univerzální lis umožňuje používat všechny krimpovací nástroje běžné na trhu. Integrované hlídání 
krimpovací síly ve spojení s odstřižením vadného kusu garantují nejvyšší kvalitu.

Technické údaje 

> Produkt na vyžádání
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Krimpovací síla 20 kN

Průřez vodiče až 6 mm²

Nastavitelná výška 
krimpování

+5/-3 mm

Podávací systém dvojité kladky nebo pásový pohon

Krimpovací síla 20 kN

Průřez vodiče až 6 mm²

Programovatelná výška 
krimpování

+0,2/-0,8 mm

Specialita programovatelná výška krimpování, sekvenční zpracováníProdukt na vyžádání

Procesy: Odizolování a krimpování
Výrobce: Komax AG

Procesy: Odizolování a krimpování
Výrobce: Komax AG
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AM 02 C / AM 02.1 C 

Elektropneumatický krimpovací automat pro volné, izolované a neizolované dutinky 
vodičů

 
AM 02 C / AM 02.1 C (kompakt) je elektropneumatický stripper – crimper pro rychlé a spolehlivé 
zpracovávání volně sypaných izolovaných i neizolovaných dutinek pro malé průřezy. Vlastnosti jsou: 
jednoduchá výměna nástrojů, krátký čas cyklu, rychlé zpracování a kvalita krimpu podle DIN 46228.

> THONAUER dodává také vhodné dutinky

Technické údaje

AM 02 universal / AM 04 / AM 04.1 

Odizolovací a krimpovací automat pro volné izolované dutinky

 
Elektropneumaticky poháněný odizolovací a krimpovací automat.

> THONAUER dodává také vhodné dutinky

Technické údaje 
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 AM 02 C AM 02.1 C

Průřez vodiče 0,14–0,34 mm² 0,25–0,75 mm²

Délka krimpování 6/8 mm 5–10 mm

AM 02 universal AM 04 AM 04.1

Dutinky na vodiče 

 

Průřez vodiče 0,5–2,5 mm² 4–10 mm² 4–10 mm² 

Délka krimpování 6–12 mm 8–12 mm 9–15 mm 

Procesy: Odizolování a krimpování
Výrobce: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Procesy: Odizolování a krimpování
Výrobce: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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Unic-L / Unic-LS / Unic-LZ 

Odizolovací a krimpovací automat pro volné izolované dutinky

 
Elektropneumaticky poháněný odizolovací a krimpovací automat.

> THONAUER dodává také vhodné dutinky

Technické údaje
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 Unic-L Unic-LS Unic-LZ

Dutinky na vodiče 

jednoduché jednoduchéj twin

Průřez vodiče 0,5–2,5 mm² 0,5–2,5 mm² 2 x 0,5– 2 x 1,5 mm² 

Délka krimpování 8 mm 6/8/10 mm 8 mm 

Procesy: Odizolování a krimpování
Výrobce: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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CR 03 K / Crimper-G / Crimper-LS 

Krimpovací automat pro izolovaná kabelová oka, případně dutinky

 
> THONAUER dodává také vhodné dutinky

Technické údaje

ECM 03 / UNIC-G

Odizolovací a krimpovací stroj pro řetězené izolované dutinky vodičů 

 
Spolehlivé zpracování dutinek z rolí. Kvalita krimpování podle DIN 46228.

> THONAUER dodává také vhodné dutinky 

Technické údaje

20 > Více informací lze najít na www.thonauer.com 

 CR 03 K Crimper-G Crimper-LS

Kruhové kabelové oko, 
dutinka vodiče 

volné

v roliv volné

Typ -- DIN 46228 DIN 46228 

Průřez vodiče 0,5–6 mm² 0,5–2,5 mm² 0,34–4 mm²

Délka krimpování -- 8 mm 6–12 mm

Pohon elektro pneumatický undefined 

 ECM 03 UNIC-G

Dutinky na vodiče 

Pohon elektrický elektropneumatický 

Průřez vodiče 0,5–2,5 mm² 0,5–2,5 mm² 

Délka krimpování 8 mm 8 mm 

Specialita jednoduché přestavení průřezu automatické rozeznání průřezu 

Procesy: Krimpování, slisování
Výrobce: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Procesy: Odizolování a krimpování
Výrobce: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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UP 14 / UP 14 BA / UP 14 Z

Pneumatický krimpovací lis pro volné kontakty

 
Díky příznivému poměru cena, výkon je ideálním vstupním modelem. Použití všech matric WEZAG je možné 
s volitelným polohovadlem.

Technické údaje

SSC 

Pneumatický bezpečný krimpovací lis pro volné kontakty

 
Patentovaný bezpečnostní mechanismus nespustí krimpování, pokud obě poloviny matrice od sebe překročí 
vzdálenost 5,9 mm. Díky tomu odpadají bezpečnostní kryty a práce se zrychluje.

> Lisovací matrice a adaptéry WDT 

Technické údaje

UP 35 / UP 35 BA 

Pneumatický krimpovací lis pro volné kontakty

 
Díky pokrokové konstrukci je stroj téměř bezúdržbový a vyžaduje jen minimální prostor. Lehký stroj lze bez 
problémů přemísťovat pomocí dodaných držadel T. Snadná obsluha prostřednictvím nožního bezpečnostního 
pedálu – ruce jsou volné pro vkládání kontaktů a lanek. Výměna adaptérů je snadná, rychlá a bez nářadí.

> Lisovací matrice a adaptéry WDT 

Technické údaje
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 UP 14 UP 14 BA UP 14 Z

Krimpovací síla max. 14 kN při 6 bar

Zpracovávané průřezy Izolované kontakty 0,25–6 mm²
Neizolovaná kabelová oka 0,5–16 mm²
Izolované a neizolované dutinky 0,14–50 mm²
Soustružené kontakty 0,14–16 mm²
Neizolované ploché kontakty FASTON 0,14–6 mm²
Neizolované oka a spojky 1,0–6,0 mm²

Specialita Standard Automatický kontaktní 
přidržovací systém 

Systém řízení pořadí

Krimpovací síla max. 35 kN při 6 bar 

Specialita Bezpečnostní mechanismus 

 UP 35 UP 35 BA

Krimpovací síla max. 35 kN při 6 bar 

Specialita -- Automatický kontaktní přidržovací 
systém 

Procesy: Krimpování, slisování
Výrobce: WDT ToolTech AG

Procesy: Krimpování, slisování
Výrobce: WDT ToolTech AG

Procesy: Krimpování, slisování
Výrobce: WDT ToolTech AG
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UP 60

Pneumatický krimpovací lis pro volné kontakty

 
Silný univerzální stroj; bezpečnostní nožní pedál umožňuje krátké časy cyklování; beznástrojová výměna 
matric adaptéru; obsahuje LED osvětlení, zabudované počítadlo kusů.

Technické údaje

UP 65

Hydraulický krimpovací stroj na volné kontakty

 
Hydraulický stolní krimpovací stroj UP 65 nabízí ještě vyšší výkon pro zpracování volných elektrických 
kontaktů do 400 mm².
Díky nově vyvinuté integrální hydraulické jednotce stroj šetří místo, je tichý a snadno se instaluje. Je pružně 
použitelný, neboť je třeba jej připojit jen elektricky.  

Technické údaje

Lisovací matrice a adaptéry WDT 

Lisovací matrice a adaptéry

 
Pro každý kontakt vám dodáme tu správnou matrici. V údajovém listu naleznete příklady nejčastějších 
použití. Matrice pro jiné kontakty jsou k dispozici na vyžádání. 
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Krimpovací síla max. 75 kN při  6 bar 

Rozměr otevření zdvih min. 6–32 mm

Max. krimpovací síla 150 kN

Max. dráha zdvihu 40 mm

Vlastnosti Elektronické počítadlo kusů
Místo na disku pro uložení 30 programů
Programovatelná výška krimpování
Snadno výměnné matrice

Procesy: Krimpování, slisování
Výrobce: WDT ToolTech AG

Procesy: Krimpování, slisování
Výrobce: WDT ToolTech AG

Procesy: Krimpování, slisování
Výrobce: WDT ToolTech AG
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Alpha 477

Krimpovací automat

 
S automatem pro dvojité krimpování Alpha 477 je možné současně zpracovávat dva různé kabely a volitelně 
vytvářet vodiče s dvojitým nebo jednoduchým krimpováním. Čtyři zpracovací stanice na začátku vedení a dvě 
na jeho konci nabízejí bohaté možnosti zpracování. 

Technické údaje 

> Produkt na vyžádání

Alpha 530 

Krimpovací automat

 
Robustní všeuměl 
Alpha 530 je krimpovací automat pro jedno a oboustranné krimpování a nasazování gumiček. Stroj je 
optimalizován na rychlé nastavení a přestavení a tím zvyšuje VAši produktivitu. Ve standardním vybavení je 
hlídání krimpovací síly CFA. Lze doplnit další příslušenství pro hlídání kvality jako hlídání střihu (ACD) a 
hlídání odizolování (SQC). 

Technické údaje

> Produkt na vyžádání

Alpha 550

Krimpovací Automat

 
Alpha 550, nejnovější krimpovací automat pro oboustranné osazování gumiček, splňuje Vaše požadavky na 
produktivitu, flexibilitu a kvalitu.

Vysokou rychlostí k lepšímu poměru cena/kus 
Rychlé přestavení pro maximální produktivitu
První nastavení prakticky bez špatných kusů
Robustní systém a mnohostranné příslušenství
Kontrola kvality na nejvyšší úrovni

Technické údaje

> Produkt na vyžádání
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Průřez vodiče 0,22–4 mm² (AWG24–AWG12)
volitelně od 0,13 mm² (AWG26)
dvojitý krimp (kabel A+B) <6 mm²

Rozsah délek 60–80.000 mm (volitelně 35–80.000 mm)

Délka odizolování oboustranně 0,1–35 mm

Průřez vodiče 0,13–4 mm² (optional 5 mm²)

Rychlost posuvu vodiče max. 9 m/s

Krimpovací síla 1–22 kN

Průřez vodiče 0,13–6 mm² (AWG26–12)

Rychlost posuvu vodiče Max. 12 m/s

Krimpovací síla 1–22 kN

Procesy: Stříhání, odizolování a krimpování
Výrobce: Komax AG

Procesy: Stříhání, odizolování a krimpování
Výrobce: Komax AG

Procesy: Stříhání, odizolování a krimpování
Výrobce: Komax AG
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Zeta 633 / 633 L

Krimpovací automaty Zeta

 
Zeta 633 je používán jako vysoce přizpůsobivý krimpovací automat do výroby s organizací Just-In-Time. Kde 
jsou požadovány zakázky malého rozsahu nebo sekvence vodičů, tam nabízí Zeta 633 svojí pružnou strojní 
koncepcí prakticky neomezený počet možností. K dispozici je přívod až 36 vodičů bez přestavování. Posun 
kabelu lze přizpůsobit specifickým vlastnostem každého vodiče.
Po celé délce stroje lze Zetu 633 volně osazovat moduly. To znamená úplnou přizpůsobitelnost každému 
použití. Kabely mohou být odkládány svázané nebo v předem definovaném pořadí jako řetězec. 

