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buďte srdečně vítáni u  
jubilejního vydání

30. vydání „THONAUER illustriert” chceme 
slavit jako jubileum. Přirozeně zde nesmí 
chybět ani trocha historie. První vydání 
„THONAUER Information“ (viz obrázek) vyšlo 
v červenci 1991, již tři roky po založení firmy. 
Náš tehdejší tým byl nastaven na „řešení 
zpracování kabelů“. Toto heslo se, jak známo, 
dodnes nezměnilo. Od počátku byl podniko-
vý časopis dokumentací úspěšné historie. 
Angelikou Thonauer-Grischany založená 
propagační firma Lighthouse převzala formu, 
která má od srpna 1998 známý vzhled. Od 
tohoto okamžiku následuje kromě vydávání 
v němčině též maďarsky, česky, slovensky 
a rumunsky. Při tomto vydání byl optický 
vzhled přizpůsoben našemu novému dizajnu. 

Aktuálně informujeme o otevření na-
šeho nového předváděcího prostoru ve 
Vídni, o naší účasti na veletrzích v Brně, 
Budapešti a Linci a též o Inhouse-Show 
Bratislava, kde bude letos slaveno i 15. 
výročí založení firmy THONAUER s.r.o. 

Vedle automatické výroby vzorků a 
malých sérií těsnění ve Vídni začíná nyní 
také v Budapešti zpoplatněná výroba aplikací 
nízkotlakého vstřikování (Hotmelt-Moulding). 

Vzhledem ke stále naléhavěji vystupující 

poptávce po možnostech akumulace ener-
gie od této chvíle nabízíme, ve spolupráci s 
německou firmou ads-tec, takováto řešení pro 
průmysl a dodavatele elektrické energie na bázi 
lithium iontových akumulátorů až do rozsahu 
MWh. Firma ads-tec dodává spolu s Big-LinX 
navíc ještě ze svého vývoje IT Management 
Cloud pro decentralizované a inteligentní 
řízení svých Energy Storage systémů.

 Od Komax, v rámci uživatelských pří-
spěvků, informujeme o nových, výkonněj-
ších technologiích zpracování kabelů Kappa 
331, Gamma 263 S a též Alpha 355 S.

Nové dávkovací zařízení DC-CNC 250 firmy 
RAMPF je ideálním řešením pro všechny, 
kdo hledají kompaktní konstrukci stroje a 
nechtějí žádné kompromisy v řídicí technice. 

O naší nové webové stránce ne-
chci informovat, lépe bude, když se 
jednoduše na ni sami podíváte.

Certifikace ISO je nyní konečně v téměř 
všech našich mezinárodních pobočkách 
uzavřena; Slovensko bude následovat na 
podzim. To vše a ještě mnohem více nalez-
nete v tomto jubilejním vydání. Přeji si, aby 
těchto 30 vydání bylo následováno ještě mnoha 
dalšími, s podobnými hlášeními o úspěších.

Srdečně

Ing. Friedrich Thonauer
zakladatel firmy a jednatel

Dipl. Wbkfr. Angelika Thonauer
jednatelka

Předmluva
von Ing. Friedrich Thonauer,
zakladatel a jednatel firmy THONAUER GmbH

zpracování kabelů

stříhací stroje | odizolovací stroje 
| stříhací a odizolovací stroje | 
poloautomatické krimpovací stroje | 
krimpovací automaty | zkracovací stroje 
| osazování pouzder | manipulace s 
kabely 

Technika spojování

krimpovací nástroje | odporové 
svářečky | pájecí automaty | zařízení 
na zpracování smršťovacích hadic | 
lisovací nástroje

Řešení popisování

popis etiketami | popis tryskovou 
inkoustovou tiskárnou | popis pomocí 
laseru

Technika mísení, dávkování a 
dávkovačů

2-složkový mísící a dávkovací systém 
| nízkotlaké zastříknutí (Hotmelt-
Moulding)

zkušební technika

laboratoř pro vytváření výbrusů | 
přístroje pro měření odtahu

Technika skladování a navíjení 
kabelů

poloautomatické systémy skladování 
cívek | zařízení pro převíjení kabelů 
| stolní navíječky cívek | speciální 
navíječky cívek
 

EmC odstínění a zobrazovací 
panely

stínicí materiály pro EMC | Display 
Window Solutions (akrylové sklo + 
polykarbonát)

služby

pěnová těsnění (na bázi polyuretanu) | 
EMC těsnění na bázi silikonu | zalévání 
v elektrotechnice | Hotmelt-Moulding
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Daniel Hanačík

noví spolupracovníci | THonaUEr s.r.o.

Náš nový pracovník obchodu na Slovensku 
studoval strojnictví na technické univerzitě. Po 
ukončení ho nejprve pohltila Austrálie, aby si 
zlepšil svoje anglické jazykové znalosti, a za 
druhé tento čas využil k návštěvě některých 
kurzů pro obchodníky. Celkem tam strávil 
14 měsíců, než se vrátil zpět na Slovensko. 
Svoji profesní dráhu začal jako prodejce 
software u jedné malé slovenské firmy.

Po asi dvou létech ho touha po změně 
přivedla k tomu, že začal hledat podnik, kde 
jednak využije svoje zkušenosti z prodeje a též 
znalosti angličtiny, jednak může intenzivněji 
zapustit svoje technické kořeny. Tento podnik 
našel ve firmě THONAUER a od poloviny 
dubna tohoto roku obohacuje slovenský tým.

Zde jako prodejní technik odpovídá 
za oblast mísení, dávkování a dávkova-
čů. Tento, na Slovensku mladý prodejní 
obor, od něj vyžaduje plné nasazení, a tak 
vedle budování seznamu zákazníků trá-
ví mnoho času studiem technologie.

Svůj volný čas využívá pro cestová-
ní, fotografování, cyklistiku a neobvyk-
lé hobby výroby kožených rukavic.

Daniel Hanačík | prodejní technik

Erzsébet Gál

Gábor szalontai

noví spolupracovníci | THonaUEr kft.

Narozena v Budapešti roku 1973, Erzsébet 
tam též absolvovala studium ekonomie. Pracov-
ní zkušenosti shromažďovala jako pracovnice 
služby zákazníkům, investiční kontrolorka a 
později jako asistentka. Svoje zkušenosti mohla 
dále rozšiřovat především v komunikační firmě 
Antenna Hungária  spoluprací na vývojových 
úkolech vedení podniku v oblasti technické a fi-
nanční. Později byla činná v personálním oddě-
lení maďarského telekomu. Personálními úkoly 
byla Erzsébet pověřována rovněž u maďarské 
telefonní společnosti Magyar Telekom. Od po-

čátku roku 2015 doplňuje tým THONAUER Kft. 
svojí funkcí asistentka vedení podniku. Nový 
úkol přijala s velkou radostí a vnímá jej jako 
zajímavou výzvu. Hovoří anglicky a též trochu 
španělsky. Blízkostí rakouské mateřské firmy 
si bude osvojovat němčinu. Volný čas tráví s 
rodinou nebo s přáteli, jezdí na výlety, má ráda 
psy  a ráda cestuje do nových, neznámých míst.

Gábor se narodil roku 1965 v Budapešti. 
Oborem, který vystudoval, je inženýr - strojař. 
Již během svého studia řešil mnoho úkolů 
z automatizace a tato láska platí dodnes. 
Podle toho od počátku roku 2015 konstruuje 
a staví stroje pro naši konstrukci speciálních 
strojů. Své zkušenosti Gábor shromažďoval v 
nejrozličnějších průmyslových oborech: řešil 
speciální úlohy v průmyslu automobilovém, 
osvětlování, papírenském, gumárenském a 
elektronickém. Paletu jeho zkušeností rozši-
řovaly jeho návštěvy nejrůznějších zemí. Tak 

pracoval v USA, Švýcarsku a mnoha zemích 
EU. Jeho kontakt na THONAUERa vzniknul 
na veletrhu. Mimo to byl pro nás činný přes 
osm roků jako dodavatel. Hovoří německy a 
trochu rozumí anglicky. Svůj volný čas tráví 
nejraději se svijí rodinou; společně se svou 
ženou a třemi téměř dospělými dětmi pod-
niká cesty, výlety a vyjížďky na plachetnici.

Erzsébet Gál | asistentka vedení podniku

Gábor szalontai | vývojový inženýr
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precizní kruhové seříznutí vícevrstvových vedení

Výkonný stříhací a odizolovací stroj s rotující 
nožovou jednotkou je zejména vhodný pro 
precizní, vícestupňové odizolování kulatých, 
vícevrstvých kabelů – s a bez stínění. stroj je 
možné rychle přestavit a je proto vhodný pro 
pružné použití.

