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Každý, kto chce dnes vyrábať káblové aplikácie 
ekonomicky a spoľahlivo, môže tak učiniť len naj-
novšou strojovou technológiou. Thonauer ponúka 
kompletný program na spracovanie všetkých typov 
káblov, ako aj potrebné technologické procesy.
Široká škála aplikácií sa otvára v oblasti penových 

tesnení, lepidiel, ako aj elektrického odlievania. 
Na ochranu elektronických komponentov dodáva 
spoločnosť Thonauer vhodné zariadenia na spra-
covanie a tieniace materiály vyrobené na mieru - to 
všetko z jedného zdroja.

ZABEZPEČENIE 
VÝROBNEJ KAPACITY

TECHNOLÓGIE OD SVETOVÝCH LÍDROV 

Z JEDNÉHO ZDROJA



NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE NA OPTIMALIZÁCIU 
NÁROČNÝCH VÝROBNÝCH PROCESOV

KTO PONÚKA RIEŠENIA, 
POCHOPIL POŽIADAVKY.”

Či už ide o koaxiálny alebo plochý kábel, dátové vedenie 
alebo viacžilové silové káble Thonauer má pre všetky typy 
káblov stroje, ktoré umožňujú ich automatizované spracovanie.

SPRACOVANIE KÁBLOV

Aby sa vytvorili spoľahlivé spojenia medzi dvomi vodičmi 
alebo medzi vodičom a kontaktným prvkom, ponúka spoloč-
nosť Thonauer rôzne technológie, ako je napríklad krimpova-
nie, spájkovanie, ultrazvukové a odporové zváranie, lisovanie 
alebo viazanie. Tento produktový sortiment dopĺňajú stroje na 
spracovanie zmršťovacích bužírok.

TECHNIKA PRE SPÁJANIE

PRODUKTOVÉ OBLASTI

»
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Ochrana komponentov je predpokladom pre dlhú životnosť 
a kvalitu elektronických systémov. Miešacia, dávkovacia a 
dispenzačná technika od spoločnosti Thonauer sa používa na 
zalievanie komponentov, ako sú napr. snímače, na zabezpe-
čenie dverí skriniek penovým tesnením, na mazanie prevodo-
viek a na lepenie konštrukčných prvkov.

SYSTÉMY PRE MIEŠANIE, DÁVKOVANIE A 
NANÁŠANIE

Pri značení, ktoré je ideálne prispôsobené vášmu výrobnému 
procesu, rozlišujeme medzi priamou potlačou atramentovou 
tlačiarňou, laserovým označovaním alebo označovaním eti-
ketami. Označovacie systémy sú vyhotovené ako samostatné 
pracoviská alebo sú integrované do výrobnej linky.

POPISOVANIE A ZNAČENIE

01
Dávkovacie systémy 
lepidla a tesniacej hmoty 
spĺňajú vysoké požiadavky 
tak v oblasti chemického 
priemyslu, ako aj v oblasti 
strojárenstva.
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Metalografické laboratóriá sú dnes štandardným vybavením 
pre profesionálnu výrobu káblov. Spoločnosť Thonauer dodáva 
pre skúšanie na mieru vyrobený testovací systém.

KONTROLNÉ A TESTOVACIE SYSTÉMY

Na jednej strane ponúkame skladovacie systémy pre malé a 
veľké káblové cievky, ako aj prevíjacie zariadenia pre káblo-
vé bubny a na druhej strane navíjacie stroje pre všetky typy 
drôtov a aplikácie ako sú transformátory, ako aj rôzne cievky a 
mnoho špeciálnych riešení pre každý typ navíjania.