Technické údaje 

> Produkt na vyžádání
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Zeta 633 Zeta 633 L

Průřez vodiče 0,13–6 mm² (volitelně až 10 mm²)

Počet stanic 5 8

Rozsah délek 240–3.000 mm standardně
85–10.000 mm volitelně

Volič vodičů 36 vodičů

Procesy: Stříhání, odizolování a krimpování
Výrobce: Komax AG
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Skrucovací stroje

bt 188 T / bt 288

Skrucovací poloautomat

 
Skrucování dvou, tří nebo čtyř vodičů, s bt 188 T velmi snadné. Zvolení precizního vícenásobného skrucování 
umožňuje perfektní skroucení tří nebo čtyř vodičů bez chyby stoupání. Výsledek je jako u skroucení dvou 
vodičů, rovnoměrná délka stoupání s vysokou reprodukovatelností po celé skrucované délce kabelu. 

Technické údaje 

> Produkt na vyžádání

Alpha 488 S

Skrucovací automat

 
Skrucovací automat Alpha 488 S vytváří z nekonečného materiálu kompletní konfekční a skroucené kabely 
včetně kontrol kvality. 

Technické údaje

> Produkt na vyžádání
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bt 188 T bt 288

Průřez vodiče 2 × 0.08 až 2 × 4 mm² (volitelně: 3 nebo 4 vodiče)

Délka stoupání 8–50 mm

Konečná skroucená délka od 300 mm do 12 metrů v 3metrových krocích

Zkrucovacích linií na zařízení 1 Zkrucovacích linií na zařízení

Průřez vodiče 2 × 0, 22–2 × 2,5 mm² (volitelně: od 0,13mm²)

Délka stoupání 5–80 mm

Konečná skroucená délka 700–10.000 mm

Procesy: Skrucování
Výrobce: Komax AG

Procesy: Skrucování
Výrobce: Komax AG
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Krimpovací automat Zeta, stroje na vkládání bloků

Zeta 633 / 633 L

Krimpovací automaty Zeta

 
Zeta 633 je používán jako vysoce přizpůsobivý krimpovací automat do výroby s organizací Just-In-Time. Kde 
jsou požadovány zakázky malého rozsahu nebo sekvence vodičů, tam nabízí Zeta 633 svojí pružnou strojní 
koncepcí prakticky neomezený počet možností. K dispozici je přívod až 36 vodičů bez přestavování. Posun 
kabelu lze přizpůsobit specifickým vlastnostem každého vodiče.
Po celé délce stroje lze Zetu 633 volně osazovat moduly. To znamená úplnou přizpůsobitelnost každému 
použití. Kabely mohou být odkládány svázané nebo v předem definovaném pořadí jako řetězec. 

Technické údaje 

> Produkt na vyžádání

Zeta 651 / 656

Krimpovací automaty / osazovač pouzder Zeta

 
Spolehlivou a procesně bezpečnou výrobu kabelových svazků, tento úkol zvládne Zeta 656 rychle a precizně. 
Kromě toho si vás osazovací automat získá vysokou přizpůsobivostí a krátkými časy na přestavení. 
Kombinací Zeta 633 a Zeta 651 je realizováno hodnotné a též spolehlivé komplexní řešení pro jednostranné 
osazování jednořadých a dvouřadých pouzder. Jednostranné osazování je tak hospodárné, jako dosud nikdy. 

Technické údaje 

> Produkt na vyžádání
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Zeta 633 Zeta 633 L

Průřez vodiče 0,13–6 mm² (volitelně až 10 mm²)

Počet stanic 5 8

Rozsah délek 240–3.000 mm standardně
85–10.000 mm volitelně

Volič vodičů 36 vodičů

Zeta 651 Zeta 656

Průřez vodiče 0,13–2.5 mm²/4 mm²

Vnější průměr kabelu 4 mm

Přivedení pouzdra automaticky, výhradně jednostranně Přivedení pouzdra

Volič vodičů 36 vodičů

Procesy: Stříhání, odizolování a krimpování
Výrobce: Komax AG

Procesy: Stříhání, odizolování a krimpování
Výrobce: Komax AG
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Manipulace s kabely (navíjení, vázání, bandážování, 
ukládání)

ZG200B

Stroj pro podávání kabelů

 
Podavačem ZG200B lze optimálně přivádět kabely z cívek, kuželových věder nebo kabelových sudů. 
Transport kabelu se přitom děje prostřednictvím dvou synchronně běžících ozubených řemenů. Menší či 
větší nebo nekulaté kabely lze přivádět energicky a šetrně. Přestavení se provádí snadno a rychle.

Technické údaje

GST-32/N

Systém pro přívod kabelu

 
Komax GST-32/N je systém pro přívod kabelu, který lze velmi pružně použít spolu se stříhacími a 
odizolovacími automaty. Lineární zásobník lze snadno přestavit a je optimálně umístitelný při každé aplikaci. 
Cívky až do průměru 400mm, volné věnce a ploché pásové kabely je možné bez problémů nasadit na odvíjecí 
talíř. Rychlouzávěr umožňuje rychlou výměnu různých cívek.

Technické údaje
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Průměr kabelu až 28 mm 

Šířka plochého pásového max. 28 mm 

Hmotnost cívky kabelu max. 100 kg 

Cívky DM 600 mm x šíře 250 mm x jádro DM 14–95 mm

Průřez vodiče max. 4 mm² 

Hmotnost cívky kabelu max. 20 kg 

Procesy: Navíjení, vázání, bandážování, 
ukládání kabelů
Výrobce: ULMER GmbH

Procesy: Navíjení, vázání, bandážování, 
ukládání kabelů
Výrobce: WDT ToolTech AG
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ads 119 / ads 123 

Systém pro přívod kabelu

 
Napínací systém pro cívky, kombinovaný s jednoduchým zdvihacím mechanismem, umožňuje snadnou 
výměnu těžkých kabelových cívek. Komfortní seřizovací funkce, např. pomalý posuv vpřed a vzad, podporují 
rychlou výměnu kabelových cívek. Výkonný motor se vyznačuje absolutně tichým chodem.

Technické údaje 

dps 375

Systém ukládání

 
Variabilní systém ukládání kabelů dps 375 s pojízdným stojanem a aktivním podáváním kabelů pro použití v 
procesu. S programovatelnou orientací na velikost výrobní dávky je tento ukládácí systém vytvořen pro 
spojení se stříhacím a odizolovacím strojem Kappa generace 3xx. Vodiče délky až 3,5 m jsou ukládány 
vytříděné. 

Technické údaje 

> Produkt na vyžádání

30 > Více informací lze najít na www.thonauer.com 

 ads 119 ads 123

Kabelová cívka: 
max. průměr,
max. šířka,
max. hmotnost 

600 mm
500 mm
100 kg

1000 mm
750 mm
600 kg

Kabel: 
Průměr
Průřez

do 15 mm
do 35 mm²

do 35 mm
do 95 mm²

Průřez vodiče max. 35 mm

Délka kabelu asi 150–3.500 mm

Transportní pás --

Procesy: Navíjení, vázání, bandážování, 
ukládání kabelů
Výrobce: Komax AG

Procesy: Navíjení, vázání, bandážování, 
ukládání kabelů
Výrobce: Komax AG
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KA 3000 / KA 6000 

Ukládací systém

 
Tyto systémy ukládaní kabelů jsou vhodné pro třídění a ukládání kabelů nadměrné délky; a jejich ukládání v 
napřímeném stavu. Ukladač KA 3000 se hodí pro kabely do délky asi 3.000 mm, KA 6000 ukládá kabely do 
délky asi 6.200 mm. Maximální průměr vodiče, podle verze, je 18 mm, respektive 35 mm. Verze KA 3000-2 
umožňuje ukládat dvě oddělené dávky do separátních van.

Technické údaje

KRI 800-T / dps 272

Navíječka

 
Navíječka KRI 800-T je koncipována pro hospodárné navíjení dlouhých kabelů. Po skončení navíjení se trny 
automaticky sklopí, otevře se ochranný kryt a svinutý kabel lze vyjmout. KRI 800-T se používá především pro 
kabely velkých průřezů. 
Navíječka Komax dps 272 je optimálním zařízením pro svíjení velmi dlouhých kabelů. S principem dvojitého 
hrnce a automaticky posouvaným ochranným krytem je práce nadmíru rychlá a bezpečná.

Technické údaje
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 KA 3000 KA 6000

Průměr kabelu max. 18 mm max. 35 mm 

Délka kabelu 350-3.000 mm 350-6.200 mm 

Transportní pás aktivní 

 KRI 800-T dps 272

Průměr kabelu max. 35 mm max. 15 mm 

Délka kabelu min. 1.000 mm 

Vnitřní průměr návinu
vnější průměr návinu

250–600 mm
max. 750 mm

100–300 mm
max. 400 mm

Hmotnost návinu max. 80 kg max. 10 kg 

Procesy: Navíjení, vázání, bandážování, 
ukládání kabelů
Výrobce: RAMATECH Systems AG

Procesy: Navíjení, vázání, bandážování, 
ukládání kabelů
Výrobce: RAMATECH Systems AG
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AXRO-FQC2

Vázací stroj

 
Vázací stroj XRO-FQC2 sváže cívky kabelů rychle a šetrně. Jednoduchá obsluha a vysoká bezpečnost činí z 
tohoto zařízení optimální doplněk každé navíječky. Uzel vytvořený spojením je snadno rozpojitelný. Obsluha 
spojovače AXRO-FQC2 se děje prostřednictvím nožního pedálu. Jehlové vázací rameno zajišťuje vysokou 
bezpečnost. Vázací stroj AXRO-FQC2 může zpracovávat nejen kabely, ale i jiné libovolné zboží.

Technické údaje

KTR10 

Bandážovací stroj

 
Jednoduché, rychlé a cenově výhodné řešení bandážování. Pružná a snadná manipulace. Zařízení pracuje se 
všemi běžnými lepicími páskami.

Technické údaje

KTB 50 E Plus

Bandážovací stroj

 
Bandážování dlouhých a složitých kabelových svazků. Vysoké otáčky zajišťují krátké procesní časy. Zařízení 
pracuje se všemi běžnými lepicími páskami.

Technické údaje
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Vnitřní průměr min. 120 mm

Výška návinu/protahovací výška max. 145 mm

Čas vázacího cyklu asi 0.67 sek./cyklus

Otáčky 100–1.000 ot./min.

