
 

 

A PROJEKT CÍME: LAMBDA 4 AUTOMATA KÁBELKONFEKCIONÁLÓ 
BERENDEZÉS FEJLESZTÉSE 

A szerződött támogatás összege:  112 022 741 Ft. 

A támogatás mértéke (%-ban):  45,39% 

Projekt kezdete és vége dátum:  2018.09.01. - 2020.08.31. 

Projekt azonosító száma:  KFI_16-1-2017-0411 

A projekt záró összefoglalója  

A Komax Thonauer Kft. egyedi gépek gyártásával, automatizálással foglalkozik több, mint 25 éve. A gépgyártások 

során nagy tapasztalatot szerzett az elektromos kábelek kezelése terén. Az elmúlt években technológiai 

paradigmaváltás lépett életbe a cégnél. A korábbiakban alkalmazott, egyedi megoldások helyett a platform típusú, 

modulokkal variálható és a modulok egyedi igényeknek megfelelő alakításával készítünk gépeket. Az elektromos 

járművekben használatos nagyfeszültségű kábelek gyártásában eddig nem volt szükség nagy fokú automatizálásra, 

mert a piac mérete alapján a kézi munkaerővel, illetve részfolyamataiban automatizáltan gyártott kábelek elengedők 

voltak. Az érvényben lévő jogi szabályozások és a járműipar átalakulása miatt az erősáramú, nagyfeszültségű 

elektromos kábelekre tömegesen lesz szükség, vagyis az autóipari beszállítók számára létszükségletté válik az 

automatizált gyártósor. 

Korábban kifejlesztett Lambda 2-es széria részlegesen megoldja az nagyfeszültségű járművillamossági kábelek 

automatizált konfekcionálását. A jelen projektben kifejlesztendő Lambda 4-es platform típusú kábelkonfekcionáló 

gép és moduljainak kísérleti fejlesztésével az elektromos járművekben használatos nagyfeszültségű kábelek 

végeinek automatizált kialakítása valósult meg. A kábelek méretre vágása és végelemek előkészítése még nem 

automatizált ebben a szériában, de a jelen projekt kísérleti fejlesztése a teljes automatizálást készíti elő, amire az 

elektromos járművek piacának növekedésével szükség lesz. Ehhez a projekt keretén belül egy adott kábeltípus 

(komplex rétegrendű, automatizálása nem kézenfekvő) automatizált konfekcionálásának kikísérletezése, valamint 

az ezt kiszolgáló platform gép, és az ehhez tartozó modulok kísérleti fejlesztése történt meg. 

A projekt befejezésekor a berendezés sikeresen megvalósította a kitűzött célt: kívánt ciklusidőn belül, magas 

minőségellenőrzés mellett képes egy adott típusú vezetékre egy adott csatlakozót szerelni, automatikusan illeszteni. 

Az ehhez kapcsolódó tervezési, szerelési és fejlesztési munkálatokat teljesítettük. A prototípus géphez legyártottunk 

további modulokat is, amelyek lehetővé teszik az alapgép funkcióinak rugalmas módosítását. Kialakítottunk 

algoritmusokat, amelyek a működtetést és a felprogramozást segítik. A mérföldkő végéig befejeződött a kísérletek 

dokumentumainak rendezése és a berendezés dokumentálása is 

 

 


