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Pokud dnes někdo chce hospodárně a spolehlivě 
vyrábět kabelovou konfekci, může to provést pouze 
pomocí moderní strojní technologie. Thonauer na-
bízí kompletní program pro zpracování všech typů 
kabelů, jakož i potřebných procesních technologií.
Nanášení pěnových těsnění, lepidel i zalévání 

elektrických komponent otevírají široké spektrum 
použití. Thonauer dodává pro ochranu elektronic-
kých konstrukčních dílů vhodná zařízení na zpraco-
vání,  stínící materiály zhotovené na míru – vše od 
jednoho výrobce.

ZAJIŠTĚNÍ VAŠÍ 
VÝROBNÍ KAPACITY

TECHNOLOGIE OD SVĚTOVÝCH ŠPIČEK

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ



NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE PRO
OPTIMALIZACI NÁROČNÝCH PROCESŮ VÝROBY

KDO NABÍZÍ ŘEŠENÍ, MUSÍ 
ROZPOZNAT POŽADAVKY.”

Bez ohledu na to, zda koaxiál, plochý kabel, datové vedení, 
nebo vícepólové napájecí kabely, Thonauer má pro všechny 
typy vodičů stroje, které umožňují automatické zpracování.

ZPRACOVÁNÍ KABELŮ

Thonauer nabízí nejrůznější technologie pro zabezpečení spo-
lehlivého spoje mezi dvěma vodiči nebo vodičem a kontaktním 
prvkem jako krimpování, letování, ultrazvukové a odporové 
svařování, zalisování nebo splétání. Stroje pro zpracování 
smršťovacích bužírek doplňují tuto oblast produktů.

TECHNIKA SPOJOVÁNÍ

OBLASTI VÝROBKŮ

»
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Ochrana součástek představuje předpoklad pro dlouhou 
životnost a kvalitu elektronických systémů. Pomocí techniky 
míchání, dávkování a nanášení od společnosti Thonauer se 
zalévají díly jako čidla, dveře rozvaděčů se vybavují pěnovým 
těsněním, převodovky se mažou a součástky zalepují.

TECHNIKA MÍCHÁNÍ, DÁVKOVÁNÍ A NANÁŠENÍ

U řešení popisování a značení ideálně vyladěného pro Váš 
výrobní proces rozlišujeme mezi přímým potiskem pomocí 
inkoustové tiskárny, popisováním a značením pomocí laseru 
nebo pomocí etiket. Systémy na popisování jsou vyhotoveny 
jako samostatná stanice nebo jsou integrovány do výrobní 
linky.

POPISOVÁNÍ A ZNAČENÍ
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Dávkovací systémy 
na lepidlo a těsnicí 
hmotu splňují vysoké 
požadavky z oblasti che-
mického i strojírenského 
průmyslu.
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Laboratoře pro výbrusy a tahové zkušební stroje patří dnes k 
standardní výbavě pro výrobu kabelů. Společnost Thonauer 
dodává zkušební systém na míru pro Vaše kontrolní úkoly.

ZKUŠEBNÍ SYSTÉMY

Naše nabídka zahrnuje na jedné straně techniku skladování 
pro malé i velké cívky na kabel, jakožto i zařízení pro převí-
jení kabelových bubnů, na straně druhé navíjecí zařízení pro 
všechny druhy drátů a použití jako transformátory, stejně jako 
cívky a jakákoli speciální řešení pro jakýkoli typ navíjení.

TECHNIKA SKLADOVÁNÍ A ODVÍJENÍ KABELŮ
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Laboratoř pro výbrusy 
MicroLab 35 firmy 
Komax je nepostrada-
telná pro uvolňování 
krimpovacích kontaktů a 
krimpovacího nářadí.
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Zvláštní důraz je kladen na součástky pro EMC stínění, teplo-
vodivé fólie a pasty, ale také na rozsáhlý program optických 
filtrů optimalizující čitelnost displejů, nebo speciální laky, které 
odstiňují nejen elektrická nebo magnetická pole, ale je možné 
je použít také jako preventivní opatření proti mikrobům.

EMC STÍNĚNÍ, OPTICKÉ FILTRY A 
 INDIKÁTORŮ TEPLOTY

Tato oblast zahrnuje v rámci profesionální zakázkové výroby 
nanesení pěnových nebo elektrický vodivých těsnění i selektiv-
ní potahování a nanášení pro ochranu elektronických modulů v 
malých sériích nebo sériích vzorků.

STAVBA SPECIÁLNÍCH STROJŮ A SLUŽBY
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Skla displejů jsou při-
způsobena speciálním 
požadavkům v průmys-
lových oblastech.
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ZABEZ-
PEČENÍ
VÝROBY

ČESKÁ REPUBLIKA
Thonauer spol. s r.o.

RAKOUSKO u. SLOVINSKO

Thonauer Gesellschaft m.b.H.

MAĎARSKO
Komax Thonauer Kft.

SLOVENSKO
Thonauer s.r.o.

RUMUNSKO u. MOLDAVSKO

Thonauer Automatic s.r.l.

Z firemní centrála ve Vídni podporuje Thonauer pobočky a servisní stře-
diska v Brně, Budakeszi, Bratislavě a Bukurešti. S více než 60 zaměst-
nanci podporujeme mezinárodní i místní podniky při zavádění, resp. při 
optimalizaci výrobních procesů. Naše podpora zahrnuje instalaci, uvede-
ní do provozu, opravy, údržbu a školení. Slovinský trh přitom obsluhujeme 
z Rakouska, Moldavský z Bukurešti.

SERVISNÍ SÍŤ
A OBLASTI PRODEJE



Thonauer spol. s r.o. 
Hviezdoslavova 1188/5 
627 00 Brno 
Tel. +420 545 243 454 
info.brn@thonauer.com 
www.thonauer.com

SPOJUJEME TECHNOLOGII, KVALITU A SERVIS

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

Vyobrazení a popisky obsahují doplňková příslušenství. 
Změny z důvodu dalšího vývoje vyhrazeny!

TECHNIKA, KVALITA A SERVIS
VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

A KOMAX COMPANY

TESTOVANÁ KVALITA

Společnost Thonauer byla založená v roce 1988 
jako obchodní podnik se strojírenskými výrobky.  
Dnes je dodavatelem s kompletní nabídkou v ob-
lastech zpracování kabelů a míchací a dávkovací 
techniky. Zaměřujeme se na speciální požadavky 
zákazníků, nabízíme individuální řešení, kterých 
lze dosáhnout s využitím nejmodernějších strojních 
technologií našich partnerských firem a fundované-
ho know-how. Na druhou stranu rozsáhlý servis a 
síť zákaznických služeb zajišťují nepřetržitý objem 
výroby našich zákazníků.

Díky svému významnému zastoupení ve střední a 
východní Evropě je společnost Thonauer ideálním 
doplněním celosvětové servisní a prodejní sítě Ko-
max čímž otevírá bránu z Vídně směrem na východ. 
Od roku 2016 je skupina Thonauer dceřiným podni-
kem společnosti Komax Holding AG.

Z důvodu neustálého udržování vysokých stan-
dardů kvality našich partnerských společností je 
společnost Thonauer GmbH certifikována podle 
ISO 9001.

Q ISO certified