Průměr kabelu <20 mm 

Šířka pásky 9–19 mm

Otáčky 100-1.000 ot./min. 

Průměr kabelu <20 mm 

Šířka pásky 9–19 mm

Procesy: Navíjení, vázání, bandážování, 
ukládání kabelů
Výrobce: Cybutec

Procesy: Navíjení, vázání, bandážování, 
ukládání kabelů
Výrobce: KABATEC GmbH & Co.KG

Procesy: Navíjení, vázání, bandážování, 
ukládání kabelů
Výrobce: KABATEC GmbH & Co.KG



THONAUER Katalog produktů

> Více informací lze najít na www.thonauer.com 33

Technika spojování
THONAUER je specialista pro různé druhy spojování jako pájení, krimpování, lisování a smršťování.
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Dutinky na vodiče

Z+F Dutinky na vodiče

Dutinky na vodiče

 
Zoller + Fröhlich vynalezli dutinky s plastovým límcem. THONAUER dodává kompletní sortiment. Dutinky s 
límcem a bez něj od 0,14 mm² do 150 mm² v různých barvách. Dále je možné volit dutinky v pásu nebo 
volné. 
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Procesy: Krimpování, slisování
Výrobce: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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Krimpovací nástroje

Řada Evolution 

Nástroje pro minikrimpování

 
Mini-Applicator zpracovává zřetězené kontakty o průřezu do 6 mm². Krimpovací nástroj Evolution je k dostání 
v provedení jako Side-Feed a End-Feed. Applicator se hodí na každý lis s upínáním T a výškou krimpování 
135,8 mm. Je vhodný pro stolní lisy a automaty.
Dodáme správné krimpovací nástroje pro (téměř) všechny kontakty. 

Technické údaje

Řada Restyling

Nástroje pro minikrimpování

 
Krimpovací mininástroj Restyling zpracovává zřetězené kontakty o tloušťce do 1,2 mm, rastru do 27 mm a 
průřezu od 0 do 10 mm². Mechanický side feed systém přivádí zřetězené kontakty zleva doprava. Je vhodný 
pro všechny stolní lisy a automaty s upínáním T a výškou krimpování 135,8 mm.  
K dostání jako: links side-feed (MRS), end-feed (MRF), levý pneumatický side-feed (MRSP) a pneumatický 
end-feed (MRFP). 
Pro (téměř) všechny kontakty dodáváme odpovídající krimpovací nástroj. 

Technické údaje 
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Výška krimpování 135,8 mm 

Zdvih 40/30 mm 

Rastr kontaktů <28 mm 

Průřez drátu max. 6 mm²

Tloušťka kontaktů <0,6 mm

Výška krimpování 135,8 mm

Zdvih 40/30 mm

Rastr kontaktů <28 mm

Průřez drátu max. 10 mm²

Tloušťka kontaktů <1,2 mm

Procesy: Krimpování, slisování
Výrobce: MECAL S.R.L.

Procesy: Krimpování, slisování
Výrobce: MECAL S.R.L.
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Zařízení pro odporové svařování

KWM008 Kompakt AC

Stolní svařovací zařízení

 
Vhodné pro laboratoře a malé série. Kompaktní konstrukce se včleněnou svařovací hlavou. Ovládací zařízení 
poskytuje rozmanité možnosti nastavení a přesný regulovaný výstupní proud z HF invertoru.

Technické údaje

Stanice odporového spojování lankových vodičů

Stanice odporového spojování lankových vodičů

 
Stanice umožňuje další zpracování měděných lanek bez dutinek. Kompaktní konstrukce umožňuje snadné 
používání této jednotky. Šířka slisování je stavitelná elektromotoricky.

Technické údaje

M1 - 10/40 

DC napájecí zdroj

 
Řada M1 obsahuje kompaktní a cenově výhodné napájecí zdroje pro odporové svařování. Svařovací hlavy na 
dotaz.

Technické údaje
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Výstupní proud <6000 A 

Svařovací hlava válec Ø 40 mm, zdvih 5,00 mm 

Lanka Až 10 mm² 

Doba taktu <2 Sek. 

Šířka spojení slisováním plynule až 3,5 mm 

 M1-10 M1-40

Max. výstupní proud 1000 A DC 4000 A DC 

Čas cyklu 10 ms/sek. 5 ms/sek. 

Technologie invertoru lineární HFDC 

Procesy: Pájení, svařování
Výrobce: EKS PETER KELLER GmbH

Procesy: Pájení, svařování
Výrobce: EKS PETER KELLER GmbH

Procesy: Pájení, svařování
Výrobce: MacGregor Welding Systems Ltd.
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M2 

DC napájecí zdroj

 
Rychlé ovládání svařování přesným výstupním proudem. Svařovací hlavy na dotaz.

Technické údaje

DC2013 T 

DC napájecí zdroj 

 
DC2013 T SMART je první vysoce kvalitní napájecí zdroj na trhu, který spojuje integrovanou procesní 
kontrolu (pomocí výběru dat z integrované databáze) pomocí dotykové obrazovky s vysoce výkonným 3000-
A-DC výstupem s malým zvlněním výstupního proudu. K dostání jsou rovněž různé konfigurace svařovací 
hlavy. Kontaktujte nás a my pro Vás připravíme řešení na klíč. 

Technické údaje
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Výstupní proud až 4000 A 

Čas cyklu až 2,5 % (25 ms/sek.) 

Výstupní přesnost <2 % žádané hodnoty 

Výstup 3000-A-DC

Čas cyklu až 6 % (60 ms/s) @ 2000 A,až 3 % (30 ms/s) @ 3000 A

Výstupní přesnost ± 1 %-a

Procesy: Pájení, svařování
Výrobce: MacGregor Welding Systems Ltd.

Procesy: Pájení, svařování
Výrobce: MacGregor Welding Systems Ltd.
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Pájecí automaty

Economic A300 / A400 

Pájecí automat

 
Economic A200/300/400 je univerzální trojosý stolní robot řízený PC. Zařízení je vhodné především k 
procesnímu vyhodnocení nových výrobků, ale též k výrobě malých až středních sérií.

Technické údaje

Pájecí systémy

Pájecí systémy

 
Lightbeam: bodový bezdotykový ohřev paprskem infračerveného záření. 
Pro každý váš případ aplikace dodá THONAUER ten správný pájecí systém.
Indukční pájení: automatizované indukční pájení s robotickou pájecí hlavou.

Pro každý váš případ aplikace dodá THONAUER ten správný pájecí systém.
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 A300 A400

Pracovní rozsah (x/y) 295 x 200 mm 395 x 300 mm 

Procesy: Pájení, svařování
Výrobce: ATN GmbH

Procesy: Pájení, svařování
Výrobce: ATN GmbH
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Zařízení pro práci se smršťovacími bužírkami

STCS-B / STCS-L / STCS-PHD 

Horkovzdušná zařízení pro teplem smršťovací bužírky

 
Těžištěm automatizovaného smršťování smršťovacích bužírek je úspora času spolu s růstem kvality. K tomu 
nabízejí naše základní horkovzdušné výrobky, včetně snadného ovládání, velmi dobrý výkon. Jsou 
konstruovány a instalovány podle specifického výrobku. 

Technické údaje

STCS-VM / STCS-BWT 

Horkovzdušná zařízení pro smršťování bužírek

 
Řada VM a BWT se zákaznicky specifickým keramickým upnutím výrobku umožňují, že ve stejném čase může 
být zpracováváno více výrobků. Tím se dociluje zkrácení času o 50–70 %. Během zbývající „čekací doby“ 
může operátor připravovat další kusy, případně třídit hotové výrobky.

Technické údaje
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 STCS-B STCS-L STCS-PHD

Teplotní rozsah 150–350 °C

Montáž stůl zvedák a vakuové odsávání 

Smršťovací komora 
standardně 

15 x 50 mm 15 x 50 mm 80 x 50 mm 

 STCS-VM STCS-BWT

Teplotní rozsah 150–350°C

Smršťovací komora zákaznicky specifická 

Poloha horkovzdušného zařízení shora od spodu 

Procesy: Smršťování smršťovacích bužírek
Výrobce: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

Procesy: Smršťování smršťovacích bužírek
Výrobce: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.



> Technika spojování > Zařízení pro práci se smršťovacími bužírkami THONAUER Katalog produktů

STCS-evo500 / STCS-RCM

Infračervená zařízení pro smršťování bužírek

 
Zařízení evo-500 je bestselerem v řadě STCS, téměř každá druhá objednávka zahrnuje evo 500. Vyznačuje se 
mimořádně rychlým procesem. Obklopením výrobku rychle dostaneme konstantní teplotu po obvodu 
smršťovací bužírky, takže během prvních 2 sekund často docílíme žádaného výsledku. STCS-RCM má 
doplněk, který smršťovací bužírky automaticky posouvá do správné polohy. Zařízení rozpozná, na kterém 
místě se nachází neizolovaná oblast a posune tam smršťovací bužírky.

Technické údaje

STCS-CS19 

Tunel pro infračervené smršťování hadice

 
Smršťovací tunel CS19 je vhodnou volbou, pokud je třeba zpracovat střední a velké počty kusů. S 
osvědčeným systémem smršťovacího tunelu mohou být smršťovány mnohé výrobky současně. Po průchodu 
tunelem jsou tyto výrobky v zadní části automaticky zachycovány a mohou být ukládány do krabice. Všechny 
parametry lze nastavovat a kontrolovat jednoduchým ovládáním zařízení.

Technické údaje
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 STCS-evo500 STCS-RCM

Teplotní rozsah 400–550 °C 200–510 °C

Max. délka smršťovací bužírky 75 mm 

Max. průměr smršťovací bužírky 210 mm 360 mm 

Směrovací jednotka smršťovací 
bužírky 

není součástí je součástí 

Teplotní rozsah 400–600 °C

Pracovní rozsah 140 x 285 mm 

Max. průměr smršťovací hadice 30 mm 

Procesy: Smršťování smršťovacích bužírek
Výrobce: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

Procesy: Smršťování smršťovacích bužírek
Výrobce: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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STCS-VMir 

Infračervené stolní smršťovací zařízení

 
STCS - Vmir je tepelný smršťovací systém založený na infračervené technologii. Je navržen pro dílenský stůl 
a může najednou zpracovávat několik dílů. Zařízení je vybaveno systémem rychlé výměny smršťovací 
komory, a proto totéž zařízení lze použít pro různé aplikace. 

Technické údaje

STCS-RT / STCS-CRT

Infračervená zařízení pro smršťování bužírky

 
U modelů RT a CRT může být kabel s konektorem a smršťovací bužírkou nastaven přesně do polohy a 
přidržen. Díky dvoukomorovému principu může operátor, zatímco na jedné straně dochází ke smršťování, 
osazovat stranu druhou. Při tom je též možné, aby do zařízení byl současně vložen velký počet výrobků.

