
www.thonauer.com

Časopis zákazníků firmy THonaUEr GmbH

vydání 32komaX přebírá skupinu THonaUEr

Výroba Hotmelt na míru

stavba rozvaděčů orientovaná na potřeby – zeta 630

Hlídání kvality krimpovaných kontaktů bez přerušení

nejmodernější způsob zpracování vícežilových kabelů

stínicí materiály pro vaše požadavky EmC

růst kvality u výroby „Wet Cast”



vydání 32

náznak nové budoucnosti

Souhlas rumunského úřadu pro hospodář-
skou soutěž dal nyní konečně zelenou převzetí 
celé skupiny THONAUER firmou Komax AG. 
Tím vládní úřad zapěl svůj chvalozpěv k 
řešení, které se nám ve smyslu dlouhodobého 
nástupnictví našeho podniku jeví jako nejlepší.

Tímto převzetím upevňuje Komax nejen 
svoji přítomnost v oblasti obchodní činnosti 
Wire na jednom z nejsilněji rostoucích světo-
vých trhů, ale naší odborností coby poskyto-
vatele řešení rozšiřuje i své portfolio v oblasti 
obchodu pro Komax až dosud neznámé. Zají-
mavý při tom určitě bude přístup k prostřed-
kům vývoje v našem maďarském dceřiném 
podniku, poněvadž Komax sám se opět více a 
více začal věnovat řešení speciálních strojů. 

Pro naše zákazníky se téměř nic nezmění, 
je přece též snahou Komaxu nechat sehra-
ný tým, ve který se náš podnik vyvinul, jít 
dále po úspěšné cestě. Že tato cesta může 
vést do dobré budoucnosti, to jsme v obou 
těchto posledních rocích působivě dokázali. 
Vycházejí jako dosud nejúspěšnější v historii 
firmy. Dokázali jsme to zesílenou důslednou 
marketingovou činností, omlazením našeho 
portfolia o perspektivní úspěšné výrobky 
a na zákazníky cílenou propagací na všech 
našich trzích. Takříkajíc úspěch byl připraven 
zavedením sjednoceného řízení kvality.

Všechna tato úsilí mohla být realizována 
toliko týmem, který akceptuje myšlenky a 
vize a učiní je vlastními. Náš dík patří celému 
týmu THONAUER, všem spolupracovníkům 
v našich zemích. Nemálo z nich je při tom od 
počátků a mluví o „své rodině THONAUER”.

Se změnou vlastnictví se současně 
provádí výměna vedení podniku. Naše 
agendy přebírá dosavadní obchodní ředi-
tel Ing. Mag. (FH) Werner Renner spolu s 
Markem Schürmannem, viceprezidentem pro 

marketing, prodej a servis u Komaxu. Pan 
Renner za oba roky ve funkci obchodního 
ředitel skupiny THONAUER řádně načerpal 
obchodního ducha našeho podniku a tím i u 
nového vlastníka získal odpovídající důvěru.

Já sám po více než 60 profesních létech, 
jako 82letý, zkusím něco jako čichat dů-
chodový vzduch. Když se mně to bude jako 
vždy dařit, neztratím vztah k a zájem o tento 
podnik. Sám jsem přece vybudoval vztahy s 
některými našimi dodavateli, v prvé řadě s 
Komaxem, a při této příležitosti bych teď chtěl 
vyjádřit můj dík za mnohé společné roky a 
zajímavá podnikání. Že právě partner z prvních 
hodin naší firmy pokračuje dál, utěšuje mě 
při přece jen citlivé ztrátě. A ještě důležitější, 
že mě to konec konců dělá trochu hrdým!

Moje dcera Angelika, která se mnou 
tento podnik vybudovala a během posled-
ních dvou let vedla, bude ještě další dva roky 
v dozorčí radě podporovat dobré uvedení 
našeho podniku do skupiny Komax.

Všem Vám, kdo máte nejrozličnější vzá-
jemné vztahy s firmou THONAUER, přejeme 
vše dobré pro úspěšnou budoucnost, jakož i 
zajímavou četbu našeho domácího časopisu.

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 a indikátory teploty

stínicí materiály pro EMC | indikátory 
teploty | řešení displejů (akrylové sklo + 
polykarbonát)

služby

pěnová těsnění (na bázi polyuretanu) | 
EMC těsnění na bázi silikonu | zalévání 
v elektrotechnice | Hotmelt-Moulding | 
stavba speciálních strojů
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KOMAX nabízí automatizovaná řešení 
ve zpracování kabelů a v tomto oboru vede 
svojí přítomností po celém světě a švýcarskou 
kvalitou. THONAUER je svojí silnou přítomností 
ve střední a východní Evropě tím ideálním 
doplňkem ke světové servisní a distribuční 
síti firmy KOMAX Wire a pro KOMAX otevírá z 
Vídně bránu na východ. Skupina THONAUER 
kromě toho disponuje značnou zkušeností jako 
poskytovatel řešení, a její inženýrské kapacity 
v Maďarsku navíc zvyšují lokální působnost 
při řešení zákaznicky specifických aplikací.

Firma THONAUER GmbH byla založena 
panem Ing. Friedrichem Thonauerem roku 
1988. Krátce nato převzala generální zastou-
pení pro KOMAX a již od té doby existují úzké 
osobní a obchodní vztahy mezi oběma podniky.

THONAUER začal již před 28 roky otevírat 

tehdy ještě obtížné východní trhy, jakými bylo 
Maďarsko, Slovensko, Česko a Rumunsko, 
a zastupoval KOMAX kromě Rakouska i v 
těchto zemích. Proto je dnes koncern aktiv-
ní v 6 zemích více než 55 pracovníky. Pro 
THONAUERovy zákazníky, kteří jsou často též 
mezinárodně prezentování, je tento mezi-
národní charakter obrovskou výhodou. 

změna v managementu
S převzetím nastává též změna ve 

vedení skupiny THONAUER. Dosavad-
ní manažer pan Ing. Friedrich Thonauer 
a jeho dcera paní Angelika Thonauerová 
předávají nyní své agendy dosavadnímu 
obchodnímu řediteli firmy THONAUER 
panu Ing. Mag. (FH) Werneru Rennerovi.

