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kvalitu a ServiS
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Firma THONAUER je specializovan˘m dodava-
telem s kompletní nabídkou vysoce kvalitních 
v˘robních zafiízení, zejména pro prÛmysl 
automobilov˘, elektrotechnick˘ a elektronick˘. 
TûÏi‰tû je ve zpracování elektrick˘ch kabelÛ. 
JiÏ více neÏ 25 rokÛ je firma THONAUER 
synonymem pro know-how, rychlost a spo-
lehlivost. Servis zamûfien˘ na zákazníky, kter˘ 
zahrnuje i nové instalace a téÏ ‰kolení obsluh 
strojÛ, má u firmy THONAUER tradici. 
S firemním sídlem ve Vídni o‰etfiuje firma 
THONAUER téÏ v˘chodoevropsk˘ trh a udrÏu-
je poboãky a servisní základny v Brnû, Buda-
pe‰ti, Bratislavû a Bukure‰ti, kde jsou více neÏ 
ãtyfiiceti pracovníky podporovány mezinárodní 
v˘robní podniky pfii zavádûní, pfiípadnû opti-
malizaci v˘robních procesÛ. Slovinsk˘ trh je 
zpracováván z Rakouska.

•  nejmodernûj‰í technologii s dobr˘m 
pomûrem cena - v˘kon

•  ‰irokou nabídku vysoce kvalitních v˘robkÛ 

•  pruÏnou sluÏbu zákazníkÛm, zamûfienou na 
jejich poÏadavky 

•  instalaci nov˘ch zafiízení a v˘cvik obsluh 
strojÛ

•  dobfie rozvrÏen˘ sklad náhradních dílÛ v 
kaÏdé poboãce

•  mezinárodní pfiístup

thonauer znamená:

KdO NABízí 
¤E·ENí, mUSí 
zNáT pOÎAdAVKy

Zpracování kabelû

Od koaxiálních, pfies kabely k senzorÛm 
a airbagu, svûtlovody a ohebné ploché 
kabely aÏ k víceÏilov˘m aplikacím a pfiipo-
jení do bez‰roubov˘ch vrubov˘ch svorek 
–  THONAUER poskytuje zpracování celého 
rozpûtí techniky elektrick˘ch spojÛ. Nabízíme 
rozsáhl˘ v˘robní sortiment pfiedních svûto-
v˘ch v˘robcÛ, jakoÏ i nástroje pro kaÏd˘ 
postup zpracování kabelÛ.

Spojovací technika

Spojovací technika zahrnuje nejrozliãnûj‰í 
systémy, od systémÛ selektivního pájení, 
pfies indukãní nebo laserové pájení aÏ po mi-
kroodporové a ultrazvukové svafiování kovÛ.

 
míchací a dávkovací technika

Automatické stroje pro dávkování a selektiv-
ní naná‰ení vrstev jsou nyní hospodárnou 
alternativou téÏ pro malé a stfiední podniky. 
pro techniku dávkování to znamená sjedno-
covat nejrÛznûj‰í parametry a promûnné pod 
jednou stfiechou: montáÏ, zalití, pûnování, 
lepení a pfiipojení v jedné aplikaci. Na‰e 
základní kompetence se ukazuje v nabídce 
pokrokové techniky míchání a dávkování v 
inteligentních automatizaãních systémech 
jako bezproblémovû fungujícího kompletního 
systému.
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Znaãení a potisk

pfii fie‰ení popisování ideálnû pfiizpÛsobeném 
va‰emu v˘robnímu procesu rozli‰ujeme 
mezi pfiím˘m potiskem Ink-Jet tiskárnou 
a popisem pomocí laseru nebo etiketami. 
popisovací systémy jsou fie‰eny jako sa-
mostatná pracovi‰tû nebo jsou vãlenûny do 
v˘robní linky.

technika skladování a  
navíjení kabelû

Na‰e nabídka zahrnuje skladové systémy pro 
malé aÏ velké kabelové cívky a dále pak sahá 
od pfievíjecích zafiízení kabelov˘ch bubnÛ 
aÏ k navíjeãkám elektrick˘ch cívek. zde umí 
firma THONAUER nabídnout spolu se sv˘mi 
partnery zákaznicky specifická fie‰ení.

materiály pro emc stínûní a 
optické filtry

mimofiádn˘ v˘znam mají materiály pro 
odstínûní kvÛli EmC, tepelnû vodivé fólie a 
pasty, ale téÏ rozsáhl˘ program optick˘ch fil-
trÛ, které optimalizují ãitelnost displejÛ, nebo 
speciální laky, které nejen Ïe stíní elektrická a 
magnetická pole, ale mohou b˘t pouÏity téÏ 
jako preventivní opatfiení proti mikrobÛm.

SluÏby

V rámci profesionální v˘roby smluvní a na 
zakázku zahrnuje tato oblast naná‰ení pûno-
v˘ch nebo elektricky vodiv˘ch tûsnûní, jakoÏ 
i selektivní naná‰ení vrstev a dávkování k 
ochranû elektronick˘ch souãástek pfii mal˘ch 
poãtech kusÛ, ãi prototypové v˘robû.

Zku‰ební systémy

Laboratofie pro vytváfiení v˘brusÛ a pfiístroje 
pro mûfiení tahu dnes patfií do standardního 
vybavení profesionální v˘roby kabelÛ. Tho-
nauer vám dodá zku‰ební systém pfiizpÛso-
ben˘ podle zadání va‰ich zkou‰ek.

nejmodernûj‰í technologie k optimalizaci 
nároãn˘ch v˘robních procesû
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Rakousko a sLoVINsko 
Thonauer Gesellschaft m.b.h.

MaëaRsko
Thonauer Kft.

sLoVeNsko
Thonauer s.r.o.

âesko
Thonauer spol. s r.o.

RuMuNsko a MoLdaVsko
Thonauer automatic s.r.l.

Thonauer spol. s r.o. 
Cacovická 47, 61400 Brno 
Tel. +42 5 4524 3454 
Fax +42 5 4524 3408 
info@thonauer.cz 
www.thonauer.com
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pro dal‰í informace nebo konkrétní dotazy volejte  
+420 545 243 454 nebo nám po‰lete e-mail na adresu  
info@thonauer.cz.

Firma THONAUER, zaloÏená roku 1988 jako 
strojírensk˘ obchodní podnik, je dnes doda-
vatelem s kompletní nabídkou. zamûfieni na 
specifické poÏadavky zákazníkÛ nabízíme vám 
individuální fie‰ení, kterého mÛÏe b˘t dosaÏe-
no jednak pouÏitím nejmodernûj‰í strojní 
technologie od na‰ich partnersk˘ch firem, 
jakoÏ i fundovan˘m know-how.
Naproti tomu rozsáhlá síÈ servisÛ a zákaznic-
k˘ch sluÏeb se starají o prÛbûÏné zaji‰Èování 
objemu v˘roby u na‰ich zákazníkÛ.

technika, kvalita a servis …

mezinárodní 
servis

Zaji‰tûni v˘robního 
v˘konu

… z jednoho zdroje

Skupina thonauer
Oblasti prodeje a síÈ servisÛ

k prûbûÏnému zaji‰Èování vysok˘ch standardû kva-
lity na‰ich partnersk˘ch firem je firma thonauer 
certifikována podle iSo 9001:2008.

vyzkou‰ená kvalita

rokÛ

CZ