Technické údaje

STCS-LC 

Smršťovací tunel

 
STCS - LC (podélný dopravník) je systém tepelného smršťování založený na infračervených rezistorech. 
Systém umí současně zpracovávat několik rozdílných typů součástek. 
Na rozdíl od jiných systémů LC zaručuje flexibilitu ve smršťování prakticky všeho. Od normálně spojovaných 
míst až po speciální aplikace, toto vše umí zpracovat jeden stroj. 

Technické údaje
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Pracovní teplota 250 °C až 550 °C (na infračerveném rezistoru)

Smršťovací komora max. 120 x 120 mm

Programování dotykový displej, PC

Výběr programu dotykový displej, čarový kód

 STCS-RT STCS-CRT

Teplotní rozsah 400–550 °C

Pracovní rozsah 95 x 285 mm 

Rozsah otvorů pro výrobek výrobek může ze zařízení vyčnívat na 
2 stranách 

výrobek může ze zařízení vyčnívat na 
3 stranách 

Pracovní teplota 250 °C až 400 °C (na infračerveném rezistoru)

Ohřívaná šířka asi 400 mm

Výška tunelu asi 100 mm

Programování dotykový displej, PC

Výběr programu dotykový displej, čtečka čarového kódu

Procesy: Smršťování smršťovacích bužírek
Výrobce: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

Procesy: Smršťování smršťovacích bužírek
Výrobce: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

Procesy: Smršťování smršťovacích bužírek
Výrobce: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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STCS-BLT

Zařízení pro testování spoje

 
Jednoduché, ale spolehlivé zařízení ke zkoušení utěsněného spoje kabelu pomocí bublinkového testu a 
detekce svodového proudu.
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Procesy: Smršťování smršťovacích bužírek
Výrobce: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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Lisovací nástroje

Lisy
Mäder je jedním z předních německých výrobců ručních pákových, kloubových lisů a pneumatických lisů. 
Lisy mäder je možné využívat mnohostranně: k montáži, nalisování, spojování, ohýbání, krimpování, 
nýtování, ražení, nalepování a mnohem více. Naše lisy překrývají spektrum tlakové síly od 30 N až do 100 kN. 
Informujte se u nás o rozmanité nabídce.

Technické údaje 
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kloubové lisy lisy s ozubenou tyčí pneumatické lisy

Použití Ideální kloubový lis k 
montáži, nalisování, 
vystřihování, ohýbání a 
mnoho dalšího.

Perfektně vhodné pro 
citlivou práci, kdy je třeba 
konstantní síly.

Pokud musí být po celé 
délce zdvihu síla 
konstantní.

Procesy: Krimpování, slisování
Výrobce: mäder pressen GmbH
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Popisování a značení
THONAUER dodává rozsáhlý program pro řešení značení pro kabely, obaly, desky plošných spojů, 
extrudované materiály, atd.
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Popisování pomocí etiket

Tiskárna Wraptor™ 

Tiskárna Wraptor™ 

 
Tiskové úlohy jsou pro tiskárnu Wraptor™ předem připravovány na PC pomocí LabelMark™, což je snadno 
obsluhovatelné identifikační software od firmy Brady. Software LabelMark™ se vyrovnal s drahým ručním 
sestavováním a prováděním identifikačního označování. Označování kabelů optimalizuje pomocí používání 
proměnných dat, sestavováním sérií a grafickými informacemi, jakož i automatickým vícenásobným 
popisováním a čarovými kódy.

Technické údaje 

BMP™41 / BMP™71

Ruční etiketovací tiskárna / Stolní etiketovací tiskárna

 
BMP™41 je robustní přenosná tiskárna etiket, se kterou můžete pořizovat maximálně rozmanité ražené 
etikety, nebo nekonečné etikety se šířkou do 25 mm – kdykoliv a všude!
Mobilní tiskárna etiket BMP™71 je nová přenosná vysoce výkonná tiskárna firmy BRADY pro označování 
vodičů a kabelů. Mnohostranná tiskárna BMP™71 se hodí zejména pro telekomunikace a elektronický 
průmysl.

Technické údaje 
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Rozsah zpracovávaných průměrů Ø 1,5–16,00 mm

Tisková hlava 300 dpi, Thermotransfer 

 BMP™41 BMP™71

Druh ruční tiskárna etiket stolní tiskárna etiket 

Max. šířka etikety až 25mm až 51 mm 

Procesy: Potiskování, popisování
Výrobce: Brady GmbH

Procesy: Potiskování, popisování
Výrobce: Brady GmbH
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Popisování pomocí ink-jet tiskárny

ims 295 BC / BS / MC 

Inkoustová trysková tiskárna

 
Potiskovací systémy Komax Inkjet ims 295 BC (Black Color), ims 295 BS (Black Small) a ims 295 MC (Multi 
Color) se vyznačují především vysokou rychlostí potiskování, jakož i jednoduchým a spolehlivým principem 
práce. Veškeré potiskovací systémy IMS disponují dvěma odlišnými rozhraními, RS232 a Ethernet (TCP/IP), 
aby mohly pracovat jak se současnými, tak i s budoucími stroji. Jsou vhodné zejména ve spojení s automaty 
pro odizolování z rodiny Kappa, jakož i s krimpovacími automaty Alpha, Gamma a Zeta firmy Komax.

Technické údaje

CS 405 / CS 407 / WP 405

Inkoustová trysková tiskárna

 
Rodina CS je typu stand-alone nebo provozovaná v lince. Snadná instalace a obsluha, jakož i jednoduchá 
výměna inkoustu minimalizují její provozní náklady. Rodina WP je konstruována pro zahrnutí do výrobní linky 
kabelů a kabel potiskuje na definovaných místech.

Technické údaje

Inkoust do tiskárny

Inkoust do tiskárny

 
Wiedenbach disponuje největším sortimentem inkoustů, který zahrnuje jak inkousty barevné hmotově, tak i 
lehce nebo silně pigmentované. Naše inkousty jsou dobře známé svými výraznými barvami, krátkou dobou 
zasychání a vynikající přilnavostí na mnoha rozdílných podkladových materiálech.
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 ims 295 BCi ims 295 BS ims 295 MC

Min. výška písma 1,3 mm 0,9 mm 1,3 mm 

Inkousty nepigmentované/lehce 
pigmentované 

nepigmentované silně pigmentované 

Max. rychlost tisku 8 m/s 9 m/s 8 m/s 

 CS 405 CS 407 WP 405

Výška písma 1–12 mm 

Inkousty lehce pigmentované lehce a silně pigmentované lehce pigmentované 

Max. rychlost tisku až 800 m/min. 

Procesy: Potiskování, popisování
Výrobce: Komax AG

Procesy: Potiskování, popisování
Výrobce: WIEDENBACH Apparatebau GmbH

Procesy: Potiskování, popisování
Výrobce: WIEDENBACH Apparatebau GmbH
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Popisování pomocí laseru

CAPRIS 50-100 

Laserový potiskovací systém

 
Základní model v laserovém označování; ideální pro nepřetržité potiskování tenkých nebo asymetrických 
vodičů bez poškození izolace. Ideální pro letecké a vojenské aplikace, protože popis je velmi trvanlivý.

Technické údaje

Nova 800 

Laserový potiskovací systém

 
Vysoce výkonný UV laserový potiskovací systém pro složité úlohy; může být Inline; trvalý potisk tenkých 
nebo asymetrických vodičů bez poškození izolace. Ideální pro letecké a vojenské aplikace, protože popis je 
velmi trvanlivý.

Technické údaje

Nova 1000 

Laserový potiskovací systém

 
In-line jednotka Nova 1000 je vysokorychlostní UV laserový potiskovací systém určený pro natištění značky 
výrobce na vodiče a kabely s izolací vhodnou pro laserový tisk.
Je určena pro zabudování do extruzní linky, neboť potiskovaný materiál nevyžaduje před označením žádné 
opracování (plamen/teplo/plazma/otryskání). Kromě toho lze systém zabudovat do externí navíjecí jednotky s 
vhodnými odběrnými zařízeními.

Technické údaje
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Laser UV 355 nm 

Rychlost až 8 m/min. 

Soubor znaků plně alfanumerický, velikost od 1,0 x 0,75 mm 

Laser UV 355 nm 

Průměr drátu 0,68–6,4 mm 

Sada písma Plně alfanumerická + zákaznická 

Soubor znaků možno jako plně alfanumerický a grafický 

Průměr min./max. 0,8–10 mm

Max. rychlost tisku 105 m/min 

Procesy: Potiskování, popisování
Výrobce: Spectrum Technologies PLC

Procesy: Potiskování, popisování
Výrobce: Spectrum Technologies PLC

Procesy: Potiskování, popisování
Výrobce: Spectrum Technologies PLC
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Zkušební systémy
Zkušební systémy, které se používají ve výrobě kabelových svazků.
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Tahové zkušební stroje

CT 50 

Universální testery

 
Elektronický testovací tahotlakový přístroj s digitálním displejem. Mnohostranné využití např. u kabelových 
svazků s plochými konektory, kabelovými oky, dutinkami a u dalších aplikací kde je upllatněno spojování dílů 
krimpováním, pájení, lisováním a svařováním.

Technické údaje

Řada ETM

Motorové modely testerů

 
Nově koncipovaná modelová řada pro měření tažné a tlačné síly s vysokou přesností a novým, 
zjednodušeným konceptem obsluhy v robustním provedení. Vysoká vnitřní míra měření a vysoké rozlišení 
pro zajištění vysoké přesnosti.

Technické údaje 
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Max. rozsah síly 500 N 

Pohon ruční 

ETM-F ETM-A ETM-M

Max. rozsah síly 6000 N 6000 N 6000 N

Pohon motorový motorový motorový

Rychlost (při max. 3000 N) 50/75/100/800 mm/min Nastavitelná 5–800 
mm/min

Nastavitelná 5–800 
mm/min

Přídavné funkce (výtah) Funkce zastavení 
lámáníTest cykluVolba síly 
pro nedestrukční zkoušku

Funkce zastavení lámání
Test cyklu
Volba síly pro nedestrukční 
zkoušku
Kontrola opakovatelnosti 
mezi dvěma umístěními

Procesy: Testování
Výrobce: MAV Prüftechnik

Procesy: Testování
Výrobce: MAV Prüftechnik
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Technika skladování a odvíjení kabelů
Každý vodič a každý drát je možné navinout. THONAUER dodává profesionální řešení skladování kabelů. 
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Plněautomatické systémy skladování cívek

Poloautomatický systém skladování cívek „3 v 1“ Cable Cat
Náš skladovací systém, zaměřený speciálně na cívky, vykazuje nejlepší využití skladovacích a výrobních 
ploch. Zřeknutí se palet umožňuje nejen optimální využití výšky skladu, ale též snížení provozních nákladů. 
Náš skladovací systém nabízí možnost přímého připojení strojů na zpracování kabelů, např. stříhacích strojů 
nebo navíječek cívek, či věnců. Sloučené dvojité odvíječe umožňují vysokou produktivitu díky rychlé výměně 
kabelů maximálně za 60 sekund.