„V roku 2015, v nejúspěšnějším roku v 
historii podniku, jsme se v rámci plánování 

nástupnictví rozhodli přejít pod firmu  KOMAX 
– nejúspěšnější firmu na světovém trhu. 
Chceme zajistit budoucnost podniku a k tomu 
jsme zvolili nejlepšího partnera! Úspěšný 
rok 2015 uzavíráme s nárůstem obratu o 
více než 70 %. To je krásné zakončení pro 
pomalý odchod do penze v 82 rocích!“, tolik 
zakladatel firmy Ing. Friedrich Thonauer.

„Pro naše zákazníky a zájemce se toho příliš 
nezmění. Každodenní obchod bude nadále 
úspěšně a jako obvykle obsluhován a dále 
veden báječným, zkušeným týmem spolupra-
covníků firmy THONAUER. A díky přidaným 
synergiím, které se rozvíjejí prostřednictvím 
nového švýcarského vlastníka KOMAX, budeme 
našim zákazníkům nabízet ještě více možnos-
tí“, o čemž je přesvědčen obchodní ředitel a 
nový jednatel Ing. Mag (FH) Werner Renner.

po 28 rocích úspěšné spolupráce přebírá švýcarský komaX Holding aG počátkem roku 2016 celou 
skupinu THonaUEr. smlouvy byly podepsány již v prosinci a nyní dal svůj oficiální souhlas k 
tomuto obchodu i rumunský úřad na ochranu hospodářské soutěže.

komaX přebírá skupinu 
THonaUEr
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Výroba Hotmelt byla u nás zahájena již 
roku 2015 na našem pracovišti v Budakeszi.

Je zde vysoce přizpůsobivé výrobní 
zařízení TM2500 od firmy Werner Wirth. 
Připojen je výtlačný lis umožňující rychlé 
zahájení výroby a rychlou změnu materiálu. 
Odlévací nástroje mohou být buď dodané 
zákazníkem, nebo naše partnerská maďarská 
firma GST vytvoří nástroj dle zákaznické-
ho požadavku rychle a cenově výhodné.

Ať jde o kabelovou koncovku, zalití desky 
plošných spojů, ochranu elektronických 
komponent, speciální aplikaci pro armádu 
nebo konektor pro automobilovou brzdu – 
jsme na každou aplikaci připraveni a příslušně 
vybaveni. Díly mohou být také citlivé, protože 
pracujeme s tlakem max. 50 bar. Naše strojní 
vybavení umožňuje precizní, rychlou a vysoce 
kvalitní výrobu vašich dílů. Také náš personál 
je příslušně vyškolen a maximálně motivován.

THONAUER dodává pro použití technologie 
Hotmelt vše z jedné ruky: polyamidový zalévací 
materiál v granulované formě, zalévací nástroj 
a příslušné stroje. Materiál je zvolen vždy 
pro vaši aplikaci a přizpůsoben požadavkům. 
Máme četné schopnosti, které umíme přetavit 

na vysokou kvalitu. Již ve fázi plánování se 
obracejte na nás, abychom vám mohli včas 
poradit. Vhodný nástroj je určen po otes-
tování, za tímto účelem je naše dílna velmi 
dobře vybavena, jak se již mohli naši obchod-
ní partneři v minulosti přesvědčit. S našim 
zařízením je možné realizovat i střední série.

profil firmy komaX

Skupina KOMAX s globálním působe-
ním podniká v technologiích a zaměřuje 
se na trhy z oboru automatizace. Jako 
vedoucí výrobce inovativních řešení s 
vysokou kvalitou v oblasti zpracování ka-
belů, jakož i zařízení pro montáž přístrojů 
k medicínské výrobě, podporuje Komax 
hospodárné a bezpečné výrobní postupy 
zejména u dodavatelů automobilového 
průmyslu a farmaceutických podniků. 
Skupina Komax zaměstnává po celém 
světě kolem 1550 spolupracovníků a 
prostřednictvím dceřiných společností a 
nezávislých zastoupení nabízí servisní a 
prodejní podporu přibližně v 60 zemích.

katalog výrobků
Nový online zpracovaný katalog dává 

rozsáhlý přehled našeho výrobkového 
programu. Můžete si stáhnout z naší 
webové stránky www.thonauer.com vždy 
aktuální verzi jako PDF pro sledování na 
obrazovce, nebo si vyžádat tištěnou verzi.

Výroba Hotmelt na míru

THonaUEr kft. nabízí Hotmelt-moulding jako poskytovatel služby a umožňuje tím ochranu sou-
částek na míru, dokonce i pro malé počty kusů, nebo když se pořízení vlastního stroje nevyplatí.

obchodní ředitel a 
nový jednatel ing. 
mag. (fH) Werner 
renner

zákaznicky specifická výroba Hotmelt u 
 THonaUEr kft. v maďarském budakeszi.

