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mnoho nového v poslední době

Od posledního vydání časopisu pro naše 
zákazníky se toho na všech frontách mnoho 
událo. Za prvé to byla interní jubilea. Při pěti 
prodejních pracovištích, která nebyla otevřena 
současně, se může snadno stát, že téměř ka-
ždoročně nastane jiné pětileté výročí. V tomto 
roce to bylo 25 let trvání naší maďarské dcery 
THONAUER Kft. Firemní vedení uspořádalo při 
této příležitosti třídenní Inhouse-Show v čers-
tvě nové lokalitě v Budakeszi. Byla to tedy dob-
rá příležitost, vedle nové strojní technologie, 
představit též novou budovu, která poskytuje 
k podnikání dobré možnosti. A protože to byl 
vážný důvod, byl též zároveň rozšířen a přesta-
věn výstavní prostor, takže početné návštěvníky 
provedené změny a zlepšení zcela uchvátily. 
Akce byla dokonce o jeden den prodloužena…

Vedle interních výročí jsou i výročí mi-
mofiremní, při čemž mimofiremní je trochu 
zavádějící, konečně jde o naše mnoholeté 
partnery. V rámci letošní výstavy Produ-
ctronica, velkého veletrhu elektroniky v 
Mnichově, slavila firma Komax Wire 40 let 
od svého vzniku. Na základě tohoto jubilea 
si všimněme mnoha roků prožitých bok po 
boku jako partnerské firmy – v tomto případě 
je to 27 – a člověk sám je trochu hrdý.

Radujeme se samozřejmě s naším 
„starým” dodavatelem, který i teď doká-
zal, jak mnoho energie a inovační síly je 
v něm skryto. Právě ve výroční den byla 
oznámena světová premiéra, která slibuje 
novou revoluci v prefabrikaci kabelů.

V obou krimpovacích automatech Al-
pha 530 a 550 byla představena dvě další 
solidní zdokonalení, která již vyhoví budou-
cím požadavkům na plně automatizovanou 
prefabrikaci kabelů. Vynikají při tom koncep-
ce seřizování a přestavování zaměřené na 
rychlost, mířící k vysoké flexibilitě výroby.

Speciálně hoden zmínky, poněvadž není 
tuctový, je náš budoucí produktový katalog, kte-
rý bude generován z Internetu. Aktuálnost údajů 
je při tom na předním místě. Mimo to nabízí 
přehled, který je dosažitelný jen tímto způso-
bem. Vypracování tohoto projektu si vyžadovalo 
velké nasazení, zejména proto, že pro naše pod-
mínky nebyla k dispozici žádná hotová aplikace.

Náš nový partner a specialista v tech-
nice lepení, Drei Bond, rozšiřuje oblast 
výrobků „mísení, dávkování a dávkovače”. 
Tím můžeme našim zákazníkům navrhnout 
specifická řešení, pokud jde zhruba o slepo-
vání částí vozidel, plošná těsnění pro motory 
a převodovky, jakož i o zajištění šroubů.

Zajímavý odborný článek od Drei Bond 
osvětluje problém výtoku oleje nebo kapa-
lin u utěsněných plastových dílů motorů. 
Představené ošetření plazmatem vytváří 
nápravu a navíc je to ekologická alternativa.

Přirozeně jsme opět připravili zají-
mavý referenční článek, který zprostřed-
kuje myšlenky, co lze udělat a kdo v 
našem podniku je s tím obeznámen.

V této souvislosti vychází pozvání na-
šim zákazníkům představit našim čtenářům 
rovněž zajímavé projekty, které jsme společ-
ně ošetřili. Kdo ví, jaké synergie tím budou 
iniciovány. V každém případě jsme také zde 
otevřeni vašim podnětům a zadáním.

Co nejsrdečněji

Ing. Friedrich Thonauer
zakladatel firmy a jednatel

Dipl. Wbkfr. Angelika Thonauer
jednatelka

Předmluva
od  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 | 
Konstrukce speciálních strojů
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Dceřiná společnost rakouské  THONAUER 
GmbH byla založena před 25 lety v září 
1995 dnes již bohužel zesnulou Zelené 
Pálfi Gabriella. Ta položila základní kámen 
podniku dnes na maďarském trhu nejlé-
pe etablovaného a dále expandujícího.

Dnes se v Budakeszi (20 km od Budapešti) 
v blízkosti dálnice ležící kancelářská budova 
THONAUER Kft. rozprostírá na ploše přes 
720 m² a má vlastní příjezd pro nákladní auto-
mobily, sklad, parkoviště a rovněž od tohoto 
roku zvětšený a modernizovaný výstavní pro-
stor. S více než 200 zákazníky jakož i s celkem 
18 zkušenými pracovníky vyrostl podnik z ob-
chodní firmy do odborného střediska s vlastním 
vývojem strojů. Tento obor výroby speciálních 
strojů, ustavený před osmi roky, v součas-
nosti představuje důležitou oblast podnikání.