Technické údaje

Sklad kabelů
Požadavky na sklady kabelů jsou vysoké! Mají se dát snadno zřídit, být cenově nenáročné a šetřit místo. 
Především však mají být bezpečné. Odvíjení musí být bez problémů, musí fungovat rychle a spolehlivě. Při 
tom se tyto vlastnosti dají aplikovat i na výměnu bubnů.

Technické údaje
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 malá varianta velká variantavelká varianta 

Platforma motorizovaná 

Rozměry 400–800 mm Až 1.250 mm 

Hmotnost až 250 kg Až 1.000 kg 

Počet bubnů od 100 od 350 

Pracovní rozsah Zákaznicky specifický 

Postup Spolu s vámi sestavíme plán na optimální skladování 
vašeho zboží. V návaznosti na to THONAUER a Nicoletti 
navrhne ideální stojany. Cílem je vybudovat cenově 
výhodný, a vysoce kvalitní sklad, šetřící místo. 

Procesy: Skladování
Výrobce: RAMATECH Systems AG

Procesy: Skladování
Výrobce: Meccanica Nicoletti S.R.L.
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Zařízení pro převíjení kabelů

OE-VE-10/BA 

Převíjecí zařízení/navíječka kabelových cívek

 
Výkonné odvíjení kabelu z bubnu a délkově přesné navíjení je úkolem proOE-VE-10/BA. Prostřednictvím 
systému měření délky a funkce automatického odstřižení vzniká kompletní systém, který se dá na kolečkách 
přivézt ke každému bubnu.

Technické údaje
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Pracovní rozsah otáček Stupňovitě nastavitelné 0–70 ot/min.

Rozměry cívek Vnější rozměr 320–600 mm, stoupání až 50 mm

Procesy: Skladování
Výrobce: Meccanica Nicoletti S.R.L.
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Stolní navíječky cívek

WH 751

Jednovřetenová univerzální navíječka

 
WH 751 je navíječka cívek s digitálním řízením pro poloautomatický provoz. Zhotovovat se na ní dají 
vzduchové cívky, cívky na plastových a jiných kostrách. Díky jednoduchému a rychlému programování stroje 
se tento model hodí pro malé až střední počty kusů.

Technické údaje

Dvouvřetenová navíječka WH 800i 
Čtyřvřetenová navíječka WH 764

Dvouvřetenová navíječka WH 800i

Čtyřvřetenová navíječka WH 764

 
WH-800i a WH-764 jsou kompaktní High-Speed stolní navíječky se dvěma cívkovými vřeteny vč. digitálního 
regulátoru pro poloautomatický provoz. Jsou ideální pro použití ve výrobě malých indukčností. Vysoké 
maximální otáčky vřetena (až 6000 otáček za minutu) umožňují krátkou dobu cyklu. Typické aplikace této 
navíječky zahrnují výrobu cívek zapalovačů plynu, magnetických ventilů, relé, motorů a mnoha tvarů cívek 
senzorů ve výrobě malých a středních dávek.

Technické údaje
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Paměť Místo v paměti pro 999 programových kroků, 
spustitelných, kroků, spustitelných jednotlivě nebo v 
bloku pro komplexní pořadí navíjení. 

Tloušťka drátu 0,02–3,0 mm

Průměr cívky 200 mm (max) 

Šířka vinutí 300 mm (max) / (700 mm volitelně)* 

 WH 800i WH 764

Paměť Místo v paměti pro 999 programových kroků, spustitelných jednotlivě 
nebo v bloku pro komplexní pořadí navíjení 

Tloušťka drátu: 0,02–0,6 mm

Počet cívek 2 4 

Průměr cívky 110 mm (max) 100 mm (max) 

Šířka vinutí 110 mm (max) 100 mm (max) 

Procesy: Navíjení
Výrobce: Ingrid West Machinery Ltd.

Procesy: Navíjení
Výrobce: Ingrid West Machinery Ltd.
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WH-900

Navíječka toroidních jader

 
WH-900 je digitálně řízená navíječka toroidních jader, která je ideálně vhodná pro výrobce transformátorů s 
totoidním jádrem, isolačních transformátorů, indukčních zařízení, tlumivek a jiných přístrojů prstencového 
tvaru až do konečného vnějšího průměru 60 mm. Stroj může být vybaven 4- nebo 6-palcovými navíjecími 
hlavami a může být v řemenovém provedení nebo v provedení se saněmi. 

Technické údaje 
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Typ hlavy B4 řemen B6 řemen S4 saně S6 saně

Vnější průměr 
prstencového jádra

5–60 mm 8–60 mm 8–60 mm 8–60 mm

Min. konečný vnitřní 
průměr

3 mm 6 mm 7 mm 7 mm

Max. výška 25 mm 45 mm 25 mm 45 mm

Velikost drátu 0,12–0,8 mm 0,25–0,9 mm 0,04–0,35 mm 0,05–0,4 mm

Procesy: Navíjení
Výrobce: Ingrid West Machinery Ltd.
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Speciální navíječky

TH3 

Elektronicky řízený napínač drátu

 
TH3 je nepřenosný napínač drátu pro vysoké zatížení, určený pro dráty o průměru 0,5–3 mm. Díky šetrnému 
vedení drátu a elektronicky řízenému brzdění se tento napínač ideálně hodí pro všechny navíječky pro vysoké 
zatížení

Technické údaje 

Speciální navíječky

Vyřešíme každou úlohu týkající se navíjení.

 
Pošlete nám vaše požadavky, my dodáme správnou navíječku.
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Max. průměr cívky/výška 500 mm/650 mm

Max. moment 12 Nm

Procesy: Navíjení
Výrobce: Ingrid West Machinery Ltd.

Procesy: Navíjení
Výrobce: Ingrid West Machinery Ltd.
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Technika míchání, dávkování a nanášení
Dávkování, míchání a nanášení 1 a 2-komponentních polyuretanů, epoxidů, silikonů a lepidel.
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Polyuretany (PUR), silikony

Dvoukomponentní těsnicí pěny na bázi polyuretanu
Systém je používán k výrobě polyuretanového pěnového těsnění přímo na místě (FIPFG). 
Vzniklé utěsnění je spolehlivé, vodu absorbuje nepatrně, vyznačuje se značným obnovením přitlačení a 
hladkým povrchem. Proces nanášení dvoukomponentních pěnových těsnění je spolehlivý na všech typech 
povrchu. 

Typickými aplikacemi jsou: 
- V automobilovém průmyslu: všechny druhy pouzder s elektronikou, omezování hluku, světlomety a různá 
svítidla
- V průmyslu: dveře elektrických rozvaděčů, víka skříní, utěsnění svítidel, klimatizační zařízení. 

Technická data najdete na www.thonauer.com. 

Dvoukomponentní zalévací hmoty na bázi polyuretanu
Dnes je zalévání elektrických součástek v elektronickém průmyslu běžnou metodou ochrany elektroniky před 
vnějšími vlivy. Vnějším vlivem může být nečistota, vlhkost, chemikálie, dotyk, otřes atd. Zalévání elektrických 
součástek se používá též například pro ochranu desek plošných spojů před teplem, nebo před okopírováním 
struktury na desce.

Technické údaje
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RAKU-PUR

Jednotka 21-2350 21-2360-1 21-2560-7

Barva černá černá černá

Viskozita při 20 °C mPa*s 5000 ± 1000 9000 7.000 ± 1000

Poměr mísení A:B Váhový poměr 100:16 100:15 100:20

Skladovatelnost při 
20 °C

Min. 30–35 38 100–120

Tvrdost Shore D 45–50 71 83–87

Chování v ohni -- UL94 V0 UL94 V0 UL94 V0

Typické použití -- Zalévání elektrických 
součástek, např. relé, 
pasívních součástek, 
měničů DC/DC, 
desek plošných spojů

Zalévání elektrických 
součástek, např. 
elektronických 
obvodů, 
transformátorů a 
invertorů

Zalévání elektrických 
součástek, např. 
desek plošných 
spojů, kondenzátorů 
nebo čidel

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: RAMPF

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: RAMPF

http://www.thonauer.com/
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Technika lepení

Dávkovací systémy
Pro jednotlivá lepidla nabízíme dávkování v souladu se specifickými zákaznickými požadavky. Každé zařízení 
je přizpůsobeno Vašim potřebám. Při realizaci se používají ověřené standardní součásti. 

Lepidla
Výrobková paleta lepidel obsahuje kyanoakrylátová, silikonová, anaerobní lepidla, lepidla tvrzená UV zářením 
a epoxidová lepidla. Kromě toho dodáváme aktivátory, čističe a odstraňovače těsnění. 

Použití je velmi rozmanité, např. plošná těsnění, těsnění závitů a zajištění šroubů. Rádi Vám poradíme s 
výběrem nejvhodnějšího lepidla pro Vaše použití. 
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Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Drei Bond

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Drei Bond



> Technika míchání, dávkování a nanášení > 2-komponentní mísicí a dávkovací systém THONAUER Katalog produktů

Dvoukomponentní mísicí a dávkovací systém

2-K-DOS

Mísící a dávkovací systém

 
Mísící a dávkovací systém mísí a dávkuje rychle a přesně dvousložkové zalévací hmoty a lepidla založené na 
polyuretanu, epoxidu a silikonu.

Technické údaje

ROBO-DOS

Tříosý souřadnicový stůl

 
ROBO-DOS spolu s mísícím a dávkovacím systémem 2-K-DOS dává robotický systém pro zcela automatické 
zalévání a nanášení např.: elektronických konstrukčních skupin, senzorů, těsnicích rýh atd.

Technické údaje

LIN-DOS S

Lineární jednotka

 
LIN-DOS S je tříosá lineární jednotka k automatickému zalévání lišt, především svítidel s LED lištami, včetně 
mísících a dávkovacích zařízení 2-K-DOS nebo 2-K-MiniDOS.

Technické údaje
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Mísící poměr 1:1 až 1:10 

Podávané množství 20–1000 g/min

Mísící systém statický 

Dráha pojezdu od 40 x 30 do 100 x 60 cm 

Max. rychlost pojezdu 50 mm/sec. 

Dráha pojezdu X: 6 m max.; Y: 50 cm max.; Z: 110 mm 

Transportní rychlost 0,1–100 mm/sec.

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Fritz GIEBLER GmbH

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Fritz GIEBLER GmbH

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Fritz GIEBLER GmbH
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DC-CNC 250

Stolní dávkovací buňka

 
S kompaktní konstrukcí a přesto pružná. 
Vysoce přesné dávkování malých množství od 5 mg/dávkovací bod.
Zpracování vysoce abrazivních dvoukomponentních materiálů. 

