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Aki manapság gazdaságosan és megbízhatóan 
szeretne kábeles alkalmazásokat gyártani, csak 
akkor tudja megvalósítani a terveit, ha modern 
géptechnológiát alkalmaz a termelésben. A Tho-
nauer teljes programot kínál valamennyi kábeltípus 
feldolgozásához, valamint a szükséges folyamat-
technológiákból is.

Az alkalmazások széles körét nyitják meg a habosí-
tott tömítések, ragasztók, valamint elektromágneses 
árnyékolás alkatrészei. Az elektronikus alkatrészek 
védelméhez a Thonauer kínálatában a megfelelő 
feldolgozóberendezések és a méretre készített 
diplay megoldások is megtalálhatók - mindezt egy 
kézből nyújtjuk.

TERMELÉSI KAPACITÁS

A VILÁGPIAC VEZETŐ TECHNOLÓGIÁI 

EGY KÉZBŐL



A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIÁK AZ IGÉNYES 
GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ

AKI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁL, 
ANNAK ISMERNIE KELL AZ 
IGÉNYEKET.”

Függetlenül attól,  hogy koaxiális- vagy szalagkábel, adatve-
zeték vagy többpólusú energiavezeték, a Thonauer minden 
vezetéktípushoz kínál olyan gépeket, amelyek lehetővé teszik 
az automatizált feldolgozást.

KÁBELFELDOLGOZÁS

Két vezeték, vagy a vezeték és az érintkező közötti megbíz-
ható kapcsolat létrehozásához a Thonauer különböző techno-
lógiákat kínál, mint például krimpelés, forrasztás, ultrahangos 
vagy ellenállás-hegesztés, préselés vagy splice krimpelés. Ezt 
a termékcsaládot a zsugorcső feldolgozógépek teszik kerek 
egésszé.

CSATLAKOZÁSTECHNIKA

TERMÉKCSALÁDOK

»
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Az elektronikus rendszerek hosszú élettartama és minősége 
szempontjából döntő fontosságú az alkatrészek védelme. A 
Thonauer keverés és adagolástechnikai megoldásai lehető-
séget nyújtanak  alkatrészek, mint pl. az érzékelők öntésére, 
kapcsolószekrény ajtók tömítésére, hajtóművek zsírzására és 
alkatrészek ragasztására.

KEVERÉS-, ADAGOLÁS- ÉS ÖNTÉSI TECHNIKA

A gyártási folyamathoz megfelelően illeszkedő jelölési megol-
dások között megkülönböztetjük a tintasugaras nyomtatóval 
történő közvetlen nyomtatást, lézeres feliratozást és címkézést. 
A feliratozórendszerek kialakíthatók egyedi munkahelyként, 
vagy integrálhatók a gyártósorba.

JELÖLÉSI MEGOLDÁSOK
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A ragasztó- és tömí-
tőanyagok adagolórend-
szerei megfelnek mind a 
vegyipar, mind a gépipar 
magas követelménye-
inek. 



02

A csiszolati laboratóriumok és kihúzóerő-mérő készülékek 
a professzionális kábelgyártás alapvető felszerelései. A 
 Thonauer az Ön tesztelési feladataira testre szabott vizsgáló-
rendszereket kínál.

VIZSGÁLÓRENDSZEREK

Kínálatunk egyrészt tartalmaz tárolórendszereket kis- és nagy-
méretű kábeltekercsekhez, valamint áttekercselő berendezé-
seket kábeldobokhoz, másrészt tekercselőgépeket minden 
típusú vezetékhez és alkalmazáshoz , mint pl. transzformátor-
tekercsek és különböző tekercsek tekercselése, valamint szá-
mos egyedi megoldást kínálunk tekercselési alkalmazásokhoz.

KÁBELTÁROLÁSI ÉS TEKERCSELÉSI TECHNIKA
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A Komax MicroLab 35 
csiszolati laboratóriuma 
elengedhetetlen az új 
krimpelt érintkezők és 
a krimpelőszerszámok 
jóváhagyásához.
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Termékeink között nagy hangsúlyt kaptak az EMC árnyékolás-
hoz szükséges alkatrészek, hővezető paszták és fóliák, a kijel-
zők olvashatóságának optimalizálására szolgáló optikai szűrők 
széles köre, valamint a speciális lakkok, amelyek nem csak az 
elektromos és mágneses mezők árnyékolására alkalmasak, ha-
nem használhatók mikrobák elleni megelőző intézkedésként is.