„Srdečně vítáme skupinu THONAUER v 
Komaxu. Svým silným zastoupením v regionu 
ve světovém měřítku nejsilněji se rozvíjejícím 
je se svou nabídkou a kontakty na zákazníky 
hodnotným doplněním naší odbytové a servisní 
sítě. Kromě toho bude Komax profitovat ze 
zkušenosti firmy THONAUER jako poskytovatele 
řešení, jakož i z lokálních znalostí zákaznicky 
specifického aplikovaného vývoje. S Wernerem 
Rennerem a Markem Schürmannem je vedení 
podniku obsazeno dvěma kompetentními 
osobnostmi. Budou podnik dále rozvíjet a 
převádět nové možnosti plynoucí ze spoje-
ní obou podniků v užitek pro zákazníky.”

mattijas meyer, CEo komax aG

nyní  
stáhnout 

nebo  
vyžádat
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petr pavelka
Tel.: 545 243 454
pavelka@thonauer.cz
www.thonauer.com

milan Vitovský
Tel.: 545 243 454
vitovsky@thonauer.cz
www.thonauer.com

obecná
témata

Krimpování je u THONAUERa jedním z 
nejdůležitějších dílčích oborů v konfekci kabelů. 
Náš sortiment zahrnuje krimpovací stroje a 
k nim vhodné krimpovací nástroje, pro ruční 
nebo plně automatické spojování kontaktů s 
vodiči pomocí nich. Pro zajištění stálé dobré 
kvalty jsou stroje částečně vybaveny hlídá-
ním síly krimpování, přístrojem pro měření 
výšky krimpování a měřením odtahu. Zajiš-
tění kvalty doplňuje laboratoř pro vytváření 
výbrusů s předem definovaným zadáním 
měření a příslušný protokol o zkoušce.

Ale též stroje, stejně jako nástroje, potře-
bují pravidelnou údržbu. Nástroje musí být 
čištěny denně (v závislosti na době používání 
nebo po asi 50000 kusech), opticky kontro-
lovány a mazány (Mecal Autol Top 2000). V 
nejhorším případě (Worst-case) je vhodné 
ponechat na skladě opotřebené díly, které 
mohou přijít vhod. Nejsou-li nástroje používány, 
nesmí se zapomínat na „ošetření nástrojů“.

U krimpovacích strojů se musí pravidel-
ně kontrolovat výška zavření (135,8 mm při 
850 kg) a stabilita. Zkouška uložení pra-
vítka, ložiska výstředníku a brzdy doplňují 
údržbu. Ochranná zařízení (závisí na stroji) 
musí být vždy namontována správně.

kontaktujte nás ohledně konzulta-
cí, údržby a zkoušky vašich strojů, 
nebo školení vašich pracovníků!

Co stojí zato poznat kolem 
krimpování

13
5,

8 
±0

,0
1

pravidelné přezkušování výšky zavření

možné chyby krimpování (zleva doprava): není 
plynotěsné; není uzavřeno; vytváření otřepu; 
protnuté vodiče; vadný krimp vodičů.

ochrana nástroje mecal

Lidé tráví v autě stále více času. Ať již 
se řidiči skutečně pohybují vpřed, nebo 
stojí v zácpě – rozhodující roli při optimali-
zaci vnímání automobilu hraje uspořádání 
jeho vnitřního prostoru. Zde musí společně 
působit komfort, hmatové vjemy, praktičnost 
a maximální kvalita vzduchu, protože je nutné 
zabránit každému ohrožení zdraví posádky.

DbL: 5452.13
bmW: TL 8350 151.6
fCa: MS AY 560
Gm: 3628M
VW: TL 848

Produktové portfolio emisně chudých 
PU těsnicích pěn RAMPF zahrnuje:

RAKU-PUR® 32-3264 
RAKU-PUR® 32-3278  (tixotropní)

RAKU-PUR® 31-3164 
RAKU-PUR® 31-3178  (kapalná)

VDa 278
VoC < 100 mg/l
foG < 250 mg/l
VDa 270 zkouška zápachu < 3
VDa 275 emise formaldehydu

Výběr těsnicích pěn 2k-pU s malými emisemi 
od firmy rampf pomáhá plnit emisní normy 
automobilového průmyslu, stejně jako stan-
dardy vedoucích výrobců automobilů.

V autě bez 
zápachu

standardy ve-
doucích výrobců 
automobilů

Emisní normy 
automobilového 
průmyslu
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Náš mnoholetý jednatel firmy THONAUER, 
spol. s r.o., pan Jiří Popelínský, společně s 
THONAUERem před 17 lety brněnskou kancelář 
vybudoval. Ještě si velmi dobře pamatujeme, 
jak jsme ji tehdy založili a plni elánu jsme spo-
lečně začali s tvrdou prací. Za sídlo jsme tehdy 
zvolili Jiřího soukromý dům, který se v příštích 
letech měl nade vše osvědčit. Vždy jsme se 
mohli spolehnout na Jiřího a jeho tým, který se 
postupně rozšiřoval, a stal se v Brně stabilním 
opěrným bodem firmy THONAUER. Poněvadž 
THONAUER neměl po dlouhou dobu zastoupení 
Komax v Česku, bylo velkou výzvou doplňovat 
zákaznické systémy výlučně periferními výrobky 
souvisejícími s kabeláží. Vzhledem ke značné 
účasti našeho podniku na českém trhu a v 
dalších oblastech odbytu skupiny  THONAUER, 
jakož i dominantní role firmy Komax v těchto 
oblastech, stalo se jméno  THONAUER v 
Česku brzy synonymem pro Komax.

Jiří se však bohužel rozhodnul v dubnu 
tohoto roku spolu se svou paní Lenkou tým 
THONAUER opustit. Jakkoli jsme z tohoto 
rozhodnutí smutní, přejeme přirozeně oběma 
do budoucna vše dobré! Po přechodnou dobu 
nám Jiří bude ještě k dispozici s podporou.

25. mezinárodní obchodní veletrh pro 
elektrotechniku, elektroniku, automatizaci, ko-
munikace, osvětlovací a bezpečnostní techniku 
skončil v Brně podle oficiálních údajů s dosud 
rekordní návštěvou. Pro firmu THONAUER, 
spol. s r.o., je velká akce na brněnském vele-
tržním výstavišti stabilně každoroční událostí, 
která se již mnoho let úspěšně využívá k péči 
o zákazníky a k budování kontaktů na nové 

zákazníky. Též letos mohl být osloven velký 
počet zájemců a nových zákazníků, kteří byli 
nadšeni vystavovanou strojní technologií. Mimo 
jiné zde byla naše zařízení pro infračervené 
zpracování smršťovacích hadic od firmy Me-
calbi, pneumatické krimpovací stroje na volné 
kontakty našeho švýcarského partnera WDT, 
jakož i odizolovací a krimpovací automaty Z+F.