Technické údaje

DC-CNC 800

Dávkovací automat

 
Kompaktní a flexibilní, nové dávkovací zařízení pro dynamické utěsňování, lepení a zalévání. Speciality: 
Příprava 2komponentního materiálu na vozíku pojezdu kvůli snadné údržbě; servomechanicky poháněná 
precizní ozubená čerpadla; možné včlenění do výrobní linky; a mnoho dalšího.

Technické údaje

DR-CNC

Dávkovací robot

 
Proměnné zdvihy pojezdu X-Y-Z umožňují též nanášení materiálu ve třech dimenzích u zalévacích, těsnicích a 
lepicích systémů. S nejmodernější řídicí technikou kombinuje DR-CNC mísící a dávkovací systém s 
bezúdržbovými CNC lineárními osami.

Technické údaje
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Dávkovací množství, mísící poměr 0,02–0,5 cm³/sec při poměru 1:1

Mísicí poměr až po 1:100

Velikost dávky min 0,005 cm³, max. 5 cm³

Zásobování materiálem patrony s 20 uncemi (600 ml)

Výkon dávkování, poměr mísení, viskozita závislé na použitém mísícím systému 

Max. rychlost X, Y = 60 m/min. , Z = 40 m/min. 

Pracovní rozsah X, Y, Z = 800, 400, 200 mm 

Výkon dávkování, poměr mísení, viskozita závislé na použitém mísícím systému 

Max. rychlost X, Y = 60 m min-¹
Z = 24 m min-¹ 

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: RAMPF

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: RAMPF

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: RAMPF
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Nízkotlaké vstřikování (Hotmelt-Moulding)

TM 2000 

Ruční zařízení pro laboratorní výrobu a výrobu vzorků

 
Řadou TM 2000 vám nabízíme elektronicky regulované ruční nanášecí zařízení ke zpracování polyamidů 
Hotmelt. Díky montážnímu stojanu a časovému řízení zajišťuje reprodukovatelné výsledky. 

Technické údaje

TM 2300

Zalévací stanice Hotmelt

 
Zalévací stanice TM 2300 nabízí díky své modulární konstrukci velmi flexibilní a velmi kompaktní řešení pro 
Vaše aplikace Hotmelt. 
TM 2300 je k dostání buď s ručním posuvným stolem nebo s křížovým stolem. U obou dvou variant lze 
realizovat jednoduchý nebo několikanásobný vtokový systém. Vstřikování může být horizontální nebo 
vertikální.

Technické údaje
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Podávací systém stlačený vzduch 

Regulace teploty elektronicky 

Zalévací tlak min./max. 5–50 bar

Teplotní rozmezí materiálu 0–240 °C

Standardní velikost formy (v x š x h) 120 x 130 x 120 mm

Pneumatická uzavírací síla 14 KN (6 bar)

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Werner Wirth Systems GmbH

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Werner Wirth Systems GmbH
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TM 2500

Zalévací stanice Hotmelt

 
Zalévací stanice TM 2500 nabízí cenově příznivý vstup do oblasti Hotmelt zpracování. Otevřená konstrukce 
upnutí nástroje poskytuje dostatečně velký prostor i na boku a je vhodná pro obstříkávání kabelových 
systémů nebo komplexních montážních jednotek. 
Díky vertikálnímu mechanismu nastavení lze TM 2500 seřídit i pro nejrůznější výšky nástrojů. Pneumaticky 
poháněná dolní polovina nástroje vychází uživateli vstříc a díky kombinovanému mechanickému a 
pneumatickému blokování nástroje uzavírací silou až 1500 kg mu poskytuje maximální bezpečnost při práci.

Technické údaje

TM 3500 

Zalévací stanice Hotmelt

 
Kompaktní konstrukce TM 3500 umožňuje efektivní provedení malých až středně rozsáhlých obstřiků u 
vložených dílů, např. ze sektoru čidlové techniky, kabelových konfekcí nebo elektronických montážních 
jednotek. 
Spodní poloviny forem se na ručním posuvném stole pod horní formou neustále mění. Zatímco v uzavřené 
formě probíhá proces zalévání, může obsluha odebírat hotové díly z druhé spodní formy a spodní formu 
znovu naplnit dalšími díly.
Vstřikování se provádí jedním nebo dvěma vstřikovacími ventily, horizontálně, zezadu, v dělicí rovině 
nástroje. 

Technické údaje
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Zalévací tlak min./max. 5–50 bar

Teplotní rozmezí materiálu 0–240 °C

Standardní velikost formy (v x š x h) 120 x 130 x 120 mm

Pneumatická uzavírací síla 15 kN (6 bar)

Zalévací tlak min./max. 5–50 bar

Teplotní rozmezí materiálu 0–240 °C

Standardní velikost formy (v x š x h) 120 x 130 x 120 mm

Pneumatická uzavírací síla 10 kN (6 bar)

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Werner Wirth Systems GmbH

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Werner Wirth Systems GmbH
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TM 1106 / TM 1500 

Příprava materiálu

 
Buď se v peci ohřeje všechen materiál, nebo se jen jeho potřebné množství nataví při průchodu extruderem a 
dopraví ke vstřikovací formě.

Technické údaje

Zakázková výroba v oblasti nízkotlakého vstřikování Hotmelt

Hotmelt Moulding

 
Pokud chcete používat proces nízkotlakého vstřikování, aniž byste investovali do vlastních strojů, nabízí vám 
THONAUER možnost výroby vašeho výrobku na našem zařízení Werner Wirth TM 2500. Malé počty kusů, 
prototypy nebo malé série budou vyrobeny cenově výhodně a rychle.  
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 TM 1106 TM 1500

Druh tavicí jednotka extruder 

Vlastnosti snadné čištění týdenní 
spínací hodiny 
pokles teploty při 
nepoužívání 
obsah nádrže: 4,1 l 

rychlá výměna materiálu 
nepatrné teplotní 
namáhání materiálu 
malá údržba 
hlídání tlaku 

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Werner Wirth Systems GmbH

Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Werner Wirth Systems GmbH
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EMC stínění a optické filtry
Rozsáhlý sortiment EMC stínících mnateriálů. Správná řešení pro displeje v elektronice.
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Materiály pro EMC stínění

Elektricky vodivá textilní těsnění
Elektricky vodivá textilní těsnění (FoF - Fabric over Foam) a vodivá pěna (CF - Conductive Foam) představují 
cenově výhodné a snadno zpracovatelné možnosti stínění EMC. K dostání je velké množství různých profilů a 
rozměrů, jakož i zákaznicky specifických lisovaných dílů. Tento druh těsnění slouží vedle stínění EMC též k 
utěsnění před vlivem prostředí (IP54).

Kontaktní Pásky
Velké množství tvarů, rozměrů a montážních možností se nabízí u kontaktních pásků ze slitiny mědi a berylia. 
Aby nevznikaly problémy se snášenlivostí materiálů, dostanete též kontaktní pásky s různými povrchy.

Elektricky vodivé elastomery
Elektricky vodivé elastomery (EcE) jsou k dostání v mnoha různých elastomerových sloučeninách, plnivech a 
tvarech. Běžné varianty jsou těsnění ze silikonu plněná grafitem nebo silikonová pěna s postříbřeným 
povrchem. Takové těsnění zajistí velmi dobré utěsnění před vlivem okolí (IP65 – IP68).

Celokovové tkané šňůry, kovová pletenina přes Elastomer
Tato velmi dobře vodivá těsnění existují v různých kombinacích materiálů a profilů a nalézají s oblibou použití 
v konstrukci rozvaděčů.

> Více informací lze najít na www.thonauer.com 67

Procesy: EMC stínění, utěsnění, uzemnění, 
lakování
Výrobce: Laird PLC

Procesy: EMC stínění, utěsnění, uzemnění, 
lakování
Výrobce: Laird PLC

Procesy: EMC stínění, utěsnění, uzemnění, 
lakování
Výrobce: Laird PLC

Procesy: EMC stínění, utěsnění, uzemnění, 
lakování
Výrobce: Laird PLC



> EMC stínění a optické filtry > Materiály pro EMC stínění THONAUER Katalog produktů

Elektricky vodivé laky
Kovové skříně nabízejí nejlepší stínění proti elektromagnetickému rušení. Stále častěji jsou však skříně 
elektrických a elektronických zařízení vyráběny z nevodivých umělých hmot, jako je pěna PUR, ABS, ABS/PC 
a jiných. Protože tyto materiály nejsou schopny elektromagnetické rušení omezit, je funkce zařízení v nich 
ovlivněna, nebo samy ruší jiná zařízení. To činí potřebným použití vodivých laků pro docílení 
elektromagnetické kompatibility a stínění. Vrstva Celerol-EMV pro metalizaci obsahuje vysoký podíl vodivých 
částic a díky tomu poskytuje velmi vysoký stínící útlum.

68 > Více informací lze najít na www.thonauer.com 

Procesy: EMC stínění, utěsnění, uzemnění, 
lakování
Výrobce: MANKIEWICZ Gebr. & Co.
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Display Window Solution (akrylové sklo + polykarbonát)

EMC stínící okna
Výřezy ve skříních obsahujících elektronické součástky představují často problémy s EMC. Řešením jsou 
výrobky PSC Solaris-Shield™, optický filtr se zalitou kovovou sítí, a Combi-Shield™, do rámu napnutá kovová 
síť.

Infračervený Filtr SOLARIS™ IR S306
Infračervené filtry se používají pro odstranění viditelného světla. Akryl je zdaleka nejvhodnějším materiálem 
pro transmisi světla v infračerveném spektru. Infračervené filtry jsou širokopásmové filtry s intervalem 800 
až 2000 nanometrů, absorbují viditelné světlo a ultrafialové paprsky a umožňují maximální transmisi z 
displeje s paprskům v blízkosti IR světla. Transmise světla u filtru činí až 96 % v blízké infračervené oblasti, 
filtr tak brání pronikání světla s vlnovou délkou menší než 750 nm.