Od roku 2014 je podnik certifikován 
podle ISO 9001:2008 a v souvislosti s tím 
byly ještě více optimalizovány interní pro-

cesy a postupy aktivního řízení kvality.
V tomto roce byl též dokončen nový 

předváděcí prostor, který je co do plochy 
dvojnásobný a byl na konci září slavnostně 
uveden do provozu v rámci konání Inhouse
-Show. To našlo takovou odezvu, že muselo 
být prodlouženo o další den. „Jsme potěšeni 
nanejvýš pozitivní odezvou u tak početně 
se dostavivších návštěvníků“, tolik Áron 
Alföldy-Boruss, jednatel THONAUER Kft.

zesílené marketingové aktivity
Rok 2015 přinesl novinky především v 

oblasti marketingu. Zde pomáhá nová webová 
stránka, stejně jako pravidelné vydávání 
Newsletteru. Osobní setkávání se zákazníky, 
takové jako při domácím veletrhu ve Vídni, 
při průmyslových dnech, domácím veletrhu 
v Budakeszi, na automobilním veletrhu a na 
veletrhu Productronica, jsou dobrými pří-
ležitostmi posílit přiblížení k zákazníkům. 

V rámci 25letého výročí byla uspořádá-
na malá oslava se všemi spolupracovníky 
a partnery. Při tom se v příjemné atmo-
sféře připomenuly důležité události a mil-
níky uplynulého čtvrtstoletí a hovořilo se 
mimo jiné o plánech do budoucnosti.

start do budoucnosti
„Zdůrazněna byla tři témata: oddělení speci-

álních strojů, nabídka výroby Hotmelt-Moulding 
za úplatu a tržní pozice v oblasti dávkovačů”, jak 
řekl Áron Alföldy-Boruss. „Pro 2016 zamýšlíme 
nalézt pro tuto oblast nové zákazníky a stávající 
moci v jejich projektech podporovat. Rovněž 
plánujeme posílit náš tým – rádi bychom brzy 
přijali dalšího servisního inženýra pro mísící a 
dávkovací techniku a pomocného konstruktéra 
pro naši stavbu speciálních strojů. S uvede-
ním výrobků Komax na trh na Productronice 
vystartujeme do nového roku plnou silou.“

U příležitosti 25 let od vzniku THonaUEr kft. v maďarsku se v září konala interní firemní oslava. Ve 
stejném termínu byli zákazníci a partneři podniku zváni na čtyřdenní inhouse-show v sídle firmy. V 
novém zvětšeném předváděcím prostoru měli návštěvníci příležitost naživo zažít nejnovější strojní 
technologii z produktového programu THonaUEr a diskutovat s prodejními a servisními techniky 
na místě.

inhouse-show a 25leté 
 jubileum
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40 roků na „Cutting Edge”

náš dlouholetý partner a projektant nejmodernější technologie zpracování kabelů, švýcarská ko-
max Wire, oslavila 40 let od svého vzniku v rámci výstavy productronica mnichov.  THonaUEr byl 
na místě a gratuloval k výročí.

Cutting Edge 
Moto 40letého výročí „40 roků (na) cutting 

edge”, nebo v překladu „40 roků na ostří 
nože”, je podařená slovní hříčka poukazující 
na 4 desetiletí, v nichž ostří nože ke zkra-
cování a odizolování kabelů představovalo 
ústřední nástroj poloautomatických a plně 
automatických výrobních strojů. Při tom si 
člověk představoval všechno jiné, než „na 
ostří nože”, podnik založený Maxem Kochem 
je odjakživa označením pro inovace a špič-
kové technologie při prefabrikaci kabelů.

Jubilejní Event – Gala-Dinner
Navečer druhého dne výstavy Productro-

nica, po dlouhém a úspěšném veletržním 
dni, pozval Komax Wire spolupracovní-
ky, partnery a zákazníky do erbovního 
sálu, hned vedle kongresové haly.

Pro asi 400 slavnostních hostí bylo při-
praveno více chodů kulinárních lahůdek, mezi 
kterými se o zábavu a změnu postaraly různé 

akce, jako jsou poděkování a gratulace part-
nerských firem. Jedinečnými vyvrcholeními byl 
osobní proslov nového CEO, Matijase Meyera, 
stejně jako ceremoniál krájení dortu s Maxem 
Kochem. Charismatickému zakladateli firmy 
se dostalo při jeho výstupu potlesku vstoje.

Skupina THONAUER, oficiálně zastoupe-
ná oběma svými jednateli, Ing. Friedrichem 
Thonauerem a Angelikou Thonauer, gratulovala 
s dárkovým košem naplněným specialitami ze 
zemí odbytu. Kromě toho byl předán objekt z 
akrylátového skla, naplněný tisíci kabelovými 
odstřižky a nesoucím nápis napodobují-
cím logo Komax  ve tvaru 4X (jako 40).

k výročí byly přirozeně předány též dárky (viz 
nahoře). ing. friedrich Thonauer a angelika 
Thonauer při své gratulaci s matijasem meyerem, 
CEo komax Wire (viz dole).