Pan Petr Pavelka, který je u nás nyní od 
léta 2015 činný v odbytu a stará se o sladě-
ný tým, bude zde pro styk se zákazníky a v 
budoucnosti převezme vedení společnosti. 
Je nadále u THONAUERa kompetentní též 
pro obor mísení a dávkování. Další odbytář 
bude přijat pro oblast zpracování kabelů, která 
je nyní rozšiřována o malé stroje Komax.

Protože dům Popelínských již není nadále 
k dispozici pro sídlo firmy, bylo nutné hledat 
vhodnou nemovitost. V současnosti se taková 
nalezla v jiné městské části Brna a činnosti 
spojené s přestěhováním jsou již téměř u 
konce. Kancelář a též malý sklad a prostor 
pro servisování jsou umístěny na zhruba 
109 m2. Nová brněnská kancelář je dostup-
ná nezměněným telefonním číslem na nové 
adrese Hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno.

Uvolnění našeho mnoholetého 
 jednatele v Česku

ohlédnutí za výstavou
AMPÉR, 15.–18. 3. 2016, Brno

nové sídlo naší kanceláře THonaUEr, spol. 
s r.o. v brně.

Jiří popelínský 
– jednatel firmy 
THonaUEr, spol. s 
r.o. od roku 1999 do 
2016.

ing. mag. (fH) 
Werner renner – 
přebírá prozatím 
vedení podniku.

petr pavelka, – 
technický prodej 
mísicí, dávkovací 
techniky a dávkova-
čů. budoucí vedoucí 
pobočky v Česku.

Veletržní stánek THonaUEr na 
ampéru v brně.
obrázek dole: Jiří popelínský 
(vlevo) s osazenstvem stánku 
(zleva) – silvie nováčková, petr 
pavelka a Luboš Vymlátil.
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stavba rozvaděčů 
 orientovaná na potřeby

s novým zeta 630 se stává stavba rozvaděčů efektivní a „právě včas”. Díky hospodárnému auto-
matizačnímu procesu probíhá konfekce kabelů již od počtu kusů 1 vysoce produktivně. automati-
zované postupy a sériová výroby nebo sekvenční výroba bez přestavování zkracují čas výroby až 
o 50 procent. automatická výměna kabelů dává k dispozici až 36 rozdílných vedení a dutinkový 
modul Cm 1/5 Gs zpracuje až pět rozdílných dutinek na vodiče. spolehlivá plně automatická výroba 
zaručuje nepřetržitě nejvyšší kvalitu.

Úspora času až 50 procent
Ruční výroba stojí čas. Zeta 630 redu-

kuje ruční výrobu na minimum. Všechny 
potřebné konfekční kabely vyrábí automatic-
ky a předkládá ve správném pořadí a délce 
správně vybavené včetně popisu a kontaktů.

Do rozvaděče musí být kabely jen instalo-
vány. Ruční procesy, jako přistřižení, odizolo-
vání, popsání a nalisování dutinek, odpadají.

nepřetržitě vysoká kvalita díky automatizaci
Plně automatická výroba zaručuje re-

produkovatelnou trvalou kvalitu. Automati-
zovaný přenos dat odstraňuje zdroje chyb, 
protože na stroji není nutné žádné manuální 
zadávání. Pro nejvyšší nároky jsou k dis-
pozici volitelné moduly hlídání kvality.

průchozí tok dat z ECaD ke stroji
Ze specifických systémů ECAD  lze výrobní 

data posílat přes rozhraní Komax WPCS přímo 
ke stroji. Též export dat ze systémů ECAD do 
stříhacího seznamu je možný. Je konverto-
ván do čitelných dat a načten. Tím odpadá 
ruční programování zboží na stroji. To je velmi 
efektivní při každé velikosti série – již při sérii 1.

modul dutinek Cm 1/5 Gs
Modul současně přijme pět páskových rolí 

AEH. Pozice, které jsou k dispozici, mohou 
být obsazeny volně a zpracovány sekvenč-
ně. To v rozsahu průřezů od 0,5 mm2 do 2,5 
mm2 a v délkách 8 a 10 mm. Tak se dá s 
vysokou flexibilitou a bez přestrojení zpraco-
vat pět rozdílných dutinek na vodiče. Modul 

je jedinečně kompaktní a dobře přístupný. 
Pro vkládání rolí AEH není třeba žádné 
nářadí a není potřebná výměna nástroje.

spolehlivé sekvenční zpracování
Díky speciální řezací hlavě se třemi páry 

nožů lze perfektně v pořadí zpracovávat prů-
řezy od 0,22 do 6 mm2. Kvalitní nože a díly s 
dlouhou životností umožňují vysokou rychlost 
procesu, což příslušně zkracuje průběžné časy.

Krimpovací automat Komax Zeta 630

Dutinkový modul Cm 1/5 Gs umožňuje zpracování 
pěti rozdílných dutinek bez přestrojení.