Stříhací a odizolovací automat Kappa 
331 se použije pro kulaté vodiče s průřezem 
od 0,22 do 35 mm² (AWG23–AWG2) a ve 
specifických aplikacích do 50 mm². Pro úplné 
a částečné stažení z jednoduchých vodičů – a 
pro odizolování plášťových vedení s nebo 
bez stínění do 16 mm vnějšího průměru.

Vysoká hospodárnost plyne z možnos-
tí pružné konfigurace a krátkých časů na 
přestavení. Kappa 331 je ideální pro pracov-
ní prostředí s vysokou rozličností výrobků 
při velkých, ale též i při malých výrobních 
sériích. Výkonné pohony s válečkovou nebo 
pásovou mechanikou nabízejí optimální 
přenos sil pro nejrozličnější oplášťování.

Stroj lze dostat jako univerzální s 
otočným vedením, nebo jako univer-
zální/koaxiální s děleným vedením.

použití stroje Universal
Stroj Universal s otočným vedením nabízí 

nejširší spektrum použití: krátká a dlouhá 
odizolování, jednotlivé vodiče, plášťové kabely, 
koaxiální kabely a další vícevrstvá vedení lze 
jednoduše naprogramovat a precizně opraco-
vat. Pro výrobu s malým počtem nastřižení se 
tisknou popisy kabelů inkoustovou tryskovou 
tiskárnou v blízkosti nožů. Spektrum zpraco-
vání dále rozšiřují mnohé volitelné doplňky, 
jako například drážkovací jednotka nebo 
zpracování plochých kabelů do 16 mm.

použití stroje Universal/koax
Toto provedení je optimalizováno pro 

precizní zpracování náročných koaxiálních a 
triaxiálních kabelů s délkou odizolování do 
60 mm. Vysoce přesná rotující stříhací jednot-
ka, nezávislé měření délek a symetrické uspo-
řádání pohonů a nožů v kombinaci s děleným 
vedením nabízejí k tomu optimální předpoklady.

Modulární stříhací a 
 odizolovací automat  
Kappa 331

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

Široké pracovní spektrum komax kappa 331 
na první pohled ukazuje na hojnost možností 
 náročného zpracování kabelů.

Technické vlastnosti

n  rotující nožová hlava pro zpracování 
vodičů od 0,22 do 35 mm2

n  pro univerzální nebo koaxiální kabely
n  obslužné rozhraní s dotykovou obra-

zovkou
n  do 16 mm vnějšího průměru
n  rozsah délek: 1–800.000 mm
n  válečkový nebo pásový pohon
n  systém měření délek
n  osvětlení pracovního prostoru
n  drážkovací jednotka jako volitelný 

doplněk
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plnění vysokých standardů s 
komax kappa 331

mezinárodně činná maďarská firma CabTec aG nasadila před nějakým časem nový odizolovací 
stroj komax kappa 331. Vysoké standardy mohly být uspokojivě splněny, jak jsme zjistili z 
krátkého rozhovoru s technickým ředitelem.

V CabTec v Kecskemétu jsme o novém stroji 
na zpracování kabelů Komax Kappa 331 hovořili 
s technickým ředitelem, panem Andrásem 
Csorbou. Po tříměsíční zkušební lhůtě nás 
informoval o svých zkušenostech se strojem 
s rotující nožovou hlavou, v následujícím 
rozhovoru s obchodním ředitelem  THONAUER 
Kft. v Maďarsku Áronem Alföldy-Borussem. 

pro jaký speciální kabel je  komax 
kappa 331 používán?

András Csorba: „S tímto strojem může-
me zpracovávat i takové kabely, u nichž bylo 
dosud řešením jen použití stolních strojů, např. 
lanek s izolací zesílenou skelným vláknem, 
nebo vícežilových stíněných kabelů.”

pro jaké průřezy stroj používáte?
András Csorba: „V prvé řadě zde nyní 

vyrábíme hlavně menší kabely, např. 0,5 mm2, 
úspěšní jsme ale byli i s většími průřezy.”

Jaké jsou vaše zkušenosti s nastavením 
parametrů a jak se stroj dá přestavit?

András Csorba: „Stroj můžeme obsluhovat 
logicky a jednoduše, programování je také 
jednoduché, zaučení trvalo jen krátký čas. 
Mezi rozdílnými výrobky se dá rychle a snadno 
přejít, protože je třeba vyměnit jen několik dílů. 
O obsluze jsme dostali příslušné školení a 
konzultace od servisního týmu THONAUER.”

Jaké je vaše obecné mínění o stroji?
András Csorba: „Můj dojem je velmi 

pozitivní. Seznámili jsme se se strojem vhod-
ným pro naši praxi, což se během zkoušek 
prokázalo, takže je u CabTec použitelný.”

CabTec AG je přední světovou firmou v 
montáži kabelů a modulů. Výrobky CabTec 
jsou používány v mnoha průmyslech v 
širokém spektru, jako např. v High-Tech au-
tomobilním, drážním a medicínském průmy-
slu. Skupina firem nabízí více než deset tisíc 
různých výrobků, od kabeláže zastříknuté v 
automobilové sedačce, přes čidla brzdové-
ho obložení, vysoce výkonné mikroskopy, 
kabeláž robotů, laserovou řezací techniku, 
počítačovou tomografii, až po součástky 
pro železnici. Ve světě má dnes CabTec více 
než 1100 pracovníků, z toho zaměstnaných 
1000 v Maďarsku v Kecskemétu a Szeks-
zárdu. Od roku 2010 fungují oba závody 
jako společná firma. V provozu Kecskemét 
jsou vyráběny výrobky pro průmyslové a 
High-Tech zákazníky a v Szekszárdu četné 
výrobky hlavně pro automobilové zákazníky.

Reference

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

smarT-hra s výhrami

Výherce, pan ing. Günter pesendorfer (li.), obdr-
žel ipad od vedoucího prodeje firmy THonaUEr, 
pana ing. mag. (fH) Wernera rennera.

Gmunden |  
Na letošním 
Smart v Linci 
bylo nejen 
všelicos 
k vidění, 
ale též i 

k výhře. Tak 
též ve veletržním stánku THONAUER, kde 

si četní zájemci a zákazníci nechali nejen 
poradit, ale i využili svou šanci a účastnili se 
hry s výhrami, kdy bylo možné vyhrát iPad.

Soutěž o cenu skončila a šťastným 
výhercem je pan Ing. Günter Pesendorfer, 
který se smí těšit ze zbrusu nového iPadu.

Výhra byla předána 16. června během 
návštěvy pana Ing. Mag. (FH) Wernera Rennera, 
obchodního ředitele THONAUER GmbH.

V roce 1997 založili Günter a Anna 
Pesendorferovi podnik Ing. Pesendorfer 
Elektromaschinenbau jako maloobchodní 
firmu. Specializujíc se na výrobu rozvad-
ěčů, kabelovou konfekci, instalaci strojů 
a projekci je Pesendorfer Elektromaschi-
nenbau hrdá na to, že spolupracuje s 
uznávanými podniky z celého Rakouska.

Výherci přejeme příjemnou zá-
bavu s jeho novým ipadem!
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z+f dutinky a kabelová oka 
v programu

zpracování dutinek z+f

Zoller + Fröhlich je vynálezcem dutinek s 
plastovým límcem, které se celosvětově užívají 
k nepájenému spojování v kabelové konfekci. 
Všechny dutinky jsou vyráběny výhradně v 
místě sídla firmy ve Wangenu v Allgäu. Dutinky 
vytvářejí prvotřídní spoj, přičemž v neposled-
ní řadě je zajištěna precizní a dlouhodobá 
provozní spolehlivost. Dutinky Z+F existují 
v rozličném barevném provedení analogicky 

SC 05 je vybaven velmi výkonným 
elektropneumatickým pohonem. Spouští 
se nožním spínačem. Nuceně spouštěný 
chod je kontrolován mikroprocesorem.

Se standardně montovaným nástro-
jem Quadro-Crimp je bez výměny možné 
zpracování dutinek s plastovým límcem 
nebo bez něj od 0,34 mm² do 4 mm² (AWG 
22–12) v délkách krimpování 6–18 mm. 
Přizpůsobení různým průřezům dutinek 
se provede jednoduše výměnou naváděcí 
nálevky. Další nastavování se nevyžaduje.

Další tvary krimpování, příp. prů-
řezů lanka jsou možné na dotaz, příp. 
po odběru vzorků a zkoušce.

k průřezům 0,14 mm² až 150 mm² 
pokaždé s rozdílnou délkou připojení.

Z+F vyrábí izolované dutinky globál-
ně jako jediný podnik od roku 2012 s 
certifikací UL a od 2002 certifikované u 
CSA-US. Totéž platí nejen pro volné izo-
lované dutinky v rozsahu průřezů 0,14–
50 mm² (AWG 26–1), ale i pro zdvojené 
dutinky a všechny dutinky v pásech.