5



nová revoluce ve zpracování 
kabelů

maximální flexibilita, extrémní robustnost, nejvyšší preciznost a bezpříkladná produktivita – nové 
revoluční krimpovací automaty alpha 550 a alpha 530 nastavily v rámci uvádění výrobků na letošní 
productronice v mnichově znovu standard. komax Wire se tím představuje velkou paletou inovativ-
ních a inteligentních řešení jako vedoucí v kompletní nabídce a poskytování služeb.

alpha 550

maximální výkon
Trvalá vysoká produktivita a pružnost s 

maximální precizností jsou dnešní a budoucí 
požadavky na plně automatickou prefabrikaci 
kabelů. Alpha 550, nejnovější krimpovací 
automat pro oboustranné osazování dutin-
kami, je svou revoluční technikou splňuje 
v celém rozsahu. Při standardním vybavení 
hlídáním zaříznutí ACD umožňuje zpracovávat 
průřezy od 0,13 do 6 mm2 v nejvyšší kvalitě. 
Díky nejlepším nákladům na kus, nejvyšším 
flexibilním výrobním výkonům a vynikající 
kvalitě lze prostřednictvím Alpha 550 doci-
lovat rozhodujících konkurenčních výhod.

alpha 530

robustní všeuměl
Solidní osvědčená technika kombinovaná 

s inovativními řešeními zabezpečuje a zvyšuje 
schopnost vytváření hodnot ve vašem podniku. 
Alpha 530, krimpovací automat pro jednostran-
né a oboustranné krimpování a osazování du-
tinkami, splňuje tato kritéria solidní, energickou 
technikou. Krátké časy na seřízení a přestavení 
přispívají u Alpha 530 k vysoké produktivitě. 
Dodatečně doplnitelné kvalitativní možnosti, 
jako ACD a SQC, splňují i nejvyšší požadavky 
na kvalitu. Své víceúčelové kvality prokazuje 
Alpha 530 u průřezu vodičů od 0,13 do 4 mm2.

Krimpovací automaty Komax Alpha 550 / 530

V praktické zasouvací přihrádce, přímo pod 
vstupem kabelu, jsou nástroje připraveny kdykoliv 
na dosah.

stánek komax Wire na veletrhu 
productronica

Jednotné vodicí trubičky podporují manipulaci s 
kabelem u nejtenčích vodičů.

představením obou krimpovacích automa-
tů alpha 530 a alpha 550 na productronica 
mnichov stanovila komax Wire nová měřít-
ka v prefabrikaci kabelů.

novinky z  
productronica 2015
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Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

komax alpha 550

komax alpha 530

pásový pohon spoleh-
livě přitahuje kabely 
rychlostí až 12 m/s 
(alpha 550), příp. 9 
m/s (alpha 530).

Výhody alpha 550

n  Nejlepší produktivita ve své výkonové 
třídě

n  Nejrychlejší seřízení a přestavení pro 
maximální produktivitu

n  Integrální nástroje zajištění kvality, jako 
je hlídání zaříznutí (ACD), pro vysoce 
kvalitní odizolování

n  Vybaveno pro budoucí požadavky (např. 
zpracování hliníku) hlídáním kvality a 
šetrným zpracováním kabelů

n  Produkce speciálních a složitých aplika-
cí díky flexibilní konfiguraci stroje

n  Robustní a spolehlivé zpracování vodičů 
průřezu 0,13–6 mm2

Výhody alpha 530

n  Bezkonkurenčně robustní a s dlouhou 
životností

n  Vysoký výrobní výkon díky inovativní a 
na účinnost optimalizované obsluze

n  Perfektně na sebe sladěné strojní proce-
sy pro vynikající výkony CPK

n  Volitelné hlídání zaříznutí (ACD) a hlídá-
ní kvality odizolování Q1240 (SQC)

n  Solidní a spolehlivé zpracování vodičů o 
průřezu 0,13–4mm2

n  Produktivní s neuvěřitelně krátkými časy 
na přestavbu
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Hotmelt zalévací platforma TM 2200

MIKO (Manufacturing Interface Komax)

propojení stolních lisů  
komax do sítě

nástup zpracování metodou 
Hotmelt

V souhře s výkonným výrobním systé-
mem (MES) je možné díky MIKO mít stroje 
zcela pod kontrolou a navázat je na libovol-
né zákaznicky specifické výrobní toky.

stavba a architektura sítě
Typicky je na ručním pracovišti nasazen 

zákaznicky specifický individuální terminál 
PDA (Production Data Aquisition). Přes tento 
terminál pak existuje možnost realizovat výrobní 
logistické úlohy, což by nebylo možné na 
malých obslužných displejích stolních lisů. Díky 
zpřístupnění „poslední míle” přes MIKO však již 
operátor nemusí zadávat data zakázky ručně a 

Zalévací zařízení TM 2200 umožňuje cenově 
výhodný vstup do technologie Hotmelt-Mou-
lding. Ve standardní variantě se modulárně 
budovaný systém skládá ze zařízení nádrže 
TM 1004 a vstřikovací hlavy TM 1010.

Díky jedinečné mnohostrannosti zalé-
vacích platforem WERNER WIRTH může 
být TM 2200 zásobováno též z nejrůz-
nějších jednotek přípravy materiálu – od 
zařízení nádrže až po výtlačný lis.

příprava materiálu prostřed-
nictvím zařízení nádrže

Použití zařízení nádrže představuje 
řešení první aplikaci při vstupu do tech-
niky Hotmelt. Při této technologii se su-
roviny zpracovávají ve formě granulí.

příprava materiálu prostřed-
nictvím výtlačného lisu 

Technika výtlačného lisu je nejpohodl-
nějším a procesně nejjistějším způsobem 

přípravy materiálu. Umí zpracovávat nej-
různější materiály ve formě granulí a to 
způsobem maximálně šetřícím materiál.

příprava materiálu prostřednictvím 
zařízení pro tavení přímo z pytle

Pro zpracování reaktivních zalévacích 
polyamidů odolávajících vysokým tep-
lotám. Prostřednictvím řízené ohřevné 
desky je materiál taven pod vzduchovým 
uzávěrem a dopravován do nástroje.