Ve správném pořadí svazkované kabely zjednodu-
šují zapojování v rozvaděči.
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Hlídání kvality krimpovaných 
kontaktů bez přerušení

při schvalování krimpovaných kontaktů a krimpovacích nástrojů jsou laboratoře pro vytváření vý-
brusů důležitým prvkem nepřerušovaného hlídání kvality. perfektní manipulací, nezávislostí ob-
sluhy a nepotřebností údržby se vyznačují zástupci série microLab.

microLab 30

MicroLab 30 je koncipován pro poři-
zování výbrusů z kontaktů do průměru 10 
mm. Díky intuitivnímu ovládání a optimální-
mu uspořádání oddělovacího a brousícího 
modulu se daří zpracování pod třicet sekund. 
Zabudovaný liniový laser při tom usnadňuje 
polohování roviny výbrusu. Samostatné a 
vzájemně nezávislé přípravné, vyhodnoco-
vací a dokumentační moduly jsou součástmi 
laboratoře a umožňují úplnou analýzu na 
místě. Normalizovaný držák polohuje zkušební 
vzorek, aniž by bylo nezbytné měnit upnutí.

microLab 35

MicroLab 35 je koncipován pro rychlé poři-
zování výbrusů z kontaktů do průměru 3 mm. 
Plně automatický transportní systém a osvědče-
ná technologie umožňují krátký čas zpracování. 
Paralelní procesy připouštějí kontinuální poříze-
ní výbrusu za jednu minutu. Rychle a s pomocí 
laseru je vzorek upnut a tím je precizně určena 
roviny výbrusu. Bez změny upnutí sám Micro-
Lab 35 vzorek oddělí a vybrousí. Jakmile přijde 
do vyhodnocovací jednotky, je elektrolyticky 
očištěn – výbrus je zaznamenán a vyhodnocen.

microLab 55

Laboratoř pro přípravu výbrusů MicroLab 55 
je koncipována a nejvhodnější pro mnohostran-
né oblasti použití. Umožňuje výrobu výbrusů 
všech na trhu dostupných krimpovaných dílů – 
broušení napříč i podélně. Platí to i pro výrobky 
jako jsou desky plošných spojů nebo pouzdra 
mimo automobilní oblast. Kvůli optimálnímu 
uspořádání jednotlivých modulů jsou realizova-
telné velmi krátké doby zpracování. Reprodu-
kovatelná úprava vzorků je zajištěna perfektně, 
protože není nutná změna upnutí mezi jednot-
livými pracovními kroky. Díky ergonomicky 
promyšlenému designu lze laboratoř realizovat 
a používat jako pracoviště pro sezení i ke stání.

Modulární výbrusová laboratoř MicroLab 30/35/55

obr. nahoře: microLab 35
obr. dole: microLab 30

Vytváření výbrusů ze všech na trhu dostup-
ných druhů krimpování – microLab 55

smartVision – optimální software pro analýzu 
výbrusů
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ECM 04 – Odizolovací a krimpovací stroj pro dutinky Z+F v 
 rolích

Univerzální zpracování 
 dutinek z+f

ECM 04 je elektricky poháněný odizolovací 
a krimpovací automat. Tento stroj umožňuje 
univerzální a spolehlivé zpracování dutinek Z+F 
od 0,5 do 2,5 mm² (AWG 20–14). Obsluha ECM 
04 byla v porovnání s ECM 03 zjednodušena a 
výměna nožů se provádí značně zjednodušeně.

Technické údaje
 
rozsah krimpování  0,5–2,5 mm²  

(AWG 20–14)
délka krimpování 8 mm
zaváděcí délka 40 mm
doba taktu  asi 1,8 s
napájení  100 – 240/50 – 

60/100 V/Hz/VA
rozměry  288 x 345 x 230 mm 

(B x T x H)
hmotnost 16 kg

přívodní systém komax f1150

Odvíječ Komax F1150

Vysoké rychlosti a zrychlení kladou vysoké ná-
roky na systémy přívodu kabelů. odvíječ kabe-
lů f1150 je první volbou, pokud jde o kabely 
citlivé na tah.

přívodní systém pro kabely 
citlivé na tah

Feeder 1150 je nejnovější motorizovaný 
přívodní systém z řady Komax pro automatické 
zpracování s malým tahem cívek kabelů do 300 
kg. Robustní konstrukce doplněná o výkonný 
pohon zpracuje bez obtíží, měkce a proces-
ně bezpečně tenké, pružné licny, stejně jako 
tlustší kabely citlivé na tah, například koaxiální 
kabely. Systém je k dostání volitelně ve verzi 
pro vnější průměr kabelu 18 mm nebo 35 mm.

V důsledku vysoce kompatibilního ovládání 
se F1150 vloží bez problému do kompletní 
linky na zpracování kabelů a přispívá rozhod-
ně k vysoké produktivitě. Čas na seřízení se 
redukuje na absolutní minimum díky promyšle-
né seřizovací soustavě motorizované ve všech 
osách, kterou lze ovládat dálkovým ovládáním.
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Vysoké řezné a odizolovací síly v rozsahu zpraco-
vání do 8 mm² / aWG 8

promyšlená ovládací plocha

nejmodernější způsob zpra-
cování vícežilových kabelů

Odizolovací stroj Komax Mira 230

programovatelná mira 230 od firmy komax je odpovědí na dnešní náročnost ve zpracování kabelů 
při vysoké mnohotvárnosti výrobků. Vysokým požadavkům čelí mimořádnou šíří použití, jednodu-
chou manipulací a zvýšenou produktivitou. Díky speciálním funkcím a své knihovně výrobků doci-
luje vysoké reprodukovatelné kvality. Její vhodnost k sekvenčnímu zpracování ji činí první volbou 
při zpracování vícežilových kabelů.

zpracování vícežilového kabe-
lu v jednom pracovním kroku 

Jeho jedinečná schopnost sekvenčního 
zpracování činí z Mira 230 první volbu pro 
zpracování vícevodičových vedení. V přímo 
po sobě jdoucích pracovních krocích odi-
zoluje a stříhá vnitřní vodiče s rozdílnými 
parametry bez změny programu. Každý 
kabel a každá sekvence mohu být uloženy 
do paměti a kdykoliv reprodukovány.