Zoller + Fröhlich je ve světě jedním z 
vedoucích partnerů, pokud jde o spojovací 
techniku. K tomu izolovaná kabelová oka 
uzavírají nabídku kolem spojovací tech-
niky. Dutinky a kabelová oka Zoller + 
Fröhlich GmbH splňují navíc předpis 
RoHS- (Restriction of certain 
Hazardous Substances) a jsou 
certifikovány UL a CSA.

Dutinky v rolích pro 
automatické přivádění.

Dutinky jako páskované zboží.

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

Speciální krimpovací lis SC 05 Technické údaje

Rozsah krimpování dutinek 0,34–4 mm² (AWG 22–12)
Rozsah krimpování dutinek zdvojených dutinek 0,34–2,5 mm² (AWG 22–14)
Délka krimpování CL 6–18 mm
Zaváděcí délka 13 mm + CL
Doba taktu asi < 1,0 s
Připojení V/Hz/VA 100 – 240/50 – 60/20
Připojení na stlačený vzduch 5,5 bar
Rozměry (š x h x v) 165 x 405 x 240 mm
Hmotnost 11,5 kg

zpracovatelné dutinky

volné izolované dutinky z+f
volné neizolované dutinky z+f

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com
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 Zejména u výrobků a řešení od EFKON pro 
státní kontrolu se používají planární filtry z 
akrylátového skla firmy PSC. Díky vynikajícím 
optickým a mechanickým vlastnostem transpa-
rentních disků je možné zajistit bezproblémovou 
komunikaci mezi zařízením namontovaným u 
silnice a jednotkami ve vozidlech (On-Board 
Units). Moderní infrastrukturní komponenty 
od EFKON, jako jsou Flash, Kamera nebo 
Transceiver musí při tom vyhovovat ztíženým 
podmínkám venkovního prostředí. K tomu 
přispívají též filtry PSC se speciální povrcho-

vou vrstvou, jako je AR a Marine-AR, které 
mají pro světlo propustnost 99 % a zajištěnou 
ochranu před mechanickými a chemickými 
vlivy. Případy aplikace ve vymáhání mýta 
vyžadují nejvyšší citlivost a spolehlivost. 

Automatický systém kontroly vinět EFKONs 
například umožňuje vynikající kvalitu rozpoznání 
obrazu pro spolehlivou identifikaci hříšníků i 
při kritických podmínkách osvětlení a počasí. 
Nezáleží na tom, zda jsou řešení od EFKON 
pro státní kontrolu použita montována nad 
hlavou na mostech (jako v případě automatic-
ké kontroly vinět), postavena na okraji cesty 
jako přenosné nebo pevné kontrolní jednotky, 
namontovaná jako střešní trámky na kont-
rolních vozidlech, nebo ve formě příručního 
tabletu – funkčnost senzorů, kamery, blesku a 
komunikačních jednotek firmy PSC je zajištěna 
použitím rozdílných akrylátových okének (mj. 
infračervený filtr Solaris IR S306 a též EMC 
disky k odstínění elektromagnetických rušení).

filtry z akrylátového skla pro 
náročné venkovní použití

n-forCE stacionární snímání obrazu | ©Efkon aG

n-forCE mobilní střešní montáž | ©Efkon aG

n-forCE Tower | ©Efkon aG

n-forCE Tablet
©Efkon aG

EFKON AG založená v roce 1994 se 
dnes počítá k světově vedoucím poskyto-
vatelům inteligentních dopravních systémů 
(Intelligent Transportation Systems – ITS), 
elektronických mýtných systémů (Electronic 
Toll Collection – ETC), systémů dohledu nad 
mýtem (Enforcement) a systémů dopravní 
telematiky (Traffic Telematic Solutions). Ra-
kouský High-Tech podnik má rozsáhlé know
-how všech elektronických technologií mýta 
a nabízí zákazníkům na celém světě inova-
tivní komponenty a řešení na míru a na klíč.

planární filtry z akrylátového skla našeho dodavatele psC jsou první volbou pro použití u systé-
mů hlídání cla firmy Efkon aG. zajišťují bezproblémovou komunikaci mezi zařízením na silnici 
a jednotkami ve vozidlech.

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

Reference
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Stolní dávkovací buňka  
DC-CNC 250

Motorická zařízení kontroly 
odtahu série ETM

Se stolní dávkovací buňkou DC-CNC 250 
představuje RAMPF Production Systems 
hospodárné řešení k vysoce přesnému 
dávkování pastovitých a abrazivních mate-
riálů. Stolní zařízení s integrálním dávkova-
cím systémem umí provádět bodové nebo 
dráhové dávkování. Dávkování jednotlivých 
komponent probíhá přes pístový systém 
dimenzovaný na extrémní trvanlivost. Dosa-
hují se tím nejvyšší přesnosti a dlouhé doby 
provozu mezi intervaly údržby. Zpracovávány 
mohou být všechny na trhu běžné, staticky 
mísitelné pasty, lepidla a zalévací hmoty.

Nově koncipovaná modelová řada série 
ETM umožňuje měření tahu a tlaku s vy-
sokou přesností a novou zjednodušenou 
koncepcí obsluhy v robustním provedení. 
Vysoký interní měřicí výkon a vysoké roz-
lišení zajišťují vysokou přesnost měření.

Naše stolní lisy Mäder jsou k dostání pro 
nejrůznější úkoly v nejrůznějších provedeních. 
Podle principu funkce se rozlišují lisy ruční 
pákové, pneumatické a hydropneumatické. 
Ruční pákové lisy jsou k dostání ze skladu. 

Existuje více možností kontroly kvality, jako 
je mechanické zajištění zpětného chodu nebo 
měření síly podél dráhy, která je ovladatelná 
prostřednictvím PC. Vysoce přesné úlohy jsou 

umožněny jemným nastavením místa lisování 
nebo prostřednictvím lisů pro oblast malých sil.

inteligentní ovládání

n  Dotykový displej 15“ s vysokým 
rozlišením se zabudovaným PC

n  Vizualizace procesu RAMPF
n  Snadno ovladatelné zajištění mís-

ta vkládání zvedacími dvířky

přesné dávkování abrazivních 
médií

stolní lisy pro montážní úkoly

kontrola odtahu s vysokou 
přesností

stolní dávkovací buňka DC-CnC 250

ETm 600 pro 
měření síly do 
6000 n

kompaktní konstrukce a přesto pružná

n  Stolní zařízení s integrálním ovládá-
ním a zásobováním materiálem

n  Zásobování materiálem z patron 
nebo přepravních nádob, od-
děleně od dávkovací buňky

n  Dobrá přístupnost pro údržbu
n  Vysoce přesné dávková-

ní malých množství
n  Zpracování 4složkových a 

2složkových materiálů
n  Zpracovatelné viskozity asi 

100.000– 700.000 mPa*s 
n  Statický mísící systém
n  Volně nastavitelný mísící po-

měr od 100:100 až do 100:1
n  Pro dávkované množství od 

5 mg / bod dávkování
n  Zpracování vysoce abrazivních materiálů

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com
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Technické údaje

Průřez vodiče   0,13 mm²–2,5 mm²  
(4 mm² na vyžádání)

Rozsah délek:  40–20000 mm
Délka odizolování  0,1–20 mm

obrázky shora: Usb flash paměť s logem 
THonaUEr; díl nástroje; firemní sídlo GsT.

osvědčený řemenový pohon se stará o šetrné 
zpracování.

příklad zpracování: kabel s dvojitým pláštěm

robustnost a vysoká provozní bezpečnost díky vyzrálé technice na nejmenší potřebné ploše činí 
tento krimpovací automat spolehlivým a cenově výhodným partnerem při zpracování kabelů pro 
automobilní oblast.

Stroj Gamma 263 S je 
koncipován pro jednostranné a 
oboustranné krimpování, stejně 
jako pro jednostranné osazování 
dutinkami. 

Řemenový pohon zaručuje šetrné zpra-
cování různých vodičů v celkovém roz-
sahu průřezů od 0.13 mm2 do 2.5 mm2 
(AWG26–AWG12). Na vyžádání mohou 
být zpracovávány též průřezy do 4 mm2.

Nový pásový pohon, osvědčený otočný 
systém s volitelným výškovým držákem a 
sklopná vana z ušlechtilé oceli umožňují to 
nejlepší a pečlivé zpracování vašeho kabe-

lového materiálu.

zpracování kabelů na 
nejmenší potřebné ploše

Krimpovací automat  
Gamma 263 S

nástroje pro technologii 
Hotmelt z maďarska

Od roku 2010 prodává THONAUER 
zařízení pro zalévání technologií Hot-Melt 
firmy Werner Wirth GmbH z Hamburgu. 
Z počátku byly jak stroje a materiály, tak i 
nástroje dodávané přímo z Hamburgu.