Zařízení je koncipováno pro užívání 
jedním operátorem. Přes praktické jedno-
ruční ovládání se spustí čistě pneumatic-
ky řízený cyklus. S uzavírací silou až do 
700 kg je TM 2200 ideálním řešením pro 
zpracování malých a středních sérií.

krimpovací automaty komax lze, díky datovému rozhraní WpCs (Wire processing Communication 
standard) bezdrátově zapojit do systému plánování výroby. s nově od základu vyvinutým rozhra-
ním miko (manufacturing interface komax) je to možné i u obou stolních lisů komax bt 712, 722 
a 752.

stav stroje a  vznikající výrobní údaje lze kdyko-
liv získat elektronicky  bez manuální pomoci.

Výhody

n  Zamezení chybným zadáním díky pře-
nosu údajů o dílu, zboží a zakázce

n  Nárůst kvality díky přenášení procesních 
parametrů, případně technologických údajů

n  Zpětná vysledovatelnost kon-
troly výroby a kvality

n  Dodržení předepsaného výrob-
ně logistického postupu

stolní lis komax bt 752

zařízení přípravy materiálu: zařízení pro tavení z 
pytle (vlevo) a výtlačný lis (vpravo).

novinky z  
productronica 2015

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

petr pavelka
Tel.: (05) 4524 3453
pavelka@thonauer.cz
www.thonauer.com
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modulární struktura akumulátorových systémů 
umožňuje stupňovité rozšiřování podle požadavků.

Řešení akumulace pro mo-
derní hospodaření s energií

Stupňovitě rozšiřovatelné systémy lithium iontových 
 akumulátorových baterií

nový vstup na trh vystartoval THonaUEr uprostřed roku 2015 s řešeními pro akumulaci energie, 
jež byla použita speciálně ve spojení se solárními zařízeními. inteligentní lithium iontové aku-
mulátory byly německou firmou ads-tec vyvinuty a jako stupňovitě rozšiřovatelné Energy storage 
vyráběny včetně iT systému řízení. Všechny systémy jsou ze 100 % vyvinuty ve vlastní firmě a 
vyráběny výhradně v německu. znamená to nejvyšší kvalitu a možnost vyrábět akumulátorové 
baterie na míru podle různých požadavků zákazníků. své lithium iontové akumulátorové baterie by 
THonaUEr rád dodával širokému okruhu zákazníků pro zásobování energií zítřka.

Široké spektrum  
Produktové portfolio StoraXe firmy 

Industrial & Infrastructure je adresováno 
širokému okruhu velkých zařízení a infra-
struktur. Výkony a kapacity akumulátorů 
překrývají šíři pásma mezi 100 kW/100 kWh 
a více MW/MWh. Modulární struktura a 
obsažný IT řídicí systém dávají k dispozici 
téměř neomezeně rozšiřovatelnou soustavu.

Pro optimální provoz akumulátorů ne-
zbytné inteligentní řízení, Energy-Manage-
ment-System (EMS), se soběstačně stará o 
to, aby byla kdykoliv aplikována optimální 
provozní strategie. Požadavky jednotlivých 
zákazníků lze prostřednictvím různých, 
vzájemně kombinovatelných a priorizovatel-
ných provozních režimů uložit do paměti.

Všechny systémy od ads-tec disponují 
redundantním vícestupňovým bezpečnostním 
konceptem. „Téma bezpečnosti našich akumu-
látorových baterií stojí na prvním místě veš-
kerého našeho vývoje“, zdůrazňuje Ali Natour, 
vedoucí vývoje systémů Software & Elektronik 
u ads-tec. Navíc se ads-tec velmi silně angažuje 
v příslušných normalizačních orgánech, aby 
mohl nové požadavky včas implementovat.

sofistikované zpracování smršťova-
cích hadic infračerveným zářením

Zařízení pro infračervené zpracová-
ní smršťovacích hadic STCS-LC dovoluje 
současně zpracovávat rozdílné výrobky. 
Vedení se smršťovacími hadicemi jsou, podle 
délky, transportována přes pec. Infračervené 
topné elementy se při tom postarají o rych-
lé rovnoměrné smršťování. Nejsou vázány 
na délku nebo tvar smršťovací hadice.

STCS-VMir je vybaven systémem rychle 
výměnné smršťovací komory a může současně 
zpracovávat více kusů a být použit k různým 
účelům. Tento systém byl vyvinut pro zajiš-
tění optimálních podmínek zpracování CAN 
(regulární spletence a koncové spletence).

Ústředním bodem automatizovaného smršťování smršťovacích hadic je úspora času společně s 
růstem kvality. při tom dobrý základ novým uživatelům nabízejí naše horkovzdušné výrobky včet-
ně ovládání. Ty jsou konstruovány a instalovány specificky podle výrobku. oba systémy 
– sTCs-LC a sTCs-Vmir – jsou založeny na infračervené technologii a byly vyvinuty pro 
„použití na pracovním stole“.

STCS-LC STCS-VMIR

sTCs-LC

sTCs-Vmir

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
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Náš nový spolupracovník pro techniku 
mísení, dávkování a dávkovačů studoval na 
technické univerzitě v jihomoravském hlavním 
městě Brně, kde se specializoval na elektrickou 
výrobu a management. Během své odborné 
životní dráhy mohl shromažďovat zkušenosti 
v elektromechanickém výrobním závodě v 
oblasti moderních výrobních technologií.