Vysoká řezná a odizolovací síla
Za svůj mimořádný pracovní rozsah (0,03–8 

mm², AWG 32–8) Mira 230 vděčí své robustní, 
masivní konstrukci. Vysoká odizolovací síla 
umožňuje též zpracovávat kabely s tvrdými 
izolacemi. Kromě odizolování a zkracování, příp. 
dodatečného přistřižení, disponuje speciální-
mi funkcemi pro zvládnutí náročných úloh.

reprodukovatelná kvalita
Všechny zvládnuté druhy zboží (kabely 

a sekvence) jsou uloženy do knihovny. Tak 
může operátor kdykoliv parametry zpracová-
ní kdykoliv zavolat pomocí vyhledávacích a 
filtračních funkcí. Ochrana přístupu heslem 
zabraňuje nežádoucím změnám. Preciz-
ní mechanika stroje minimalizuje rozptyl, 
zmenšuje chyby a tím zvyšuje kvalitu.

Rychlý přístup, často využívané a zabezpe-
čené nastavení dělají pracovní postupy vysoce 
účinnými a pomáhají zvyšovat produktivitu.

Vlastnosti

n  Robustní konstrukce pro vyso-
ké řezné a odizolovací síly

n  Největší rozsah zpracování ve 
své třídě do 8 mm² / AWG 8

n  Jedinečný funkční rozsah, včet-
ně sekvenčního zpracování

n  Zpracování vícevodičových 
kabelů v jedné pasáži

n  Rychlý přístup a čas-
to používané funkce

n  Vyvolání uložených dru-
hů zboží do výroby

n  Reprodukovatelná kvalita s ověře-
nými, v knihovně uloženými daty
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nové výrobky pro smršťovací 
aplikace

STCS-CS14 STCS-evo500TS

STCS-CS14 je smršťovací systém konci-
povaný na základě infračervených odporů jako 
krátký dopravník. Disponuje nejmodernějšími 
technickými parametry, jako je Ethernet a připo-
jení USB a umí současně zpracovávat více dílů.

Tento kompaktní a lehký stroj je ide-
ální z hlediska požadavků hromadné vý-
roby, protože jen rychlost obsluhujícího 
pracovníka určuje vyráběné množství.

Volitelně může být stroj vybaven chladičem 
na konci dopravního pásu, který díly natolik 
ochladí, že se již vzájemně nemohou spojit.

STCS-evo500TS představuje pozoru-
hodný pokrok proti předchozímu modelu, 
nejoblíbenějšímu modelu Mecalbi STCS-e-
vo500, dnes nejpokrokovějšímu smršťova-
címu zařízení s infračervenou technikou.

Všechny skvělé vlastnosti předcho-
zího modelu jsou zachovány a zlepše-
ny, se zajištěním stejné kvality výroby 
a se zlepšením konečného výrobku.

Nové smršťovací zařízení má dotykový dis-
plej a nabízí řadu nových funkcí, které současně 
otevírají nové možnosti zlepšení prostředí výro-
by. Vlastnosti, jako připojení k síti, porty USB a 
též připojení HDMI určitě nelze přehlédnout, ale 
důležitější je nový SDD systém (Splice Diameter 
Detection), který měří průměr styku a automa-
ticky použije optimální parametry smršťování.

Vlastnosti

n  Nastavitelné parametry: teplota procesu, 
doba smršťování atd.

n  Dva rozdílné druhy provozu: M1 s 
kontrolou teploty a času smršťování, a 
režim M2 s předem naprogramovanými 
žádanými hodnotami (celkem 999)

n  Přídavný režim obsluhy (M3) pro systém 
SDD (Splice Diameter Detection) a auto-
matické rozpoznání parametrů

n  Volba žádaných hodnot se může prová-
dět automaticky čtečkou čarového kódu 
nebo manuálně na dotykové obrazovce

n  Jednoduchá aktualizace firmware s USB 
flash diskem

n  Chladicí systém
n  Manuální a automatická kalibrace
n  Programovací režim chráněný heslem
n  Automatický cyklus chlazení kvůli pro-

dloužení životního cyklu komponent
n  Síťová komunikace
n  Přípoj HDMI  k zobrazení systémového 

displeje

Vlastnosti

n  Dva rozdílné druhy provozu: M1 s 
kontrolou teploty a času, a režim M2 s 
předem naprogramovanými žádanými 
hodnotami (celkem 999)

n  Programování žádaných hodnot předem 
může probíhat manuálně na PC se soft-
ware STCS-RCT (čte soubory v Excel™), 
nebo s USB flash diskem.

n  Použití identifikačních štítků a informací 
o pomocném lepidlu pro každou dobu 
smršťování v rámci žádaných hodnot

n  Automatické nastavení rychlosti podává-
ní podle programované doby smršťování

n  Chladicí systém
n  Pomocný středicí systém
n  Počítadlo kabelů
n  Individuální pracovní stůl se systémem k 

přidržování dlouhých kabelů
n  Manuální a automatická kalibrace
n  Počítadlo dílčích a souhrnných cyklů
n  Síťová komunikace

infračervené smršťovací zařízení sTCs-evo500Ts

sTCs-Cs14 – infračervené smršťovací zařízení pro 
velkovýrobu
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stínicí materiály pro vaše 
požadavky EmC

vf těsné tabule ze skla a akrylového skla

Elektricky vodivé elastomery (EcE)

kontaktní pásky

stínicí kryty s kontaktními pásky (board 
Level shields)

Elektricky vodivá lepidla

THonaUEr vám nejen nabízí nejširší sdruženou nabídku výrobků pro všechny myslitelné požadav-
ky, ale dává vám kdykoliv k dispozici při řešení Vašich speciálních problémů s EmC osobní radu, 
podklady a vzorky.

Elektricky vodivá textilní těsnění
(fof – fabric over foam) a vodi-
vá pěna (Cf – Conductive foam) 

Tyto představují cenově výhodnou a 
snadno zpracovatelnou možnost odstínění 
pro EMC. K dostání je velký počet různých 
profilů a rozměrů, jakož i zákaznicky spe-
cifické výlisky. Tento druh těsnění slouží 
též jako těsnění proti okolí (IP54).