Abychom mohli zajistit efektivní řešení 
nástrojů, hledali jsme partnerskou firmu v 
Maďarsku, která se mohla vykázat dostatkem 
odborné kompetence, zkušeností a přísluš-
nou technologií pro konstrukci a stavbu 
zalévacích nástrojů. Přitom přirozeně hrála 
důležitou roli rovněž cenová atraktivita.

Na těchto úkolech spolupracujeme s firmou 
GST Systems Hungary v Szigetszentmiklós, s 
níž jsme již několik roků v obchodním spojení 
jako partneři. GST má k dispozici potřebné 
stroje, které jsou na současném stavu techniky, 
stejně jako technické know-how, které je pro 
nás při spolupráci důležité. GST vykazuje 
značnou zkušenost při konstrukci nástrojů pro 

zalévání vstřikováním. Podnik využívá systémy 
CAD/CAM a disponuje nezbytnou infrastruktu-
rou pro projekci i při složitých úlohách z oblasti 
zalévání. Další předností je, že je pro nás GST 
snadno dostupné, protože se nalézá v blízkosti 
Budapešti, přímo na dálnici M0. A tak jsou 
konstruktivní rozhovory a krátké porady mezi 
GST a THONAUEREM možné během 20 minut.

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com



11

vydání 30

odizolovací stroj s horkým drátem s otevřenou 
skříní ovládání

odizolovací stroj s horkým drátem

robot s otočným kruhovým stolem

Též naše maďarská dceřiná firma THonaUEr kft. se od počátku nespokojovala jen standardní 
technologií. specifická zákaznická řešení spolu s rychlým servisem v soutěži bodovala.

TecHnOlOgie

– zpracování kabelů

– lisování

– svařování

– pájení

–  optické zpracování 
obrazu

– robotická technika

– měření a zkoušení

Od založení THONAUER Kft. jsou řešení 
na míru důležitou součástí plnění požadavků 
zákazníků. Tato potřeba byla z počátku řešena 
standardními výrobky firem vedoucích na 
trhu, jakož i lokálním servisem. Ale vždy byly 
stávající technologie natolik přizpůsobeny 
požadavkům zákazníka, aby mohl být splněn 
požadavek na hospodárnost výrobních procesů.

Do dneška komplexně vyrostlá zadání nelze 
vždy splnit standardním řešením. Je nutné 
vyvinout nástroje, které realizují integraci do vý-
robní linky, koncipovat dodatečné automatizační 
kroky nebo projektovat nová zařízení, přizpůso-
bená požadavkům. Aby mohl THONAUER Kft. 
na tyto úkoly dát odpověď, rozšířil svoji činnost 
o konstrukci a stavbu speciálních strojů.

To, že speciální provedení byla dovedena na 
vysokou technickou úroveň, je zajištěno našimi 
mnoholetými zkušenostmi a znalostmi našich 
inženýrů konstruktérů. Náš know-how při krim-
pování, svařování, pájení, lisování a dávkování 
je základem těchto speciálních řešení. Naše zna-
losti jsou i v přidružených oborech velmi široké: 
disponujeme nezbytnými odbornými znalost-
mi o otočných kruhových stolech, ručních 
pracovištích, montážních linkách, dopravních 
pásech, stejně jako o robotických řešeních.

Na speciálních řešeních těsně spolupra-
cujeme s naším zákazníkem, možnosti řešení 
a koncepty jsou vypracovány a specifikovány 
společně. Konstrukce je vytvořena pomocí 

moderního 3D-CAD projekčního software. 
Přes naši dodavatelskou síť zajišťujeme 
standardní komponenty a nakupované díly 
s nejlepším poměrem cena-výkon. Stav-
bu provádí v naší dílně naši pracovníci.

Ve srovnání s mezinárodní konkuren-
cí jsme schopni soutěže, protože mimo 
jiné jsou naše hodinové sazby příznivější. 
Dalším argumentem je, že vedle těchto 
speciálních řešení můžeme nabídnout i 
služby servisu s rychlou reakční dobou. 

Naše procesy vývoje a výroby probíhají 
podle předpisů kvality a postupů ISO 9001. 
Bezpečnost a shoda CE je dokumentována 
podle předpisů a pokud je třeba dotazuje-
me se v této věci odborných institucí.

Jsme připraveni a rádi vypracuje-
me řešení též pro vaše úlohy. Prosím, 
kontaktujte nás ohledně vašich kon-
krétních automatizačních úloh.

speciální stroje šité na míru

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com
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alpha 355 s u kLaUkE 
slovakia s.r.o.

První kontakt mezi Klauke a  THONAUEREM 
vzniknul před několika roky při návštěvě 
naší výstavy na pracovišti ve Vídni. Naše 
výrobkové portfolio přesvědčilo. Počátek 
spolupráce byl pak položen v roce 2013, 
když zákazník koupil první krimpovací stroj 
modelu Komax Gamma 333PCB. Přesvědčil 
provozní výkon, spolehlivost a též popro-
dejní servis a základ pro dobrou úspěšnou 
spolupráci v budoucnosti byl vytvořen.

Počátkem tohoto roku koupil Klauke u 
THONAUER další automat od firmy Komax, 
tentokrát to byl model Alpha 355S ve spe-
ciálním provedení pro zpracování kabelů s 
velkým průměrem a nadprůměrnou tloušť-
kou izolace. Náš vedoucí prodeje, pan Peter 
Îi‰ka a jednatelka slovenské pobočky paní 
Naìa Potisková, hovořili s vedoucím výro-
by panem Ing. Peterem Bielonãíkem:

pokládáte spolupráci s THonaUErEm 
v oblasti zpracování kabelů za správ-
né rozhodnutí? pokud ano, proč?

„Ano, spolupracujeme s THONAUEREM 
již roky a jsme velmi spokojení. Vel-
kou výhodou je servisní centrum firmy 
THONAUER na Slovensku. Při otázkách a 
problémech nabídne rychlou pomoc.”

můžete jmenovat některé důvody, proč jste 
od THonaUEra koupili výrobky firmy komax?

„Již první automatické zařízení široce 
splnilo naše očekávání, pokud jde o funkci, 
výkon a spolehlivost. Byli jsme velmi spoko-
jeni poprodejním servisem. Na základě těchto 

pozitivních zkušeností jsme se při nákupu 
stejných zařízení pro Klauke Mexico rovněž 
rozhodli pro THONAUERA. Náš první automat 
od THONAUERA zpracovává kabel o průřezu 
až 5 mm2, na který se krimpují kontakty. Tyto 
průřezy leží při dimenzování stroje na horním 
konci – protože se musí vyrábět velká množství 
téměř bez přerušení, běžel by standardní stroj 
prakticky bez přerušení na krajní mezi. Ze strany 
firmy Komax tedy bylo třeba speciální řešení.”

Jak si komax aG tuto úlohu postavil?
„Komax navrhl dodávku krimpovacího 

stroje Alpha 355S ve speciálním provedení 
pro zpracování kabelů s průřezem 6 mm2 a 
nad tím i standardní tloušťku izolace. Koncem 
uplynulého roku jsme začali se schvalováním 
provozních údajů a technických specifikací. Po 
jemném doladění na požadavky a zkušebních 
chodech se vzorky kabelů byl počátkem února 
tohoto roku stroj dodán a úspěšně instalován.”

Jak proběhlo uvedení do provozu?
„Uvedení do provozu ve spolupráci s 

THONAUEREM proběhlo bez problémů. 
Stroj byl úspěšně instalován a zpracování 
kabelů s průřezem 6 mm2 standardní izolace 
a nad bylo otestováno. Pak proběhlo zaško-
lení pracovníků. Velkou výhodou pro nás 
bylo, že pracovní software každého prvního 
stroje v našem závodě je téměř identické.”

splňuje dodaný krimpovací stroj vaše 
očekávání a požadavky výroby?

„Ano, stroj naše očekávání splňuje. 

Vedoucí výroby firmy kLaUkE, pan bielonãík 
(2. zprava), se svým týmem obsluhy a údržby 
před komax alpha 355 s.

Klauke Slovakia s.r.o. je součástí globál-
ního koncernu Textron, jednoho ze světově 
nejznámějších multiindustriálních podniků. 
Textron se skládá z mnoha dceřiných podni-
ků a zahrnuje mnoho oborů působnosti čin-
ných v letecké dopravě (vrtulníky, letadla), 
jakož i v sektoru průmyslovém (palivové 
systémy, speciální vozidla a golfová vozi-
dla). Kromě toho podnik překrývá oblasti 
elektřiny, zásobování a telekomunikací.