Optické Filtry SOLARIS™

Akrylové sklo

 
Solaris™ jsou filtry z akrylového skla v optické kvalitě, známé svými mimořádnými optickými a 
mechanickými vlastnostmi. Čočky se odlévají do forem floatglas. Výsledkem tohoto licího procesu je 
perfektní optický povrch bez deformací signálu displeje. Díky více než 50 rokům zkušeností a know-how v 
oblasti polymerační techniky může PSC nabídnout své výrobky s tolerancemi +/-0,1 mm.
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Procesy: EMC stínění, utěsnění, uzemnění, 
lakování
Výrobce: PSC A/S

Procesy: EMC stínění, utěsnění, uzemnění, 
lakování
Výrobce: PSC A/S

Procesy: EMC stínění, utěsnění, uzemnění, 
lakování
Výrobce: PSC A/S
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Stavba speciálních strojů a služby
THONAUER nabízí zakázkovou výrobu v oborech nanášení pěnového PUR těsnění, nanášení vodivého EMC 
těsnění, technologie nízkotlakého vstřikování Hotmelt a zalévání pryskyřicí. Další službou, kterou 
THONAUER nabízí je vlastní vývoj, návrh a stavba speciálních zařízení, kde nabízíme různá 
automatizovaná řešení.
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Stavba speciálních strojů

Stavba speciálních strojů
Jsme vaším partnerem při speciálních řešeních nejrůznějších automatizačních úloh, jakož i úprav 
standardních strojů ke specializaci na specifické úkoly. Naše hlavní kompetence je v automatizaci zpracování 
kabelů, svařování a lisování, jakož i v zpracování optických řešení displejů. THONAUER disponuje vlastní 
projekcí a konstrukcí, stejně jako výrobními kapacitami.
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Procesy: --
Výrobce: THONAUER GmbH
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Hotmelt Moulding

Zakázková výroba v oblasti nízkotlakého vstřikování Hotmelt

Hotmelt Moulding

 
Pokud chcete používat proces nízkotlakého vstřikování, aniž byste investovali do vlastních strojů, nabízí vám 
THONAUER možnost výroby vašeho výrobku na našem zařízení Werner Wirth TM 2500. Malé počty kusů, 
prototypy nebo malé série budou vyrobeny cenově výhodně a rychle.  
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Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: Werner Wirth Systems GmbH
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Pěnová těsnění (na bázi polyuretanu)

PU těsnění
S naším mísícím a dávkovacím zařízením od firmy Rampf vám nabízíme nanášení těsnění na vaše 
polotovary. Výrobky do velikosti 1.000 x 1.000 mm lze zpracovávat buď kapalnou, nebo tixotropní pěnou. 
Naše služba je šitá na míru speciálně pro malé a střední počty kusů. Můžete použít nejlepší technologii bez 
investičních nákladů. 2složkové polyuretanové těsnicí pěny firmy Rampf zaručují trvale vysokou kvalitu.
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Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: THONAUER GmbH
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EMC těsnění na bázi silikonu

Silikonové těsnění
Elektricky vodivá těsnění na bázi silikonu nabízejí ochranu před elektromagnetickým rušením a zabraňuji 
elektrostatickému nabíjení. Na míru vyrobená EMC těsnění pro utěsnění bez mezer v částech skříně a mezi 
segmenty součástek jsou zde nejdůležitějšími oblastmi využití. Speciálně u malých počtů kusů nabízejí 
nanášená EMC těsnění cenové výhody proti jiným zákaznicky specifickým řešením a poskytují při tom 
značnou flexibilitu. Tato těsnění dobře drží na hliníku, nerezové oceli, na měděné nebo niklové vrstvě na 
plastech, jakož i na plastech plněných mědí, stříbrem nebo niklem.
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Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: THONAUER GmbH
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Zalévání elektrických komponent

Ochrana elektrických a elektronických konstrukčních skupin

Zalévání elektrických komponent

 
Ochrana před znečištěním, vlhkostí, kapalinami, vlivy prostředí, neúmyslnými změnami nebo proti dotyku 
hraje velkou roli v celém elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Naše služby v selektivním ochranném 
lakování, zalévání konektorů, elektromechanických a elektronických součástí, stavebních skupin a senzorů 
jakož i nanášení těsnění tvoří široké spektrum. Nabízíme a zpracováváme téměř každý 1složkový materiál 
vytvrzovaný v čase a UV zářením.
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Procesy: Dávkování, míchání, nanášení těsnění, 
lepení, zalévání, krytí
Výrobce: THONAUER GmbH
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Přehled produktů
Produkt Obor Procesy Výrobce Strana

2-K-DOS
Mísící a dávkovací systém

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

Fritz GIEBLER GmbH 60

2komponentní těsnicí pěny na 
bázi polyuretanu

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

RAMPF 58

2komponentní zalévací hmoty na 
bázi polyuretanu

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

RAMPF 58

ads 119 / ads 123 
Systém pro přívod kabelu

Zpracování kabelů Navíjení, vázání, bandážování, ukládání kabelů Komax AG 30

AI 01 / AI 02 
Elektrický odizolovací stroj

Zpracování kabelů Odizolování, odplášťování ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 11

AI 03 / AI 04
Elektrický odizolovací stroj

Zpracování kabelů Odizolování, odplášťování ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 11

AI 2,5–20 auto / AI 16–20 auto
Elektrický odizolovací stroj

Zpracování kabelů Odizolování, odplášťování ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 12

Alpha 355
Krimpovací automat

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 24

Alpha 355 S / 356
Krimpovací automat

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 24

Alpha 433 H 
Krimpovací automat

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 24

Alpha 477
Krimpovací automat

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 25

Alpha 488 S
Skrucovací automat

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 27

Alpha 530 
Krimpovací automat

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 25

Alpha 550
Krimpovací Automat

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 25

AM 02 C / AM 02.1 C 
Elektropneumatický krimpovací 
automat pro volné, izolované a 
neizolované dutinky vodičů

Zpracování kabelů Odizolování a krimpování ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 18

AM 02 universal / AM 04 / AM 
04.1 
Odizolovací a krimpovací automat 
pro volné izolované dutinky

Zpracování kabelů Odizolování a krimpování ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 18

AM.ALL.ROUND
Pneumatický rotační odizolovací 
stroj

Zpracování kabelů Odizolování, odplášťování Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 13

AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / 
AM.STRIP.500 
Pneumatické odizolovací zařízení

Zpracování kabelů Odizolování, odplášťování Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 12

AXRO-FQC2
Vázací stroj

Zpracování kabelů Navíjení, vázání, bandážování, ukládání kabelů Cybutec 32

BMP™41 / BMP™71
Ruční etiketovací tiskárna / 

Popisování a značení Potiskování, popisování Brady GmbH 45

bt 188 T / bt 288
Skrucovací poloautomat

Zpracování kabelů Odizolování a krimpování Komax AG 27

bt 712
Stolní krimpovací lis

Zpracování kabelů Odizolování a krimpování Komax AG 16

bt 722
Stolní krimpovací lis

Zpracování kabelů Odizolování a krimpování Komax AG 16
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Produkt Obor Procesy Výrobce Strana

bt 752
Stolní krimpovací lis

Zpracování kabelů Odizolování a krimpování Komax AG 17

C-DS
Kompaktní dávkovací systém

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

RAMPF 62

CAPRIS 50-100 
Laserový potiskovací systém

Popisování a značení Potiskování, popisování Spectrum Technologies PLC 47

Celokovové tkané snůry, kovová 
pletenina přes Elastomer

EMC stínění a optické filtry EMC stínění, utěsnění, uzemnění, lakování Laird PLC 67

Cosmic 32M / 32M CDD 
Elektrický odizolovací stroj

Zpracování kabelů Odizolování, odplášťování Komax AG 9

Cosmic 42R / 48R / 48RX 
Odizolovací stroje pro kabely 
koaxiální a Semiflex

Zpracování kabelů Odizolování, odplášťování Komax AG 9

Cosmic 927R / 927RX / 60R-L
Odizolovací stroje pro zpracování 
náročných izolací

Zpracování kabelů Odizolování, odplášťování Komax AG 10

CR 03 K / Crimper-G / Crimper-LS 
Krimpovací automat pro izolovaná 
kabelová oka, případně dutinky

Zpracování kabelů Krimpování, slisování ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 20

CS 405 / CS 407 / WP 405
Inkoustová trysková tiskárna

Popisování a značení Potiskování, popisování WIEDENBACH Apparatebau 
GmbH

46

CT 50 
Universální testery

Zkušební systémy Testování MAV Prüftechnik 50

DC-CNC 250
Stolní dávkovací buňka

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

RAMPF 61

DC-CNC 800
Dávkovací automat

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

RAMPF 61

DC2013 T 
DC napájecí zdroj 

Technika spojování Pájení, svařování MacGregor Welding Systems Ltd. 37

dps 375
Systém ukládání

Zpracování kabelů Navíjení, vázání, bandážování, ukládání kabelů Komax AG 30

DR-CNC
Dávkovací robot

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

RAMPF 61

Dvouvřetenová navíječka 
transformátorů WH 800i 
Čtyřvřetenová navíječka 
transformátorů WH 764
Dvouvřetenová navíječka 
transformátorů WH 800i

Technika skladování a odvíjení 
kabelů

Navíjení Ingrid West Machinery Ltd. Fehler:
Referenz

nicht
gefunden

Dávkovací systémy Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

Drei Bond 59

ECM 03 / UNIC-G
Odizolovací a krimpovací stroj pro 
řetězené izolované dutinky vodičů 

Zpracování kabelů Odizolování a krimpování ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 20

Economic A300 / A400 
Pájecí automat

Technika spojování Pájení, svařování ATN GmbH 38

Elekticky vodivé Laky EMC stínění a optické filtry EMC stínění, utěsnění, uzemnění, lakování Mankiewicz 68

Elektricky vodivá textilní těsnění EMC stínění a optické filtry EMC stínění, utěsnění, uzemnění, lakování Laird PLC 67

Elektricky vodivé elastomery EMC stínění a optické filtry EMC stínění, utěsnění, uzemnění, lakování Laird PLC 67

EMC stínící okna EMC stínění a optické filtry EMC stínění, utěsnění, uzemnění, lakování PSC A/S 69

FSG-80
Stříhací stroj

Zpracování kabelů Stříhání WDT ToolTech AG 7

Gamma 255
Krimpovací automat

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 23
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Gamma 263 S
Krimpovací automat

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 23

Gamma 333 PC/B
Krimpovací automat

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 23

GST-32/N
Systém pro přívod kabelu

Zpracování kabelů Navíjení, vázání, bandážování, ukládání kabelů WDT ToolTech AG 29

ims 295 BC / BS / MC 
Inkoustová trysková tiskárna

Popisování a značení Potiskování, popisování Komax AG 46

Infračervený Filtr SOLARIS™ IR 
S306

EMC stínění a optické filtry EMC stínění, utěsnění, uzemnění, lakování PSC A/S 69

Inkoust do tiskárny
Inkoust do tiskárny

Popisování a značení Potiskování, popisování WIEDENBACH Apparatebau 
GmbH

46

KA 3000 / KA 6000 
Ukládací systém

Zpracování kabelů Navíjení, vázání, bandážování, ukládání kabelů RAMATECH Systems AG 31

Kappa 310 / 320
Stříhací a odizolovací automat

Zpracování kabelů Stříhání a odizolování Komax AG 14

Kappa 322 / 330 / 350
Stříhací a odizolovací automat

Zpracování kabelů Stříhání a odizolování Komax AG 14

Kappa 331 
Výkonný střihací a odizolovací 
stroj s rotační nožovou jednotkou

Zpracování kabelů Stříhání a odizolování Komax AG 15

Kontaktní Pásky EMC stínění a optické filtry EMC stínění, utěsnění, uzemnění, lakování Laird PLC 67