ELEKTROMÁGNESES ÁRNYÉKOLÁSOK, 
KIJELZŐ MEGOLDÁSOK ÉS HŐMÉRSÉKLET 
INDIKÁTOROK

Berendezéseinket egyedi kéréseknek megfelelően testre 
szabjuk. Bérmunka kapacitásunk habosított tömítések és sze-
lektív lakkozási feladatok gyártásához áll rendelkezésükre.

TESTRESZABOTT BERENDEZÉSEK ÉS 
 BÉRMUNKA
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A displayablakok az 
ipari területek speciális 
követelményeinek 
 megfelelnek
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FOLYAMATOS
TERMELÉS

CSEHORSZÁG
Thonauer spol. s r.o.

AUSZTRIA ÉS SZLOVÉNIA

Thonauer Gesellschaft m.b.H.

MAGYARORSZÁG
Komax Thonauer Kft.

SZLOVÁKIA
Thonauer s.r.o.

ROMÁNIA ÉS MOLDÁVIA

Thonauer Automatic s.r.l.

A bécsi cégközpont irányításával a Thonauer képviseleteket és szerviz-
központokat tart fent Brnoban, Budakeszin, Pozsonyban és Bukarestben. 
Több mint 60 munkatárssal támogatjuk a helyi és nemzetközi vállalatokat 
gyártási folyamataik bevezetésében, ill. optimalizálásában. Ez magába 
foglalja a berendezések és rendszerek telepítését, üzembe helyezését, 
javítását, karbantartását, valamint a szükséges képzéseket. A szlovén 
piacot Ausztriából, a moldáv piacot pedig Bukarestből látjuk el.

SZERVIZHÁLÓZAT
ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TERÜLETEK



KOMAX THONAUER Kft. 
Tiefenweg u. 14–16 
2092 Budakeszi 
Tel. +36 23 457 003 
info.bud@thonauer.com

PIACVEZETŐ MŰSZAKI MEGOLDÁSOK –  
KIMAGASLÓ SZERVIZSZOLGÁLTATÁS

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

Az illusztrációk és a leírások további berendezéseket 
tartalmaznak. A technikai fejlesztések során bekövetkezett 
változtatások jogát fenntartjuk. 

TECHNIKA, MINŐSÉG ÉS 
 SZOLGÁLTATÁSOK EGY KÉZBŐL

A KOMAX COMPANY

ELLENŐRZÖTT MINŐSÉG

Bár 1988-ban gépkereskedelmi vállalkozásként 
alapították, mára a Thonauer teljeskörű megoldások 
szolgáltatójává vált a kábelfeldolgozás, valamint 
a keverés- és adagolástechnika területén. Az 
ügyfelek különleges igényeit szem előtt tartva olyan 
egyedi megoldásokat kínálunk, amelyeket egyrészt 
a partnercégeink modern géptechnológiájával, 
másrészt a megalapozott know-how segítségével 
érhetőek el. Ezenkívül átfogó szerviz- és ügyfélszol-
gálati hálózatunk biztosítja ügyfeleink folyamatos 
gyártási teljesítményét

Az erős kelet-közép-európai jelenlétének köszön-
hetően a Thonauer ideális választás volt a Komax 
számára, hogy a bécsi székhelyű vállalatcsoporttal 
egészítse ki nemzetközi szerviz és kereskedelmi 
hálózatát, és így nyisson Bécsből kaput kelet felé. 
2016 óta a Thonauer Csoport a Komax Holding AG 
leányvállalata.

Annak érdekében, hogy partnereink elvárásait ma-
gas színvonalon tudjunk folyamatosan kiszolgálni, 
a Komax Thonauer Kft. ISO 9001 szabvány szerinti 
tanúsítással rendelkezik.

Q ISO certified