Hlavním odvětvím firmy Klauke 
Slovakia je výroba speciálních tvaro-
vých dílů, kabelových ok, výroba ka-
belových svazků, spojovacích prvků 
pro zadní skla a montážních panelů.

V uplynulém roce mohl Klauke Slovakia 
zapsat obrat 20,18 milionů Euro a nyní 
zaměstnává více než 400 pracovníků. 

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com
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Protože již jedno zařízení Komax v provozu 
máme –Gamma333 PCB – věděli jsme, jaká 
očekávání na kvalitu a spolehlivost může-
me vkládat do nového Komax Alpha 355S, 
jakož i do servisu firmy THONAUER.”

Jedny z nejdůležitějších prvků stro-
je jsou krimpovací lisy – jsou pod-
le vašeho mínění dostačující?

„Dvoutunovými lisy nebyl požadova-
ný krimpovací výkon docílitelný. Proto 
jsme se rozhodli použít lisy, které dávají 
o 30 % vyšší výkon, tedy 2,6 tuny. Velmi 
oceňujeme též hlídání krimpovací síly pro-
střednictvím CFA-Tool, které bez problému 
pracuje při vyšším krimpovacím výkonu.”

kolik pracovníků na stroji pracuje a 
v kolika směnách jsou nasazeni?

„V současnosti na stroji pracují tři pracov-
níci. Aktuálně běží na dvě směny. Máme již 
zkušenosti s nasazením krimpovacího stroje 
Komax  na tři směny, to znamená v trvalém 
provozu, bez negativního vlivu na kvalitu.”

Jak vidíte výrobní výkon s ohledem na 
stabilitu a reprodukovatelnost přesnosti? 

„Stroje Komax pracují na vysoké úrovni 
kvality stabilně. Používáním integrálního 
hlídání krimpovací síly CFA můžeme v masové 
výrobě hlídat výsledky krimpování. Jsme 
přesvědčeni o tom, že implementace nového 
automatu Komax Alpha 355S přinese pod-
statné zvýšení kvality celé naší výroby.”

pane bielonãíku, mnohokrát dě-
kujeme za rozhovor!

krimpovací automat alpha 355 s od komaX

Úspěšné certifikace iso a audity

THonaUEr spol. s r. o., brno | Certifikace 
podle ISO 9001:2008 působí na podnik v 
mnoha ohledech pozitivně. U THONAUER 
Česko byly tyto pozitivní aspekty mj. v tom, 
že struktura a komplexnost průběhů byly ve 
větší míře optimalizovány. Interní komunikace 
mohla být uvedena na nejblíže vyšší úroveň a 
též interní kontroly mohly být dále zlepšeny. 

Kvalita našich výkonů je od založení 
podniku v 1988 základem pro náš desetiletí 
trvající obchodní úspěch. Požadavky prostředí 
moderního trhu nás nyní přivedly k trvalému 
přizpůsobení našeho stávajícího požadav-
ku na kvalitu mezinárodním standardům. S 
nyní též pro THONAUER spol. s r.o. úspěšně 
absolvovanou certifikací ISO-9001:2008 je v 
kostce celá skupina THONAUER certifikována 
podle tohoto standardu, neboť THONAUER 
Slovensko bude následovat tohoto podzimu.

THonaUEr kft, budapešt  | Počátkem března 
prošel THONAUER Kft. úspěšně prvním dohlé-
dacím auditem od certifikace v roce 2014, tím 
se certifikát o jeden rok prodloužil. Obchod se 
stroji, stavba speciálních strojů a energetické 
oddělení pracují tudíž v definovaných časech. 
Během příprav jsou některé procesy přizpůso-
bovány a vylepšovány. Přinášeny jsou i nové 
myšlenky ze strany auditora, tak např. aktualizo-
vané hodnocení reklamací a též optimalizované 
vyhodnocení dodavatelů. V souvislosti s těmito 
změnami bylo týmu opět předvedeno, jak mno-
ho může aktivní řízení jakosti průběhy vylepšit 
a zvednout na vyšší úroveň. V tomto povědomí 
se již začalo se shromažďováním myšlenek k 
dalšímu zlepšování nebo nezbytným změnám, 
aby je bylo možné v pravý čas nechat působit.

›
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náležitá řešení u termočlánků

U výše zmíněného výrobku jde o výrobu 
teplotních senzorů na principu termočlánku. 
Jedná se o trubku z nerezové oceli plněnou 
práškovým křemenem. Přes tento prášek jsou 
vedeny dva dráty z rozdílných materiálů.

Je třeba oba tyto dráty na jed-
nom konci trubky spojit svařením a 
pak konec celé trubky zavařit.

Na druhém konci trubky musí být výstup 

drátů uložen v epoxidové pryskyřici, aby do 
křemenné náplně nemohla vnikat vlhkost.

Dalším pracovním krokem je odizolo-
vání lankových vodičů, které jsou následně 
připojeny na výstupy termočlánku. Druhý 
konec lankového kabelu, spojený s elektroni-
kou senzoru, se musí na závěr rovněž uložit 
do dvousložkové epoxidové pryskyřice.

Vodiče termočlánku jsou obloukovitě 
sbaleny pro vytvoření spoje a připojení 
s vysokou integritou.

Hotový senzor teploty 

pouzdro termočlánku je obloukově za-
vařeno pro vytvoření exaktně řízeného 
precizního utěsnění senzoru.

zapouzdření výstupních vodičů 
na konci trubky epoxidovou 
pryskyřicí

Řada programovatelných 
napěťových zdrojů pro im-
pulsní obloukové svařování 
se ideálně hodí k precizní 
velkosériové výrobě ter-
močlánkových senzorů.

na příkladu jednoho, na první pohled nijak mimořádného výrobku, může THonaUEr prokázat 
svoji kompetenci při individuálním řešení a přitom čerpat z bohatého repertoáru svého spektra 
technologií.

zaDání ŘEŠEní firmoU THonaUEr

Svaření obou drátů na konci trubky

Zavaření trubky termočlánku

Uložení obou vodičů do epoxidové prysky-
řice na konci trubky

Odizolování lankových vodičů

Spojení a přivaření lankových vodičů

Zalití řídicí elektroniky v plastovém 
pouzdru

Oblouková svářečka 
macGregor pa 60 p1

Oblouková svářečka 
macGregor pa 60 p1

Mísící a dávkovací systém rampf C-Ds 
pro včlenění do zákaznické výrobní linky

Odizolovací stroj Cosmic 32 m – CDD s 
automatickou kontrolou poškození lanek

Spojovací odporová svářečka Eks keller 
kWm 8 compact

Automatický mísící a dávkovací systém 
rampf DC-CnC

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com
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V posledních letech stále více a více nabývá 
na významu metoda Hotmelt-Moulding v oblasti 
elektronické výroby a kabelové konfekce. Touto 
technologií se dají desky plošných spojů chránit 
před všemi možnými vlivy prostředí. Kabe-
lové výstupy jsou obstříknutím stoprocentně 
utěsněny. Navíc tento způsob obstříknutí nabízí 
též prvek utváření tvaru. Tím lze uspořit celá 
pouzdra nebo vytvořit montážní pomůcku. 

Protože je tato technologie zajímavá též 
pro malé počty kusů, ale strojní investice 
se často nevyplatí, nabízí THONAUER od 
nynějška možnost výroby za úplatu. Pracu-
jeme na zařízení Werner Wirth TM2500 s 
výtlačným lisem pro přívod materiálu. Tímto 
způsobem jsme v situaci, že pro vás může-
me vyrábět i malé série cenově efektivně.

Dotažte se nás ohledně vašich problémů 
se zaléváním, na kontakt s vámi se těšíme.

Hotmelt-moulding též pro 
malé počty kusů

zalévací technikou Hotmelt lze vytvářet i celá 
pouzdra v malých počtech kusů.

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

servisní manažer firmy THonaUEr barna magyari v 
akci u zákazníka prettl Hungária kft. (maďarsko).

Servis byl, je a vždy bude integrální součástí 
skupiny THONAUER. Pro nás je velmi důležité, 
že můžeme naše zákazníky kompetentně a rych-
le podporovat radou a optimalizací procesu. V 
Maďarsku například v současné době pracují tři 
pracovníci, kteří jsou činní ve službě zákaz-
níkům jako strojní inženýři a elektroinženýři. 
Zkušenost speciálně v této oblasti je rozhodu-
jící. Pracovníci již léta patří do týmu, absolvo-
vali četná školení při návštěvách u výrobců a 
mohou uvést seznam úspěšně vyřešených úloh, 
které tvoří základní kámen jejich know-how. 
Jejich hlavní úkoly zahrnují uvádění do provozu, 
školení, kalibrace, údržby, technologie a 
vývoj procesů, jakož i poradenství a opravy. 