KRI 800-T / dps 272
Navíječka

Zpracování kabelů Navíjení, vázání, bandážování, ukládání kabelů RAMATECH Systems AG 31

KTB 50 E Plus
Bandážovací stroj

Zpracování kabelů Navíjení, vázání, bandážování, ukládání kabelů KABATEC GmbH & Co.KG 32

KTR10 
Bandážovací stroj

Zpracování kabelů Navíjení, vázání, bandážování, ukládání kabelů KABATEC GmbH & Co.KG 32

KWM008 Kompakt AC
Stolní svařovací zařízení

Technika spojování Pájení, svařování EKS PETER KELLER GmbH 36

Lepidla Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

Drei Bond 59

LIN-DOS S
Lineární jednotka

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

Fritz GIEBLER GmbH 60

Lisovací matrice a adaptéry WDT 
Lisovací matrice a adaptéry

Zpracování kabelů Krimpování, slisování WDT ToolTech AG 22

Lisy Technika spojování Krimpování, slisování mäder pressen GmbH 43

M1 - 10/40 
DC napájecí zdroj

Technika spojování Pájení, svařování MacGregor Welding Systems Ltd. 36

M2 
DC napájecí zdroj

Technika spojování Pájení, svařování MacGregor Welding Systems Ltd. 37

MicroLab 30
Laboratoř výbrusů

Zkušební systémy Testování Komax AG 49

MicroLab 35
Laboratoř výbrusů

Zkušební systémy Testování Komax AG 49

MicroLab 55
Laboratoř výbrusů

Zkušební systémy Testování Komax AG 49

MK a MS
Míchací hlavy

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

RAMPF 62

Nova 1000 
Laserový potiskovací systém

Popisování a značení Potiskování, popisování Spectrum Technologies PLC 47

Nova 800 
Laserový potiskovací systém

Popisování a značení Potiskování, popisování Spectrum Technologies PLC 47
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Ochrana elektrických a 
elektronických konstrukčních 
skupin
Zalévání elektrických komponent

Stavba speciálních strojů a 
služby

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

THONAUER GmbH 75

OE-VE-10/BA 
Převíjecí zařízení/navíječka věnců

Technika skladování a odvíjení 
kabelů

Skladování Meccanica Nicoletti S.R.L. 53

Optické Filtry SOLARIS™
Akrylové sklo

EMC stínění a optické filtry EMC stínění, utěsnění, uzemnění, lakování PSC A/S 69

Poloautomatický systém 
skladování cívek „3 v 1“ cable 
cat

Technika skladování a odvíjení 
kabelů

Skladování RAMATECH Systems AG 52

PU těsnění Stavba speciálních strojů a 
služby

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

THONAUER GmbH 73

Pájecí systémy
Pájecí systémy

Technika spojování Pájení, svařování ATN GmbH 38

Restyling Serie
Řada Restyling

Technika spojování Krimpování, slisování MECAL S.R.L. 35

ROBO-DOS
Trojosý souřadnicový stůl

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

Fritz GIEBLER GmbH 60

SG 400 V
Stříhací stroj

Zpracování kabelů Stříhání ULMER GmbH 7

Sienna 200 / Sienna 300 / Sienna 
500 
Laserové odizolovací zařízení pro 
vysoké nároky

Zpracování kabelů Odizolování, odplášťování Spectrum Technologies PLC 13

Silikonové těsnění Stavba speciálních strojů a 
služby

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

THONAUER GmbH 74

Sklad kabelů Technika skladování a odvíjení 
kabelů

Skladování Meccanica Nicoletti S.R.L. 52

SM 15 2PLC / SM 30 2PLC
Stříhací stroj

Zpracování kabelů Stříhání ULMER GmbH 7

Speciální navíječky
Vyřešíme každou úlohu týkající se 
navíjení.

Technika skladování a odvíjení 
kabelů

Navíjení Ingrid West Machinery Ltd. 56

SSC 
Pneumatický bezpečný krepovací 
lis pro volné kontakty

Zpracování kabelů Krimpování, slisování WDT ToolTech AG 21

SSM 60 / SSM 800
Stroj na stříhání hadic

Zpracování kabelů Stříhání ULMER GmbH 8

Stanice odporového spojování 
lankových vodičů
Stanice odporového spojování 
lankových vodičů

Technika spojování Pájení, svařování EKS PETER KELLER GmbH 36

Stavba speciálních strojů Stavba speciálních strojů a 
služby

-- THONAUER GmbH 71

STCS-B / STCS-L / STCS-PHD 
Horkovzdušná zařízení pro 
smršťování hadic

Technika spojování Smršťování smršťovacích bužírek Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

39

STCS-BLT
Zařízení pro testování spoje

Technika spojování Smršťování smršťovacích bužírek Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

42

STCS-CS19 
Tunel pro infračervené smršťování 
hadice

Technika spojování Smršťování smršťovacích bužírek Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

40

STCS-evo500 / STCS-RCM
Infračervená zařízení pro 
smršťování hadic

Technika spojování Smršťování smršťovacích bužírek Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

40
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STCS-LC 
Smršťovací tunel

Technika spojování Smršťování smršťovacích bužírek Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

41

STCS-RT / STCS-CRT
Infračervená zařízení pro 
smršťování hadic

Technika spojování Smršťování smršťovacích bužírek Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

41

STCS-VM / STCS-BWT 
Horkovzdušná zařízení pro 
smršťování hadic

Technika spojování Smršťování smršťovacích bužírek Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

39

STCS-VMir 
Infračervené stolní smršťovací 
zařízení

Technika spojování Smršťování smršťovacích bužírek Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

41

Střihací stroj s tepelným drátem
Stříhací a odizolovací automat

Zpracování kabelů Odizolování, odplášťování THONAUER GmbH 10

TH3 
Elektronický napínač drátu

Technika skladování a odvíjení 
kabelů

Navíjení Ingrid West Machinery Ltd. 56

Tiskárna Wraptor™ 
Tiskárna Wraptor™ 

Popisování a značení Potiskování, popisování Brady GmbH 45

TM 1106 / TM 1500 
Příprava materiálu

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

Werner Wirth Systems GmbH 65

TM 2000 
Ruční zařízení pro laboratorní 
výrobu a výrobu vzorků

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

Werner Wirth Systems GmbH 63

TM 2300
Zalévací stanice Hotmelt

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

Werner Wirth Systems GmbH 63

TM 2500
Zalévací stanice Hotmelt

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

Werner Wirth Systems GmbH 64

TM 3500 
Zalévací stanice Hotmelt

Technika míchání, dávkování a 
nanášení

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

Werner Wirth Systems GmbH 64

TT krimpovací lis Zpracování kabelů Krimpování, slisování MECAL S.R.L. 17

Unic-L / Unic-LS / Unic-LZ 
Odizolovací a krimpovací automat 
pro volné izolované dutinky

Zpracování kabelů Odizolování a krimpování ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 19

UP 14 / UP 14 BA / UP 14 Z
Pneumatický krimpovací lisj pro 
volné kontakty

Zpracování kabelů Krimpování, slisování WDT ToolTech AG 21

UP 35 / UP 35 BA 
Pneumatický krimpovací lis pro 
volné kontakty

Zpracování kabelů Krimpování, slisování WDT ToolTech AG 21

UP 60
Pneumatický krimpovací lis pro 
volné kontakty

Zpracování kabelů Krimpování, slisování WDT ToolTech AG 22

UP 65
Hydraulický krimpovací stroj na 
volné kontakty

Zpracování kabelů Krimpování, slisování WDT ToolTech AG 22

WH 751
Jednovřetenová navíječka

Technika skladování a odvíjení 
kabelů

Navíjení Ingrid West Machinery Ltd. 54

WH-900
Navíječka s prstencovým jádrem

Technika skladování a odvíjení 
kabelů

Navíjení Ingrid West Machinery Ltd. 55

WSM 30E / WSM 60E / WSM 
60ESB
Stroj na stříhání vlnitých trubek

Zpracování kabelů Stříhání ULMER GmbH 8

Z+F Dutinky na vodiče
Dutinky na vodiče

Technika spojování Krimpování, slisování ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 34

Zakázková výroba v oblasti 
nízkotlakého vstřikování Hotmelt
Hotmelt Moulding

Stavba speciálních strojů a 
služby

Dávkování, míchání, nanášení těsnění, lepení, 
zalévání, krytí

Werner Wirth Systems GmbH 65
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Zeta 633 / 633 L
Krimpovací automaty Zeta

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 26

Zeta 651 / 656
Krimpovací automaty / osazovač 
pouzder Zeta

Zpracování kabelů Stříhání, odizolování a krimpování Komax AG 28

ZG200B
Stroj pro podávání kabelů

Zpracování kabelů Navíjení, vázání, bandážování, ukládání kabelů ULMER GmbH 29

Řada ETM
Motorové modely testerů

Zkušební systémy Testování MAV Prüftechnik 50

Řada Evolution 
Nástroje pro minikrimpování

Technika spojování Krimpování, slisování MECAL S.R.L. 35
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Rakousko a sLoVINsko

THONAUER Gesellschaft m.b.H.
Perfektastraße 59, 1230 Wien
Tel. +43 1 804 2871-0, Fax-DW 10
info@thonauer.at
www.thonauer.com

MaĎaRsko
THONAUER Kft.
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi
Tel. +36 23 457 003
hungary@thonauer.net
www.thonauer.com

sLoWakeI
THONAUER s.r.o.
Cukrová 14, 81339 Bratislava
Tel. +421 2 527 33 664 
Fax +421 2 527 33 665
info@thonauer.sk
www.thonauer.com

Pobočka
Zvolen
Mobil +421 903 402 651
michal.gombar@thonauer.sk

TsCheChIeN
THONAUER spol. s r.o.
hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno
Tel. +420 5 4524 3454
Fax +420 5 4524 3408
info@thonauer.cz
www.thonauer.com

RuMäNIeN u. MoLDaWIeN

THONAUER Automatic s.r.l.
str. Diligentei  nr. 5
031555 Bucurest 1 – sector 3
Tel. +40 21 335 5654, 335 1287
Fax +40 21 336 9534
office@thonauer.ro
www.thonauer.com

Pobočka
Reprezentant Timisoara
Mobil +40 727 321030
marian.menyhart@thonauer.ro
Mobil +40 729 998 132
adi.geana@thonauer.ro

Reprezentant Cluj
Mobil + 40 735 228095
cristian.serban@thonauer.ro

CZ

Zobrazení a popisy zahrnují přídavná zařízení. Z důvodu dalšího technického vývoje jsou změny vyhrazeny.
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