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Élenjáró mÙszaki színvonal – 
kimagasló szervizszolgáltatás



a tHonaUer 
cégrŒl

A THONAUER kiváló minŒségı gyártóberen-
dezések teljes körı forgalmazója, elsŒdlege-
sen az autó-, az elektromos és az elektronikai 
ipar területén. Az elektromos vezetékek 
 feldolgozása központi szerepet játszik tevé-
kenységi körünkben. A THONAUER név 25 
éve a szakértelem, a gyorsaság és a megbíz-
hatóság szinonimája. Nálunk hagyomány az 
ügyfélre szabott szolgáltatás, amely a techno-
lógiát, az új berendezések telepítését, egyedi 
megoldásokat, a beüzemelést és a személyzet 
betanítását is tartalmazza. 
A bécsi székhelyı THONAUER a közép- kelet-
európai piacon több országban is rendelke-
zik képviseletekkel: Budakeszin, Brnóban, 
Pozsonyban és Bukarestben több mint 40 
munkatárs támogatja a nemzetközi termelŒ 
vállalatokat gyártási folyamataik bevezeté-
sében, ill. optimalizálásában. A szlovén piac 
kiszolgálása Ausztriából történik.

•  A legmodernebb technológiát jó  
ár-teljesítmény arány mellett

•  Kiváló minŒségı termékek széles választékát

•  Rugalmas, vevŒre szabott ügyfélszolgálatot

•  Berendezések telepítését és a kezelŒ 
személyzet betanítását

•  Jól rendszerezett pótalkatrészraktárt minden 
képviseleti területen

•  Nemzetköziséget

a tHonaUer az alábbi  
megoldásokat kínálja:

Megoldásainkat 
az ÖnÖk igényei 
alapján dolgoz-
zuk ki

kábelfeldolgozás

Akár koaxiális, vagy szenzorkábel, légzsák 
kábel, optikai kábel, lapos- vagy több eres 
kábel feldolgozására keres megoldást, a 
THONAUER kínálatában megtalál minden 
berendezést, amelyre a kábelek és vezetékek 
feldolgozása során szüksége lehet. Kínála-
tunkban világvezetŒ gyártók termékeinek 
széles választékát, valamint a megfelelŒ 
szerszámozást is megtalálja valamennyi 
kábel feldolgozási folyamathoz.

kötéstechnika

A kötéstechnika területén többféle techno-
lógiát kínálunk, a szelektív Light-beam,-  az 
indukciós-, a pákás-, vagy a lézer-forrasztá-
son keresztül a mikro-ellenállás hegesztésig. 
Az érvéghüvely alkalmazás alternatívájaként 
ajánljuk a vezetékek kompaktálási eljárását. 
A karos, pneumatikus és hidro-pneumatikus 
préseink kiválóan alkalmazhatók szegecselt 
kötések kialakítására is.

keverŒ-adagoló rendszerek

Az automatikus adagoló berendezések 
alkalmazása már a kis- és közepes méretı 
vállalkozások számára is gazdaságosan 
használható alternatívát jelentenek. Az 
adagolás technikában ez a legkülönfélébb 
folyamatok integrációját jelenti: szerelés, 
kiöntés, habosítás, ragasztás, és tömítés egy 
alkalmazáson belül. AlapvetŒ kompetenci-
ánkként innovatív keverŒ-adagoló megol-
dásokat, intelligens automata rendszereket 
kínálunk komplett berendezésként.
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jelölési megoldások

Az Ön termelési folyamataihoz megfelelŒ 
jelölési megoldást kínálunk, amely történhet 
tintasugárral, lézerrel vagy etikettel. JelölŒ-
rendszereinket ajánlhatjuk kézi mıködtetésı 
önálló munkahelyként, vagy beépíthetjük 
automata gyártósorba is.

tekercselés technika

Egy- és többorsós lineáris tekercselŒ beren-
dezések, toroid tekercselŒ gépek, valamint 
ezek kiegészítŒ eszközeinek széles választéka 
megtalálható a termékválasztékunkban. 
A legfinomabb huzalátmérŒktŒl kezdve a 
nagyobb átmérŒjı huzalok tekercselésére is 
tudunk megoldást adni, akár egyedi igények-
nek megfelelŒ kialakítással.

elektro-mágneses árnyékoló 
anyagok és kijelzŒ ablakok

Az elektro-mágneses árnyékoló anyagok, 
hŒvezetŒ fóliák és paszták, valamint a kijelzŒ 
ablakok és optikai szırŒk fontos részét 
 képezik kínálatunknak. A display ablakok 
nem csak magas optikai minŒségükkel 
tınnek ki, hanem különleges karcálló és 
tükrözŒdés gátló bevonataikkal is, amelyek 
tovább emelik használati értéküket.

egyedi gépek tervezése és  kivitelezése

A THONAUER saját mérnöki kapacitással rendelkezik 
egyedi berendezések, munkaállomások tervezésére és 
kivitelezésére. Válalljuk standard gépek célfeladatokra 
történŒ alakítását, valamint egyedi megoldást kínálunk 
a legkülönfélébb automatizálási feladatokra. Kompeten-
ciával rendelkezünk a kábelfeldolgozáshoz kapcsolódó 
feladatok megoldásában, a hegesztés automatizálásban, 
a préselési folyamatok, az optikai minŒség vizsgálat te-
rületén. Robot alkalmazásainkkal nagyon sokféle feladat 
ellátására tudunk magas szintı megoldást adni.

minŒségellenŒrzŒ rendszerek

A csiszolatkészítŒ laborok és  kihúzóerŒ- 
mérŒk napjainkban a professzionális kábel-
konfekcionálás alapvetŒ, elengedhetetlen 
eszközei. A kábel feldolgozási alkalmazáso-
kon túlmenŒen, a THONAUER testre szabott 
megoldást kínál a minŒség ellenŒrzési 
feladatok széles körében.

legkorszerıbb technológia,  
igényes  gyártási folyamatok
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további információkért keressen bennünket a  
+36 23 457 003 telefonszámon, vagy a  
hungary@thonauer.net e-mail címen. 

A THONAUER cég 1988-as megalapításakor 
gépek forgalmazásával foglalkozott, mára 
a komplex megoldások szakértŒjévé vált. 
Ügyfeleink egyedi igényei szerint testreszabott 
megoldásokat kínálunk, amelyek a mai legkor-
szerıbb technológiai színvonalat képviselik. 
Több éves mıködésünk során szerzett Know-
How áll rendelkezésünkre, amely garanciát 
jelent ügyfeleink megelégedésére.  
A zavarmentes üzemeltetés biztosítása 
érdekében, helyszíni szakszerviz szolgáltatá-
sunkkal és helyi alkatrészellátással, teljes körı 
támogatást nyújtunk ügyfeleinknek.

technológia, minŒség 
és szolgáltatás …

nemzetközi 
 szervizhálózat

garantált termelés-
biztonság

… mindez egy kézbŒl

a tHonaUer csoport
Kereskedelmi- és szerviz hálózata

a tHonaUer kft. iso 9001:2008 tanúsítvánnyal 
rendelkezŒ minŒségbiztosítási rendszert mıködtet.

ellenŒrzött minŒség
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