Těšíme se z navázání kontak-
tu s Vámi a rádi Vám budeme k dis-
pozici při servisních zadáních.

full service – k dobru 
zákazníka
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mnoho nového na internetu – 
nový vstup na web

Když bylo s projektem započato, byla 
okolnost, že Google by  responzivní přeměnu 
webových stránek vyhodnocoval tímto způso-
bem, maximálně předpokládatelná. Hlavním 
stimulem pro rozsáhlou restrukturalizaci vstupu 
na web bylo pro THONAUERA spíše předně 
všeobecné přepracování jeho image, a za 
druhé rozsáhlé poskytování informací návštěv-
níkovi. Nebylo by pokládáno za dostatečně 
vstřícné k zákazníkovi, aby byl zájemce kvůli 
získání bližších informací o stroji odkazován 
na stránku výrobce. Stránky proto nabízejí 
obsažné informace o skupině THONAUER 
a o všech nabízených strojích a řešeních.

Vyhledávací funkce
Vedle fulltextového vyhledávání, které 

umožňuje nalezení každého existujícího pojmu, 
jsou hodny připomenutí čtyři rozdílné cesty 
pod bodem menu »Produkte & Lösungen«, 
jimiž se lze dostat k požadovanému produktu. 
THONAUER rozdělil od počátku své portfolio do 
různých výrobkových oblastí, jako je zpracování 
kabelů nebo EMC stínění a opatřil příslušný-
mi ikonami. Tyto výrobkové oblasti jsou tak 
první cestou k nalezení vhodné technologie.

Další možnost k výběru představují obory, 
které někdy vyžadují specifické technologie. Ve 
stejnojmenném podmenu v okamžiku nalez-
nete sedm oborů, mimo jiné letectví, sektor 
automobilní nebo energetický, za kterými 

se ukrývá výběr rozdílných technologií. 
Pro uživatele je vhodné naleznout pro 

své požadavky vhodnou technologii pro-

cesu. V momentu se nabízí 17 různých 
procesů, které určitě budou dostačující 
pro požadavky většiny návštěvníků.

Nakonec ještě zůstává hledání výrob-
ků podle jejich výrobců jako čtvrtá cesta 
nalezení vhodné strojní technologie.

informace o výrobku
Vlastní informace o výrobku, takříkajíc cíl 

cesty, obsahuje vedle krátkého popisu ještě nej-
důležitější technické údaje, zobrazení a rovněž, 
pokud je k dispozici, tlačítko pro stažení origi-
nálního údajového listu a video o výrobku. Do-
tazovací tlačítko usnadňuje navázání kontaktu.

Všechny výrobky jsou krátce popsány a vybaveny 
nejdůležitějšími techn. údaji. pomocí ikon lze 
stáhnout originální údajový list, nahlédnout na 
video, které je k dispozici a položit dotaz.

přes »stránky poboček« obdrží návštěvník přístup 
k jazykové verzi případně stránce dceřiné firmy.

Včasný vstup na internet je v zásadě dobrá věc. Téměř životně nezbytný je, když slyšíme, že 
Google nedávno stanovil své vyhledávací algoritmy takovým způsobem, že takzvané respon-
sive Websites, tedy stránky přizpůsobené koncovému zařízení, bude ošetřovat přednostně. 
THonaUEr tedy představuje nový vstup na internet v ideálním okamžiku.
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Jazykové verze
Velkou výzvu představovala mnoho-

jazyčnost stránky. Podle dceřiných firem 
skupiny THONAUER nalezne zájemce stránky 
jednotlivých zemí v příslušném jazyce této 
země. Anglická jazyková verze uceluje obraz 
a podtrhuje mezinárodní charakter firmy.

katalog výrobků
Ve vypracování se nachází nástroj, který 

v budoucnosti umožní určitá data z webo-
vé stránky kdykoliv generovat a zobrazit 
jako PDF. Tento výrobkový katalog, který 
je takříkajíc vždy aktuální, bude k dispozici 
nejen ve verzi na obrazovce, ale i v tištěné 
verzi a použit k výrobě tištěného a sváza-
ného výrobkového katalogu THONAUER.

Hledání výrobků podle 
oborů.

při zvolení oboru je 
vytvořen seznam k němu 
vhodných strojů nebo 
kategorií.

Hledání výrobku přes 
procesy. 

klepnutí na příslušný 
proces dá přehled 
příslušných strojů.

Vyhledávání produktů je možné různými způsoby 
podle toho, jaké informace má zákazník k dispo-
zici.
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ELOSYS 2014
Trenčín, SK

AMPÉR 2015
Brno, CZ

INDUSTRIAUTOMATION 2015
Budapešť, H

ohlédnutí za výstavami

Již po čtrnácté se u firmy THONAUER s.r.o. 
využila příležitost prezentovat návštěvníkům 
tradičního veletrhu nejnovější technologie pro 
optimalizaci výrobního procesu. Vedle strojů na 
zpracování kabelů, krimpovacích lisů nebo stro-
jů na zpracování smršťovacích hadic vzbudila 
zájem technicky orientovaného publika odporo-
vá svářečka, 2-složkový dávkovač a též etiketo-
vací zařízení. Všechny stroje mohly být přímo 
na místě uvedeny do provozu a otestovány.

Děkujeme všem návštěvníkům za jejich zá-
jem a těšíme se na další kontakty a spolupráci.

Otevřený dizajn našeho veletržního 
stánku nalezl u návštěvníků nejdůležitějšího 
maďarského veletrhu maximálně pozitivní 
odezvu. Mimo jiné bylo vystavováno mno-
ho strojů Komax, jako je Alpha 355 a nová 
Kappa 331, ale velký zájem vyvolalo též naše 
zařízení Werner Wirth Hotmelt TM2500. 
To konečně bylo na veletrhu prodáno.

THONAUER Kft. označilo vystoupe-
ní na veletrhu za velký úspěch, konečně 
mohlo být, vedle úspěšného prodeje stroj-
ních zařízení, využito k důležitým kontak-
tům se zákazníky s dobrou odezvou.

Jako každým rokem jsme se účast-
nili největšího východoevropské-
ho elektrotechnického veletrhu.

Náš stánek o velikosti 40 m2 byl tohoto 
roku kompletně nově organizován a před-
stavil se v novém dizajnu. Ten byl vypraco-
ván skupinou Lighthouse a našemu stánku 
velmi slušel. Vystavovali jsme celkem 24 
exponátů od 17 našich dodavatelů.

Téměř všechny exponáty byly předváděny 
za provozu a na místě testovány, tak např. 
laserový odizolovací stroj SIENNA 210D. Dále 
byly představeny následující novinky: Zaří-

zení Hotmelt TM 2300 firmy Werner Wirth, 
aplikátor etiket Wraptor firmy Brady jakož 
i krimpovací lis Splice SP 09 firmy OSW. 
Všechny novinky na sebe přitáhly značný zájem 
a mezi návštěvníky vyvolaly značný zájem.

Ukazuje se, že odborné veletrhy jsou 
pro naše zákazníky velmi zajímavé, což se 
odráží ve stoupajících počtech návštěvníků. 
Měli jsme více než 120 návštěvníků, kteří 
se dotazovali na naše technologie. O tomto 
zájmu si mohlo podnikové vedení z Víd-
ně při své návštěvě samo udělat obraz. 

Třešničkou na dortu pak byl prodej 
krimpovacího lisu WDT přímo na místě.



19

vydání 30

Představení nového výstavního prostoru

THonaUEr inhouse-show

Přirozeně se dá úspěch akce pro zákaz-
níky hodnotit též podle množství snědených 
párků a vytočených nápojů, podstatně lepší 
měřítko však představovala kvalita návště-
vy zjištěná pracovníky odbytu a firemního 
vedení během dnů „Open House” v dubnu.

Pokud se z asi 600 pozvaných nákupčích, 
specialistů z výroby a firemních partnerů 
na 100 osob z 50 podniků zajímalo „live“ 
o zařízení, pak to byla dobrá akce. V rámci 
otevření nového výstavního prostoru uprostřed 
dubna bylo možné se obdivovat širokému 
průřezu nabízených výrobků ze zpracování 
kabelů, spojovací techniky, techniky mísení, 
dávkování a dávkovačů, jakož i řešení popi-
sování a systémů zkoušení kabelů a vodičů.