Zařízeními Hotmarker lze uvedené ma-
teriály potiskovat rychle, nepřetržitě, spo-
lehlivě a nesmazatelně. Při tom žádné další 
pomocné prostředky nejsou nutné, takže je 
možné označovat též cenově výhodně.

Pro usnadnění vašeho popisování bychom 
vám rádi představili modely v přehledu:

Ruční zařízení m3E je konstruováno pro 
menší série a mobilní použití. S M3E můžete 
profesionálně a trvanlivě popisovat kabe-
ly, hadice a pásky pro svazování kabelů.

Systém číselníků Vám umožní nastavit 
požadovanou kombinaci znaků rychle a snadno.

Pro střední série doporučujeme 

Již tradičně se v hotelu Voroněž v blízkosti 
brněnského veletržního výstaviště konala roční 
Inhouse-Show firmy THONAUER spol. s r.o. 

16. a 17. září četní zákazníci využili této 
příležitosti poznat a částečně i vyzkoušet cel-
kem 20 vystavených strojů a zařízení z různých 
oblastí výroby. Pro naše partnerské firmy jsme 
mohli vytvořit zajímavé poptávky a projekty.

Večer byli zákazníci a spolupracovníci 
pozváni k příjemnému posezení. Daniel Pope-
linský, syn jednatele naší české dceřiné firmy, 

se postaral o nabídku rozmanitých nápojů.
Uměleckou zábavu nabídnul kouzelník, který 

na scéně zaujal vykouzlením rychlomaleb.

značkovací zařízení z řady b200. S 
nimi jsou označovány kabely různých prů-
měrů, hadice nebo součástky z PVC.

Stolní verze tohoto značkovacího zařízení 
umí vytisknout až 18 znaků v jedné řadě. V 
tomto případě si můžeme vybrat ruční obsluhu, 
nebo pro větší série pneumatickou obsluhu.

Automatické zařízení na potisk hadic 
sp2000 je určeno pro potiskování a zkra-
cování hadic a smršťovacích hadic.

Se zařízením SP2000 je mož-
né bez problému potiskovat a zkra-
covat průměry od 2 do 45 mm.

Díky robustnímu provedení je zařízení 
ideálně vhodné pro použití na velké sé-
rie, a při tom je maximálně spolehlivé

Dalších šest roků byl činný jako pracovník 
odbytu v menším podniku a též v mezinárodní 
firmě ABB s odpovědností hlavně pro země EU. 

Jeho nový okruh působnosti vyžaduje 
aktivní jednání a intenzivní osobní zapracování.

Volný čas Petr tráví se svou rodinou, hraje 
si s dětmi, cestuje a jezdí na motocyklu.

petr pavelka

ruční zařízení Hotmarker m3E

značkovací zařízení Hotmarker řady b200

noví spolupracovníci | THonaUEr spol. s r.o.

petr pavelka | technik prodeje

spolehlivý potisk značkova-
cím zařízením od pik-as

partnerská firma firmy THonaUEr spol. s r.o., pik-as austria, se již více než 30 roků specializuje 
na systémy pro označování kabelů, hadic, součástek z pVC atd. a rozšiřuje THonaUErův sortiment 
z oblasti řešení popisování.

INHOUSE-SHOW
Hotel VoronûÏ, Brno, CZ

Jiří popelínský
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Od srpna tohoto roku existuje partner-
ství se specialisty v technice lepení a to 
umožňuje THONAUERovi perfektně rozší-
řit jeho stávající produktové portfolio.

Drei Bond disponuje více než 35 roků 
rozsáhlým výrobkovým sortimentem vysoce 
účinných materiálů pro lepení a utěsňování 
a je v této oblasti uznávaným dodavatelem 
systémů pro automobilový průmysl.

Spektrum sahá od klasických  kyanakrylátů a 
anaerobních lepidel přes UV lepidla až k vysoce 
účinným silikonům. Typickou aplikací je slepení 
dílů vozidla, plošné těsnění pro motory a převo-
dovky, jakož i zajištění šroubů. Dávkovací tech-
nika je používána též pro nanášení tuku a oleje. 

„Těšíme se novou kooperaci s firmou Drei 
Bond. Můžeme tím pro naše zákazníky nalézt 
ještě další důležité oblasti využití a nabídnout 
řešení“, řekl obchodní ředitel THONAUER 
GmbH., pan Mag. (FH) Werner Renner.

Výhody pro naše zákazníky
Síla Drei Bond leží zaprvé v širokém 

rozsahu výrobkového portfolia, které pře-
krývá téměř každou problematiku, za druhé 
v kompetentnosti k vývoji, když jde o to, 
aby pro technologicky novou aplikaci byla 
nalezena vhodná řešení. Tak například pro 
relativně nový segment E mobility v auto-
mobilním sektoru nebo v nanotechnologii.

V zásadě všechny výrobky Drei-Bond 
splňují vysoké automobilní požadavky.

Ve spolupráci s Drei bond může proto 
THonaUEr svým zákazníkům nabídnout 
vysoce kvalitní aplikace a opět se ukázat 

jako ideální poskytovatel řešení, pokud jde o 
kvalitní výrobky z oblasti kabelové konfekce, 
dávkování a dávkovačů, nebo řešení EmC.

n  lepidla

n dávkovací technika

n  koncepce, plánování a realizace 
též komplexně zadaných úkolů

Vysoce účinné materiály pro 
lepení a utěsňování

Drei Bond – specialista v technice lepení –  
je novým partnerem THONAUER GmbH.

nanášení lepidla tryskou (velký obrázek a obrázky 
1–3 shora).
nanášení lepidla nebo oleje metodou rotary
-spray (poslední obrázek dole).