TECHNIKA PRE SKLADOVANIE A NAVÍJANIE KÁBLOV
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Metalografické labora-
tórium MicroLab 35 od 
spoločnosti Komax je 
nevyhnutné na výrobu 
nových krimpovacích 
kontaktov a nástrojov.
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Osobitný dôraz sa kladie na konštrukčné prvky určené pre 
EMV tienenie, teplovodivé fólie a pasty, ale aj na komplexný 
sortiment optických filtrov, ktoré optimalizujú čitateľnosť disp-
lejov, alebo špeciálnych farieb, ktoré nielen chránia elektrické 
a magnetické polia, ale dajú sa použiť aj ako preventívne 
opatrenie proti mikróbom.

EMC TIENENIE, OPTICKÉ FILTRE A 
 INDIKÁTOROV TEPLOTY

V rámci profesionálnej výroby zahŕňa táto oblasť aplikáciu 
penových alebo elektricky vodivých tesnení, ako aj selektívny 
náter a dávkovanie za účelom ochrany elektronických zostáv 
pre malé množstvá alebo vzorové série.

STAVBA ŠPECIÁLNYCH STROJOV A SLUŽBY
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Sklá displejov sú pri-
spôsobené špeciálnym 
požiadavkám v priemy-
selnej oblasti.
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ZABEZ-
PEČENIE
VÝROBY

ČESKÁ REPUBLIKA
Thonauer spol. s r.o.

RAKÚSKO u. SLOVINSKO

Thonauer Gesellschaft m.b.H.

MAĎARSKO
Komax Thonauer Kft.

SLOVENSKO
Thonauer s.r.o.

RUMUNSKU A MOLDAVSKU

Thonauer Automatic s.r.l.

Z centrály firmy vo Viedni spravuje Thonauer pobočky a servisné centrá 
v Brne, Budakeszi, Bratislave a Bukurešti. S viac ako 60 zamestnanca-
mi podporujeme medzinárodné a lokálne spoločnosti pri zavádzaní a 
optimalizácii ich výrobných procesov. To zahŕňa inštaláciu, uvedenie do 
prevádzky, opravu, údržbu a školenia. Slovinský trh zásobuje Rakúsko, 
moldavský riadi centrum v Bukurešti.

SERVISNÁ SIEŤ
A PREDAJNÉ MIESTA



Thonauer s.r.o. 
Cukrová 14 
81339 Bratislava  
Tel. +421 2 527 33 102 
info.bra@thonauer.com 
www.thonauer.com

SPÁJAME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

Obrázky a popisy obsahujú doplnkové zariadenia. Zmeny v 
dôsledku ďalšieho technického vývoja sú vyhradené.

TECHNIKA, KVALITA A SERVIS
Z JEDNÉHO ZDROJA

A KOMAX COMPANY

OVERENÁ KVALITA

Spoločnosť Thonauer, ktorá bola založená v roku 1988 
ako obchodná spoločnosť s obrábacími strojmi, je dnes 
dodávateľom kompletnej ponuky produktov v oblasti 
spracovania káblov, ako aj miešacej a dávkovacej 
techniky. V súlade so špecifickými požiadavkami našich 
zákazníkov ponúkame individuálne riešenia, ktoré je 
možné dosiahnuť na jednej strane pomocou najmo-
dernejšej strojovej technológie od našich partnerských 
spoločností a solídneho know-how. Na druhej strane 
komplexná servisná sieť a sieť zákazníckych služieb 
zabezpečuje konzistentnú výrobu našich zákazníkov.

Vďaka silnej prítomnosti v strednej a východnej Európe 
je spoločnosť Thonauer ideálnym doplnkom k celosve-
tovej servisnej a prevádzkovej sieti spoločnosti Komax 
Wire a pre Komax tak otvára dvere z Viedne smerom na 
východ. Od roku 2016 je Thonauer Gruppe dcérskou 
spoločnosťou spoločnosti Komax Holding AG.

Pre zachovanie vysokých štandardov kvality našich 
partnerských spoločností je spoločnosť Thonauer 
GmbH certifikovaná podľa normy ISO 9001.

Q ISO certified