Nového vstupu na trh se THONAUER odvážil 
řešeními k úspoře energie, která mohou být 

použita speciálně v telekomu a u IT podni-
ků nebo solárních zařízení (provozovatelů). 
Inteligentní lithium iontové akumulátory jsou 
německou firmou ads-tec vyvinuté a jako 
stupňovité Energy Storage vyráběné včetně 
systému IT-Management. Akumulátory mohou 
být vyráběny na míru podle individuální 
potřeby. Od majitelů velkých rodinných domů, 
přes průmysl a řemesla až k dodavatelům 
energie a provozovatelům sítí – se svými 
lithium iontovými akumulátory by THONAUER 
rád dodával širokému zákaznictvu základní 
součást pro zásobování energií v budoucnosti, 
jak zdůraznil vedoucí prodeje Werner Renner.
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THonaUEr sales meeting

shromážděný vedoucí a prodejní tým skupiny 
THonaUEr využívá pohádkové počasí ke skupino-
vému snímku.

28. a 29. května 2015 se ve Vídni opět konal 
mezinárodní Sales Meeting naší firmy. Zvláštní 
důležitost byla kladena do prezentace strate-
gie podniku, do marketingu a do představení 
našeho speciálního oddělení pro vývoj a výrobu 
speciálních aplikací podle přání zákazníků. Důle-
žitý zřetel byl kladen na posouzení našich doda-
vatelů. Koncentrace na ty nejlepší potvrzuje úsilí 
skupiny THONAUER dodávat svým zákazníkům 
kvalitní výrobky a nabízet rychlá a účinná řešení.

Účastníci z Maďarska referovali o svých 
nových možnostech po přesunutí do nové 
firemní budovy v Budakeszi a vybudování 
obchodu se speciálními aplikacemi. Tyto 
kapacity a know-how budou přirozeně 
využívány i v jiných zemích. Přání zákazníků k 
tomu existuje všude a může být nyní též lépe 
plněno. Vedle zpracování kabelů získává stále 
větší význam dávkovací a zalévací technika. V 
technologii akumulátorů energie byla vybu-
dována další důležitá podnikatelská činnost.

Příležitosti bylo též využito k představení 
mnoha spolupracovníků reklamní agentury 
Lighthouse, kteří referovali o příslušných 
oblastech práce. Význam nákladů vynalo-
žených na marketing a mezinárodní spo-
lupráce též při zveřejňování v odborných 
časopisech, při hledání témat v příslušných 
podnikových časopisech a aktualizace letos 
vytvořeného nového vstupu na web mohou 
být v rámci tohoto setkání ještě prohloubena. 
Sjednocená nová vystoupení na veletrzích v 
různých zemích byla rovněž diskutována.

Prezentována byla i výstava Inhouse-Shows, 
která se mezitím velmi úspěšně konala ve všech 
pobočkách. Brzké vydání výrobkového katalogu, 
jak online, tak též v tištěné formě, bylo všeo-
becně přivítáno. Úzká spolupráce jednotlivých 
poboček s naší reklamní agenturou je zákla-
dem pro dobré úspěchy v prodeji. Společný 
večer s okružní jízdou městem a při letošním 
vínu v Grinzingu ukončil první den setkání. 

Velkou část druhého dne zabral nácvik 
prodeje s osvědčenými odborníky v této oblasti. 
Nejprve byly zopakovány nejdůležitější techniky 
profesionálního jednání se zákazníky a nově 
vypracována správná příprava na náš způsob 
rozhovoru se zákazníkem. Nakonec byl celý 
prodejní tým rozdělen právě na zákazníky a 
prodávající, pro zvládnutí vytvořených chou-

lostivých úloh, což se přirozeně též podařilo. 
Na závěr se ještě mezinárodně hovořilo o 
IT projektech a předem byly odsouhlaseny 
budoucí projekty. Pak mohl být ještě využit čas 
k rozhovoru o aktuálních záležitostech prodeje.

Na konec se hovořilo o úspěšném se-
tkání a dosažení dalšího prohloubení pocitu 
sounáležitosti „rodiny THONAUER“.
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n  Založila před 25 lety Zelené Pál-
fi Gabriella v Budapešti jako 
reprezentační kancelář

n  THONAUER Kft. bylo za-
loženo roku 1995

n  Tři dobře vyškolení prodejci

n  Tři dobře vyškolení technici služby zá-
kazníkům s dlouholetými zkušenostmi

n  Od roku 2014 sídlí v Budakeszi 
(20 km západně od Budapešti)

n  720 m² rozšiřitelné provozní budovy 
s příjezdem pro nákladní automobily, 
skladem, předváděcím prostorem a 
vlastním parkovištěm; blízkost dálnice

n  Již 8 roků vlastní stavba speciálních 
strojů s dobrým zakázkovým krytím. 
Tři vývojoví inženýři a jeden montér

n  Vlastní 3D konstrukce a 
montážní oddělení

n  Certifikace podle ISO 
9001:2008 od roku 2014

n  Výroba za úplatu  podle 
Hotmelt-Moulding

THOnaueR Kft
Maďarsko

n  Založeno 1988 ve Vídni

n  Firemní sídlo Vídeň, 23.

n  Dva dobře připravení prodej-
ci, jeden vedoucí prodeje

n  Jeden dobře vycvičený tech-
nik služby zákazníkům

n  Roku 2013 se slavilo 25. výročí vzniku

n  Od roku 2013 certifiková-
no podle ISO 9001:2008

n  Vlastní výroba za úplatu

n  Výroba vzorků a malých sé-
rií těsnění RAMPF atd.

n  Asi 1000 m² administrativní budo-
vy s příjezdem pro nákladní auto-
mobily, skladem, předváděcím  
prostorem a parkovištěm, blízkost 
dálnice a podzemní dráhy

n  Založeno roku 2000 v Bratislavě

n  7 pracovníků 

n  Kancelář v centru Bratislavy

n  Sklad v místě

n  Dva inženýři prodeje, dva tech-
nici služby zákazníkům s dalšími 
servisními stanovišti ve Zvolenu 
(nejkratší příjezdová cesta) 

n  certifikace ISO před uzavřením

n  Založeno roku 1999 v Brně

n  4 pracovníci 

n  Jeden inženýr prodeje, jeden 
technik služby zákazníkům (umís-
těno 60 km západně od Brna)

n  Sklad v místě

n  Certifikace podle ISO 
9001:2008 od 2015

n  Reprezentační kancelář s prvními 
kontakty na zákazníky již od roku 1988 

n  Založeno roku 2003

n  Sídlo firmy v Bukurešti

n  Dva inženýři prodeje, šest techniků 
služby zákazníkům s bydlišti umístě-
nými tak, aby mohli své zákazníky do-
sáhnout maximálně během čtyř hodin

n  Centrálně umístěná kancelář

n  Sklad v místě

n  Předváděcí prostor

n  Od roku 2014 certifika-
ce podle ISO 9001:2008

n  Alternativní stanoviště se službou 
zákazníkům v Timisoaře a Kluži

THOnaueR gmbH
Rakousko

THOnaueR
Prodejní a servisní 
pracoviště

THOnaueR s.r.o.
Slovensko

THOnaueR spol. s r.o.
Česká republika

THOnaueR automatic Srl.
Rumunsko
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Inhouse-Show, THONAUER s.r.o.

SMART AUTOMATION AUSTRIA, Linec

Výstava v bratislavě s taneční 
vložkou

THonaUEr se prezentuje na 
smarT

Představení reprezentativního výběru výrob-
kového programu firmy THONAUER se konalo 
10. a 11. června přímo v sídle firmy THONAUER 
s.r.o. na Cukrové ulici 14 v Bratislavě. Vedle 
výstavy ve vlastním výstavním prostoru byla 
využita příležitost, takříkajíc upozornění na ofici-
ální výstavu k 15. výročí, které se bude slavit to-
hoto roku. Proto vedle prezentace a předvádění 
nejnovější strojní technologie též téměř strhující 
taneční vložka tří tanečnic, z nichž jedna již na 
scéně byla s Conchita a druhá jako potomek ve-
doucího výroby Petera Žišky udělali dobré číslo.

Na letošní výstavě Smart, konané od 19. do 
21. 5 v Linci, nemohly být vedeny jen kvalita-
tivní rozhovory se s novými zájemci, ale též se 
„starými známými“, kteří THONAUERA znají již 
léta a rádi se informují o nejnovějším vývoji. 

V odlehčené atmosféře si mohli návštěv-
níci vytvořit dobrý přehled o sortimentu 
firmy THONAUER. Předvádění výrobků 
na místě otevřelo vybuzenou diskuzi o 
nejrůznějších možnostech využití. 

Vedle stávajícího sortimentu byly před-
staveny nové výrobky, jako je akumulátor 
od ads-tec. Speciálním zlatým hřebem byl 
krimpovací automat Komax Alpha 355S, 
který na sebe přitáhnul všechny pohledy.

I novému dodavateli Drei Bond, kte-
rý se specializuje v oblasti lepicí tech-
niky, byly položeny první dotazy.