Výrobkový katalog

Nový katalog Z+F je tady. Na 108 
stranách najdete dobrý přehled, jakož i 
technické informace k výrobkům z ob-
lasti dutinek na vodiče, kabelových ok 
s izolací, strojů a ručního nářadí.

Jiří popelínský
Tel.: (05) 4524 3453
jiri.popelinsky@thonauer.cz
www.thonauer.com
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V čele se speciálními stroji

Jaké úkoly musely být řešeny a proč 
bylo nutné vyvíjet speciální stroj?

Úloha se týká zpracování, příp. kontroly 
a třídění  semirigidního  (polotuhého) koa-
xiálního kabelu. Stav na vstupu představuje 
nastříhané, oboustranně odizolované kabe-
ly, které přicházejí ke stroji jako násypový 
materiál. Zadaným zpracováním je přihrocení 
vnitřního vodiče na obou stranách. Samotný 
produkt slouží k přenosu vysokofrekvenč-
ního signálu antény mobilního telefonu.

Výzva spočívá v tom, že oblast zasunutí 
musí být zaručeně bez otřepů a rozměr úhlu při-
hrocení musí být přesně dodržen. Je to důležitý 
požadavek, jelikož vnitřní vodič nesmí být v prů-
běhu procesu poškozen, protože se tím snižuje 
kvalita přenosu vysokofrekvenčního signálu.

Na trhu neexistuje žádné standardní 
řešení. Dříve jsme používali doma vyrobený 
ruční nástroj, se kterým již nebylo možné 
plnit rostoucí požadavky našich zákazníků.

Další výhodou automatizace bylo čiš-
tění integrované s kontrolou kvality, resp. 
automatické třídění jednotek balení.

proč jste se rozhodli pověřit vývo-
jem tohoto stroje THonaUEr kft.?

Nehledali jsme systémového integrátora pro 

aplikační tým THonaUEr kft. dostal na jaře 2015 za úkol vývoj speciálního stroje pro ims Co-
nnector systems kft. po úspěšném předání je zařízení již v provozu na pracovišti v Šoproni. ná-
sledující interview s technickým vedoucím projektu v imsCs kft. Gaborem steinbachem, provedl 
technický vedoucí THonaUEr kft. László kokavecz.

tento úkol snadno, zvláště partnera, který má 
zkušenosti se zpracováním kabelů. THONAUER 
Kft. splňuje tyto podmínky zcela a úplně. Proto 
byl snadnou volbou, neboť jsme v průběhu naší 
dřívější spolupráce nabyli velmi pozitivní dojem. 
Důležitým argumentem pro rozhodnutí bylo též 
to, že podnik zajišťuje péči o zákazníky v místě.

Jaký dojem jste získali o inženýrech 
 THonaUEr kft. v průběhu vývoje zařízení? 

Pozitivně jsme hodnotili, že naše požadavky 
byly v průběhu konzultace před objednáním 

Technický ředitel THonaUEr kft. László kokavecz 
(vlevo) se svým partnerem pro interview Gaborem 
steinbachem, technickým vedoucím projektu v 
ims Connector systems kft.

Referenz

IMS Connector Systems je mezinárodní 
technologická firma, specializovaná na 
vývoj a výrobu vysokofrekvenční spojova-
cí techniky. Sortiment výrobků zahrnuje 
velký výběr koaxiálních vf konektorů, 
koaxiální kabelovou konfekci, vf zkušební 
spínače, vf anténní přepínače, zkušeb-
ní adaptéry a kabely, kontakty baterií, 
jakož i antény pro mobilní přístroje. 

Kromě toho IMS Connector Systems dis-
ponuje vysokou odborností a zkušeností v 
oblasti výzkumu a vývoje a nabízí zákaznicky 
specifická vf řešení pro individuální použití. 

IMSCS Kft. byla založena roku 1997 jako 
člen skupiny firem. V dobře vybaveném pod-
niku jsou pokryty oblasti montáže, testování 
výrobků, kontroly kvality, skladového hospo-
dářství, balení a dopravy. Podnik přikládá 
značný význam vysoce precizní CNC výrobě, 
stejně jako částečné a úplné automatizaci.

optické testování

Jiří popelínský
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velmi důkladně přezkoumány. Již po prv-
ním rozhovoru mohli přijít s inovativními 
řešeními a dobře rozpracovanými návrhy k 
našim požadavkům. I při plánování byli velmi 
konstruktivní, co se týkalo našich návrhů, a v 
průběhu práce jsme byli v trvalém kontaktu. 
Díky tomu jsme dostali v termínu zařízení 
odpovídající všem našim očekáváním. Zejména 
s prací THONAUERa jsme velmi spokojeni.

které funkce stroje se vám zvláště líbí?
Řešení přívodu kabelů je báječný nápad, 

který dokáže obsloužit více délek kabelů bez 
dlouhého přestavování i v provozu stroje. 
Velmi se mi líbí, že v zájmu dodržení pře-
depsaného taktovacího času se zpracování 
a kontrola kabelu provádějí separátně. Též 
rozsáhlá, optimálně uživatelná obslužná 
plocha je velmi sympatická. Dále je třeba uvést 
třídění a též kompaktní uspořádání stroje.

plánujete zadat aplikačnímu týmu 
THonaUEr kft. další zakázku?