Elektricky vodivé elastomery (EcE)
 Jsou k dispozici jako různé elasto-

merní sloučeniny, plniva a tvary. Běžnými 
variantami jsou těsnění ze silikonu plněná 
karbonem nebo postříbřeným sklem, nebo 
silikonová pěna s postříbřeným povrchem. 
Velmi dobré utěsnění proti okolí (IP65–
IP68) je tímto těsněním též zajištěno.

stínící kryty (bLs – board Level shields)
 LAIRD Technologies disponuje ve svém 

standardním sortimentu výběrem jednodílných 
a dvojdílných (Cover + Frame) stínicích krytů. 
Jednodílné stínicí kryty a rám u dvojdílných 
stínicích krytů jsou v balení Tape&Reel. 
Vedle standardních dílů mohou být nabíd-
nuty též zákaznicky specifické stínicí kryty.

 

kontaktní pásky, kontaktní prsty
Velké množství tvarů, rozměrů a mon-

tážních možností nabízejí kontaktní pásky 
z beryliové mědi. Pro zamezení problé-
mů se snášenlivostí materiálů dostanete 
i kontaktní pásky s různými povrchy.

Těsnění z kovové pleteniny a kovo-
vá pletenina přes elastomer

Tato velmi dobře vodivá těsnění existují v 
různých kombinacích materiálů a profilů a s 
oblibou nalézají použití v konstrukci rozvaděčů.

vf tabule z akrylového skla
U displejů, kde je požadován vysoký útlum, 

nalézají své použití vf tabule z akrylového skla. 
Tento EMC filtr se skládá z tkaniny měděné 
nebo z vanadiové ocelové, zalité do akrylu.

EmC nástřik
Laky s vysokým podílem vodivých 

částic, jako např. měď, se používa-
jí k metalizaci plastových pouzder.

Elektricky vodivá textilní těsnění (fabric over foam)
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Techmonitor: kdy jste začali s tím, že 
vedle prodeje zařízení též vyvíjíte stroje? 

László Kokavecz: Nejprve byl u THONAUER 
Kft. hlavní obor prodej standardních strojů, ale 
již po více než deset let jsme činní i v projektech 
speciálních strojů, poté co rostly požadavky 
zákazníků, pro něž nebyly k dispozici standardní 
stroje. Prvním projektem tohoto typu bylo zabu-
dování jednotky nůžek na odpad u ultrazvukové 
svářečky. Od roku k roku trvale rostl počet 
tohoto druhu speciálních zakázek; proto jsme 
se rozhodli k 1. lednu 2015 zřídit nezávislou 
obchodní jednotku pro speciální stroje. V této 
obchodní jednotce pracují čtyři pracovníci, 
dva projekční inženýři s vedle mě ještě jeden 
technik. Námi koncipované díly speciálních 
strojů jsou často vyráběny partnery mimo 
náš podnik a programování ovládání probíhá 
též prostřednictvím specializovaných part-
nerských firem. Naší velkou výhodou je naše 
25letá zkušenost se zpracováním kabelů, ale 
dnes řešíme i zakázky z jiných oblastí použití.

Jak hodnotíte výsledky obchod-
ní jednotky speciálních strojů? 

Bereme tuto obchodní jednotku jako 
nezávislé ziskové středisko s vlastní účetní 
evidencí a máme vysoký potenciál růstu. 
Dostáváme množství zakázek od našich 
stávajících zákazníků, a to je nejlepší dů-
kaz, že jsme na správné vestě. Vhledem k 
tomu plánujeme rozšíření našich kapacit.   

Jak hodnotíte tuto obchodní jed-
notku ve srovnání s ostatními auto-
matizačními firmami na trhu? 

Naše zkušenost a know-how ve zpraco-
vání kabelů, stejně jako velká síť dodavatelů, 
jsou klíčové přednosti našeho podnikání ve 
speciálních strojích. Na trhu nejsou žádní 
jiní dodavatelé, kteří by v tomto ohledu byli 
srovnatelní s THONAUERem. V tomto momentu 
se však nemůžeme měřit s podniky zaměstná-
vajícími tucty projekčních inženýrů a techniků. 
Tyto podniky jsou částečně našimi konkurenty, 
ale též našimi zákazníky, protože jim v mnoha 
případech dodáváme standardní vybavení, 

která se montují do jejich speciálních strojů 

Jak vybíráte dodavatele pro vaše 
projekty speciálních strojů?

Vůči dodavatelům nemáme žádné povin-
nosti; možnost volby necháváme pro naše 
zákazníky otevřenou. V mnoha případech 
zákazníci zadávají přednostní dodavatele 
klíčových prvků pro své stroje. Nejčastěji 
je předem zadáno ovládání stroje a prvky 
pneumatiky. Chtěli bychom si flexibilitu udržet, 
aby bylo možné vyhovět přání zákazníků. 

Pokud zákazník nemá upřednostněného 
dodavatele, rozhodujeme se na základě spoleh-
livosti a ceny. Musím zdůraznit skutečnost, že 
neznámé výrobky používáme jen zřídka. Nutné 
je, aby produkty montované do našich strojů 
měly dobré reference. Cena je určitě důležitým 
faktorem, ale my též zohledňujeme, jakou úro-
veň servisu můžeme od dodavatelů očekávat.

Do jaké míry podporují zákazní-
ci činnost vývoje strojů?