Veletrh, jako místo setkávání, je vítanou 

platformou pro osobní poznávání, často ideální 
základ pro mnoholetou a pozitivní spolupráci. 
I letos se znovu ukázalo, jak je důležité být pří-
tomen na SMART. Poloha, velikost a speciální 
dizajn stánku THONAUER, který byl poprvé 
postaven venku, byly ideální a veletržní tým 
měl vysokou motivaci, takže THONAUER může 
zpět pohlížet na velmi úspěšné veletržní dny.

THONAUER Slovensko byla založeno roku 
2000 jako dceřiná firma rakouského THONAUER 
GmbH. Již o rok později začalo svoje služby 
nabízet servisní středisko ve Zvolenu s cílem 
přijít blíže k regionálním zákazníkům. Firma na 
trh dodává kvalitní technologie od důležitých 
mezinárodních dodavatelů. „Spolu s dodáv-
kou nabízíme našim zákazníkům i preventivní 
péči o dodané vybavení“ dodává k tomu Naďa 
Potisková, jednatelka slovenské dceřiné firmy. 

„THONAUER postupuje dále díky aktuál-
ním technologiím, široké nabídce výrobků 

a též kvalifikovanému technickému vybave-
ní“, přizvukuje Peter Žiška, vedoucí prodeje 
firmy, zatímco podtrhuje kvalitu výrobků.

Podle něj je jednou ze silných stránek firmy 
servis orientovaný na zákazníky – to se týká 
jak nových instalací zařízení, tak i zaškolování 
provozovatelů a personálu údržby na místě. 
Navíc k standardnímu zaměření současný trh 
potřebuje stále více řešení udělaná na míru 
zákazníkům. „Náš podnik tuto výzvu sdílí 
spolu s mezinárodními partnery, aby nabízel 
inovativní řešení založená na požadovaných 
technologiích”, vysvětluje N. Potisková.

navzdory částečně deštivému počasí nabídl speci-
álně navržený venkovní stánek díky své centrální 
poloze téměř ideální stanoviště pro prezentaci.
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realizace projektů se 
strukturálními fondy EU

Během posledních pěti let mohl THONAUER 
Rumunsko shromáždit rozsáhlé zkušenosti 
s úspěšnými projekty, které byly financo-
vány z evropských nebo vládních fondů.

Tato forma financování se objevila asi v roku 
2010. První projekt měl hodnotu 200.000 €. 
Příjemce finanční částky tohoto projektu je part-
nerem skupiny THONAUER, ITI Electra, firma 
s 100 % rumunskými finančními prostředky.

Z počátku se utvářely použití a povo-
lení strukturálního fondu velmi obtížně. 
Muselo se počítat s dlouhými čekacími 
lhůtami a během vlastního procesu neu-
stále provádět zlepšení. Dnes je již snaz-
ší k procesu přistoupit a uzavřít jej.

Výhody, kterých firmy nabyly aplika-
cemi takových fondů, jsou významné, 
vedou k novým pracovním místům a 
k obnově průmyslového vybavení.

Ani malé a střední podniky nesmí pod-
ceňovat význam financování. Vede k růstu 
produktivity a kvality výrobků, což umožňuje 
dobývat nové trhy a generovat nové zakázky.

Skupina THONAUER byla vždy důleži-
tým partnerem pro zákazníky, kteří hledají 
takové využití metod financování. Celková 
hodnota, která může být při financování 
projektu odpuštěna, leží u 1,4 milionu.

Ohledně úspěšné spolupráce na projektech 
můžeme jmenovat několik mezinárodních 

THONAUER se ohlíží za nejúspěšnějším, ale 
i nejnáročnějším rokem. Znovu mohlo být na-
vázáno na dobré výsledky roku předcházejícího 
a znovu mohl být zaznamenán růst obratu. Pan 
Ing. Mag (FH) Werner Renner, který od konce 
roku 2013 převzal vedení prodeje u THONAUER 
Rakousko, vidí tajemství úspěchu zcela jasně: 
„Síla podniku leží ve snažení přistupovat na po-
třeby zákazníků, které přesahují nabídku vysoce 
kvalitních výrobků. Tak jsme se z čistě prodáva-

jícího strojů na zpracování kabelů vyvinuli v po-
skytovatele řešení celého procesu zpracování. 
Navíc jsme velmi úspěšně vybudovali nový vý-
robkový segment mísící a dávkovací techniky.“

Podporován rámcovými hospodářskými 
podmínkami předcházejícího roku, jako byl 
stabilní vývoj automobilového průmyslu, inves-
tiční připravenost v Rakousku, jakož i pokles 
nákladů automatizací ve výrobě kabelových 
svazků a taktéž stimulu k optimalizaci vlastní 

efektivity a trvalého dalšího rozvoje, mohl 
THONAUER svá očekávání dokonce i překonat.

Servisní a odbytová síť zahrnuje 50 
pracovníků v zemích Rakousko, Maďar-
sko, Slovensko, Česko a Rumunsko. 

THONAUER je ideálním poskytovate-
lem řešení, pokud jde o kvalitní výrobky 
v oblasti kabelové konfekce, dávkování a 
dávkovačů, nebo o vaše EMC náměty.

dodavatelských firem pro automobilový 
průmysl: Leoni, Delphi nebo STELLWAG, dále 
podniky s finančními prostředky z Rumunska, 
jako Romcab, ITI Electra, MRB a Lumitech.

THONAUER nyní svým partnerům na-
bízí, díky fundovaným zkušenostem, pří-
mou podporu v procesu schvalování a při 
dokončení projektů strukturních fondů.

Koncem roku 2014 dospěl systém v Rumun-
sku k novému poznání, které vedlo k ulehčení 
při nákupu průmyslového vybavení. Schválením 

vládního nouzového opatření čís. 19 / 2014, 
které je osvobozeno též od poplatků, je zisk re-
investován a vložen do nabytí strojů a továren.

k vašim dotazům ohledně realizace konkrét-
ních projektů jsme vám vždy rádi k dispozici.

Ing. Mag. (FH) W. Renner
Tel.: (01) 804 28 71-11
w.renner@thonauer.at
www.thonauer.com

nejúspěšnější rok skupiny 
THonaUEr

THonaUEr má za sebou jeden z nejúspěšnějších roků ve své firemní historii. V obchodním roce 
2014 byl koncern tak úspěšný, jako nikdy, obrat poprvé stoupnul nad 20 milionů Euro.

Jednatel firmy Lumitech, pan alin muresan, u komax alpha 356.
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RaKOuSKO a SlOvinSKO

THOnaueR gesellschaft m.b.H. 
Perfektastraße 59, 1230 Wien 
Tel. +43(0)1 804 2871-0, Fax -10 
info@thonauer.at

maĎaRSKO
Thonauer Kft. 
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi 
Tel. +36 23 457 003 
hungary@thonauer.net

SlOvenSKO
Thonauer s.r.o. 
cukrová 14, 81339 Bratislava 
Tel. +421(0)2 527 33 664,  
Fax +421(0)2 527 33 665 
mobile +421(0)903 77 3314 
info@thonauer.sk

Pobočka
960 01 Zvolen 
mobile +421(0)903 402 651 
michal.gombar@thonauer.sk

ČeSKá RePuBliKa
Thonauer spol. s r.o. 
cacovická 47, 61400 Brno 
Tel. +42(0)5 4524 3454 
Fax +42(0)5 4524 3408 
mobile +42(0)602 511 741 
info@thonauer.cz

RumunSKO a mOldavSKO

Thonauer automatic s.r.l. 
Str. diligentei  nr. 5 
031555 Bucuresti – Sector 3 
Tel. +40(0)21 335 1287 
Fax +40(0)21 336 9534 
office@thonauer.ro

Pobočka
Reprezentant Timisoara 
mobile +40 727 321 030 
marian.menyhart@thonauer.ro 
mobile +40 729 998 132 
adi.geana@thonauer.ro

Reprezentant cluj 
mobile + 40 735 228095 
cristian.serban@thonauer.ro

vídeŇ - BudaPeŠŤ - BRaTiSlava
BRnO - BuKuReŠŤ

Zobrazení a popisy zahrnují přídavná zařízení.
Z důvodu dalšího technického vývoje jsou změny vyhrazeny.
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ELosys, Trenčín (SK) 13.–15. 10. 2015

proDUCTroniCa, Mnichov (D) 10.–13. 11. 2015

Veletrhy | výstavy | semináře

Vzorky – maLÉ sÉriE

Využijte volné kapacity našich předváděcích strojů pro 
zhotovení vzorků nebo malých sérií.

Dotazy na čísle (+43) 01/804 28 71-0  
nebo pošlete e-mail na adresu info@thonauer.cz

CZ