Ano, jednáme o řešení více úloh, jak z 
oblasti standardních, tak i individuálních 
strojů. Doufám, že brzo budeme moci 
informovat o nových úspěšných projektech.

Děkujeme vám, pane steinbachu, za interview

ovládání s optimální obsluhou

Šetrné zpracování kabelů

Pracovní hlavice

profesionální zpracování 
 volných kontaktů

Hydraulický stolní krimpovací stroj UP 
65 s ještě větší silou ke zpracování volných 
elektrických kontaktů do 400 mm². S nově 
vyvinutým integrálním hydraulickým agre-
gátem stroj šetří místo, je tichý a snadno 
instalovatelný. Je pružně použitelný a tedy 
optimálním řešením Plug-and-Play, neboť 
musí být připojen jen elektricky a může být 
použit kdykoliv, všude a univerzálně.

n  Izolovaná nalisovaná kabelová oka  
0,25–6 mm²

n  Neizolovaná trubičková a stlačitelná kabelová 
oka 0,5–16 mm²

n  Izolované a neizolované dutinky na vodiče 
0,14–50 mm²

n  Soustružené kontakty 0,14–16 mm²
n  Neizolované ploché konektory FASTON 

0,14–6 mm²
n  Neizolované trubičková kabelová oka a styko-

vé spoje 1,0–6,0 mm²
n  Zákaznicky specifické aplikace

n  Nejvyšší síla krimpování pro velké aplikace 
(např. kabel k akumulátoru)

n  Kompaktní konstrukce a velmi krátké příprav-
né časy

n  Rychlá výměna adaptorů bez nástrojů
n  Rozměry: 558 x 238 x 588 mm (UP 65)/290 

x 220 x 510 mm (UP 66)
n  Hmotnost: 160 kg (UP 65)/165 kg (UP 66)
n  Všechny verze splňují směrnici EU 2011/65/

EU (ROHS 2) a jsou shodné s CE

Z důvodu příhodného poměru cena-výkon 
nabízí toto zařízení ideální vstup do strojního 
zpracování volných kontaktů. Krimpovací silou 
asi 1,4 t je tento stroj v situaci, že zpracuje 
bez námahy většinu menších elektrických 
kontaktů. Kromě toho je možné použití všech 
zápustek WEZAG s alternativním polohova-
dlem. UP 14 je k dostání mimo jiné s nuceným 
řízením průběhu (s přídavným zajištěním 
kvality procesu) u provedení UP 14 Z.

Krimpovací stroj UP 65 / UP 66 Krimpovací stroj UP 14

krimpovací stroje Up 65 (nahoře) a Up 14 (dole) v 
provedení „z”, s nuceným řízením průběhu.

Jiří popelínský
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kontakt hraničních ploch rozho-
duje o kvalitě těsnicí funkce

Rostoucím používáním plastu na části skříní 
se mění rámcové podmínky pro těsnicí materi-
ály. Kovové části skříní mají po opracování, vět-
šinou mechanickém, drsný, „ozubení podobný“ 
povrch, naproti tomu plasty vycházejí z nástroje 
vstřikovacího lisu montážně připravené s hlad-
kým povrchem. Podle použitého plastu a jeho 
přilnavosti dochází tím k problémům se špatně 
přichycenými těsnicími prostředky a s tím 
spojeným výtokem nebo kapilárním pronikáním 
oleje, benzinu, či chladicí kapaliny přes těsnění.

povrchové efekty po ostřiku plazmou
Polystyrol (PS), polyisobutylen (PIB), 

polyvinylchlorid (PVC) a polymetylme-
takrylát (PMMA) mohou být v podstatě 
použity bez úpravy předem. Jejich povrch 
je možné dobře změkčit rozpouštědlem.

Polyetylen (PE), polypropylen (PP), 
polytetrafluoretylen (PTFE), polyamid 
(PA), polyacetal (POM) nebo polyéteré-
terketon (PEEK) musejí být pro zvýšení 
povrchové energie předem upraveny.

Ekologickou alternativu k leptání předsta-
vuje ošetření plynovou plazmou. Při něm je 
plyn nebo vzduch působením elektrického 
pole natolik excitovaný, že se rozpadne na 
elektrony, ionty a radikály a pak je stlače-

ným vzduchem foukán na součástku. 
Podle typu plastu se na povrchu tvoří dipóly 

(volné radikály), které jsou silně reaktivní. 
Sekundárně je vyzařováno vysokofrekvenční 
krátkovlnné UV záření. Mimo to lze variací 
rychlosti posuvu a vzdálenosti k povrchu 
docílit fyzikálního čištění povrchu. Nečistoty 
jsou převáděny do plynné fáze a mohou být 
odsávány. Dochází k mikrozdrsňová-
ní, které navíc zlepšuje přilnavost.

Technika zařízení kombinuje jed-
notku plazmovou a aplikační

Kompaktní konstrukce umožňuje 
kombinovat plazmovou trysku, jako ná-
stavný modul, s jednotkou těsnicí nebo 
lepicí. Oba pracovní kroky jsou provádě-
ny sekvenčně, tj. bezprostředně po sobě. 