To silně závisí na jednotlivých případech. 
Někteří z našich zákazníků nám předají velmi 
podrobné zadání, které dokonce obsahuje barvu 

stroje. Jiní nám dají několik předloh, aniž by 
znali přesné požadavky na objem výroby a doby 
cyklů. V takových případech vždy zkoušíme 
pomoci, provádíme testy a výpočty a zkouší-
me naleznout řešení. Podrobná specifikace je 
vždy užitečná, protože nám umožní provést 
přesnější kalkulaci nákladů a stanovit dodací 
lhůtu. Pokud zákazník disponuje informacemi 
ke specifikaci výrobku, informacemi dodavatelů 
a snad u mnohých dodavatelů i rabatem a chce 
nám tyto prvky sdělit, může to ve značném 
rozsahu uspořit čas a peníze, které budou do 
projektu investovány. Též je nezbytné obdržet 
informace o zkušenosti zákazníka se speciálním 
postupem. Konec konců nám může zákazník 
v rámci vývoje dále velmi pomáhat přesným 
zadáním a dostupnými informacemi. Z našeho 
pohledu nejsou zkušenosti a know-how ničím 
nahraditelné: Pokud použijeme řešení, která se 
v minulosti ukázala být úspěšná, můžeme v bu-
doucnosti pracovat rychleji a cenově výhodněji.

Vývoj speciálních strojů se v maďarsku stal rychle se rozvíjejícím odvětvím. strojírenství vždy 
bylo klíčovým sektorem průmyslu, který při relativně nízkých investicích vytváří vysokou přida-
nou hodnotu. V následujícím článku jde o výtah z interview s Laszlem kokaveczem, technickým 
ředitelem THonaUEr kft., o aktivitách v oblasti speciálních strojů, jenž byl zveřejněn v magazínu 
„Techmonitor”.

speciální stroje u 
 THonaUEr kft., maďarsko

Autor: László Molnár, TechMonitor
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Star Stone je podnik společnosti Bihor, 
specializované na výrobu dlaždic a dekorativ-
ních kamenů. Po řadě neúspěšných pokusů a 
masivních investic do polyuretanových prysky-
řic nakupovaných od různých výrobců, rozhodl 
se Star Stone pro nezbytnost změny. Tak začala 
spolupráce s THONAUER Automatic s.r.l., 
kde prvním krokem byla společná návštěva 
hlavního sídla Rampf Polymer v Grafenbergu.

Po třech dnech intenzivního teoretického 
školení a materiálových testů byl zákazník 
příjemně překvapen kvalitou konečných 
výrobků, takže v březnu 2013 přišla první 
objednávka na tunu materiálu 80-2637.

Do června 2013 následovala perioda 
intenzivního testování, lisování pryskyřice 
80-2637. Závěrečná zkušební zpráva ukázala 
úspěch v realizaci nového druhu materiálo-
vého toku. Ve srovnání s dříve testovanými 
výrobky vykazoval materiál z firmy Rampf 
značně nižší příjem vody asi 1–2 % a podstatně 
menší deformaci odlévací formy s časem.

Ačkoliv je očekáváno, že kvůli oběma dříve 
zmíněným hlediskům je vstupní investice vyšší 
než u jiných pryskyřic, překračuje přímý zisk 

zdaleka výšku investice zákazníka. Předně kon-
cová kvalita kamene silně stoupla v důsledku 
velmi malé absorpce vody, což vedlo ke zvýšení 
prodeje a vzestupu trhu vysoce kvalitních 
výrobků. Kromě toho se nejméně o 6 měsíců 
prodloužila životnost tvarujících se odlévacích 
forem, což dlouhodobě vedlo k nižší materiálo-
vé náročnosti. V posledních dvou rocích překro-
čily prodeje materiálu celkový objem 6 tun, 
přičemž poslední rok dobře proběhnul s novým 
materiálem typu Rampf RAKU PUR® 80-2050.

Na základě trvalého růstu podniku se 
Star Stone v polovině roku 2015 rozhodlo 
pro vývoj výrobních postupů investicemi z 
evropských fondů. V tomto projektu ob-
držela poloautomatická odlévací zařízení 
a licí formy, vyrobené firmou Unipre.

Unipre je německý podnik s více než 40letou 
zkušeností ve výrobě efektivních dávkovacích 

zařízení pro epoxidové pryskyřice a polyureta-
ny se dvěma nebo více složkami. Produktové 
portfolio zahrnuje širokou škálu výrobků, od 
statických mixérů, dynamických a staticky 
dynamických systémů až k plně automatickým 
zákaznicky specifickým speciálním zařízením.

Pokud jde o poloautomatická zařízení, 
existují rozmanitá řešení, která překrýva-
jí všechny stupně výroby a investic.

Počátkem tohoto roku jsme úspěšně 
zabudovali dávkovací a mísicí zařízení G 22 
od UNIPRE do výrobního zařízení vyvinutého 
Star Stone. Tímto krokem stoupla produktivita 
pro zalévané materiály více než o 35 % a to při 
přesnější kontrole kvality procesu zalévání.

Zahájením této spolupráce s THONAUE-
Rem se rozšířilo portfolio aplikací v zalévání s 
možností poskytovat plnou podporu procesů 
výroby po dávkách a zapouzdřování všeho typu.

při výrobě betonových desek metodou lití nasyrovo se používají formy z dvojsložkových elastome-
rů. Výrobci jako je „star stone” jsou při tom ve formování a struktuře povrchu jejich betonových 
desek stejně tak dobří, jako ničím neomezováni. kontakt na THonaUEr automatic s.r.l. otevřel 
tomuto podnikání používání dvojsložkových pryskyřic našeho partnera rampf polymer solutions, 
což koneckonců přineslo vyšší obraty, jako i umožnilo vzestup trhů s vysoce kvalitními výrobky.

růst kvality u výroby  
„Wet Cast”

Výroba odlévací formy odlitkem kamenné desky 
vyrobeným v přípravném procesu.

Dávkovací a mísicí zařízení G 22 pro 2složkové 
polymerové pryskyřice.
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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. 
Hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno 
Tel. +420 545 243 454 
Fax +420 545 243 408 
Mobil +420 602 538 607 
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

inHoUsE-sHoW, Vídeň (A) 7.–8.  6. 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

kalendář
Tiráž
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