Tímto je možné zabudovat tuto 
jednotku nízkotlaké plazmy bez 
koncepčních změn do aplikačního 
zařízení firmy Drei Bond a tak mi-
nimalizovat dodatečné investiční 
náklady. Nízké náklady na údržbu a 
nízké provozní náklady dělají použití 
tohoto řešení vysloveně atraktivním.

Zdroj: Technické podklady Drei Bond

ošetření plazmou zlepšuje lepení a těsnění u 
motorů

Vyrovnávací materiál (= těsnění) vyrovnává spáru při sestavení dvou spojovaných dílů a zabraňuje 
výstupu kapalin. navzdory optimálnímu opracování a pečlivé úpravě povrchu lze občas pozoro-
vat „ronění“ oleje nebo výtok chladicí kapaliny. pomocí je tedy úprava prostřednictvím expozice 
plazmou.

neošetřeno

rychlost posuvu 1000 mm/min.,  
odstup plazmové trysky 5 mm 

odstup plazmové trysky 3 mm 

odstup plazmové trysky 1 mm 

rychlost posuvu 1500 mm/min.,  
odstup plazmové trysky 3 mm 

neošetřeno

ošetřeno

ošetřeno

po 16 dnech

po 16 dnech

po 58 dnech

po 58 dnech

Vliv různě velké rychlosti posuvu a rozdílného odstupu 
plazmové trysky

Vliv parametrů zpracování na hloubku 
 drsnosti při ošetření plazmou

Vliv změny odstupu při rychlosti posuvu 1000 mm/min. 
za pozornost stojí, že změna povrchu zůstává zachová-
na po delší časové období.

přesvědčivé výsledky v praxi

n  Zlepšení přilnavosti 20krát až 180krát. 
n  Utěsnit lze i zcela nesluči-

telné páry materiálu. 
n  Zjednodušené provádě-

ní těsnění ploch. 
n  Proces oplachování a přípravy 

povrchu předem, jakož i použití 
chemikálií, lze z větší části ušetřit.
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petr pavelka
Tel.: (05) 4524 3453
pavelka@thonauer.cz
www.thonauer.com
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Web-to-print
Web-to-Print označuje generování tisknutel-

ných souborů založených na údajích z Internetu. 
Texty, obrázky a grafy, které jsou k zobrazení 
internetových stránek uloženy na webových 
serverech, jsou při tom automaticky sloučeny s 
individuálně utvářenými dokumenty. Převodník 
do PDF z toho vytvoří na východisku nezávislé 
soubory PDF, buď pro pozorování na obrazovce, 
nebo podle normy PDF-X pro vydání tiskem.

Výhoda je zřejmá, neboť je jedno, ke které-
mu časovému okamžiku je PDF generováno, 
pro edici jsou vždy přibrána aktuální data. Tato 
data jsou uložena v databázi, která v principu 
funguje jako zdroj pro vydání webové stránky.

Výzva
Po intenzivním, avšak marném hledání 

existujících a pro naše okolnosti použitel-
ných normalizovaných řešení, jsme došli 
k tomu, že převod a implementaci do 
naší webové struktury provedeme spo-
lečně se schopným partnerem sami.

Zatímco při manuální výstavbě stránky 
katalogu máme veškerou volnost ohledně 
optických / grafických hledisek, je automatické 
vytváření skladby stránky přeci jen znatelně 
omezeno, neboť počítač, na rozdíl od člově-
ka, neumí přijímat závěry ohledně estetiky. 
Výsledkem je přesto sympatický dizajn, 
který vypovídá o image našeho podniku.

Úplný přehled
Základní struktura on-line katalogu odpovídá 

třídění našeho portfolia do oblastí výrob-
ků. Všeobecná představa o THONAUERovi, 
přehled kategorií výrobků, jakož i obsah 
vytváří nezbytný přehled. Dále je každá strana 
uvedena tabulkovým přehledem subkate-
gorií každé výrobkové oblasti, následováno 
přehledem strojních technologií nacházejících 
se v programu v pořadí podle těchto sub-
kategorií, jakož i v souhlase se zobrazením 
na webu. Tj., nejdůležitější technické údaje a 
popisující informace dávají specifikaci stroje.

Rejstřík výrobků na konci katalogu 
poskytuje přehled všech aktuálních výrob-
ků v abecedním pořadí. Doplňkové údaje 
o výrobci, aplikovaných procesech, ve 
které branži nalézá tato technologie své 
hlavní využití, a též číslo příslušné strany 
v katalogu ucelují praktické použití díla.

U nové úpravy naší webové stránky bylo on-line sestavení tisknutelného katalogu klíčovým úko-
lem, který odpovídal přání našich zákazníků na poskytnutí nejaktuálnějších informací o výrobcích. 
práce jsou nyní téměř u konce, a my vám tímto chceme poskytnout přehled tohoto praktického 
nástroje.

katalog z webu

V rejstříku výrobků na konci jsou všechny 
výrobky seřazeny v abecedním pořadí. Tabulka 
informuje o přiřazené oblasti výrobků, o 
procesu, odvětvích a též o výrobci, a přirozeně 
o automaticky vytvářeném čísle stránky.

Vytvoření katalogu se děje normalizovaně pod-
le předdefinovaných šablon.
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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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ampér, Brno (CZ)  15.–18. 3. 2016

smarT automation austria, Vídeň  10.–12. 5. 2016

inDUsTriEaUTomaTion, Budapešť  24.–27. 5. 2016

Elosys, Trenčín (SK)  11.–14. 10. 2016

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


