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rok plný rozšíření

Nyní, když už je celý rok 2016 téměř 
za námi, můžeme o něm mluvit jako o 
úspěšném roku, který byl bohatý na udá-
losti. Skupina THONAUER navázala spolu s 
novým vlastníkem, švýcarskou společností 
Komax AG, na úspěchy předchozích let, což 
je důvodem k oboustranné spokojenosti.

Kromě změny vlastníka na počátku roku 
se staly významnými a velmi důležitými 
událostmi firemní veletrhy ve Vídni a Buda-
keszi. Tyto veletrhy naši zákazníci s oblibou 
využívají k tomu, aby viděli na vlastní oči, jak 
se používají nejnovější strojírenské technolo-
gie, a poznali jejich přednosti přímo v praxi. 
Velkým přínosem je i možnost vyměňovat 
si zkušenosti a dlouhé hodiny probírat s 
kvalifikovanými techniky odborné záležitosti, 
to vše stranou běžného veletržního ruchu. 
Přesné datum pro další firemní veletrhy sice 
ještě není stanoveno, budeme o něm však naše 
zákazníky včas různými způsoby informovat.

Protože stávající prostor v naší lokalitě ve 
Vídni již praská ve švech, padlo rozhodnutí 
provést jeho rozšíření, které dostatečně zvětší 
a zlepší prostorové podmínky pro naše předvá-
děcí stroje a zařízení. První výkop pro přístavbu 
byl proveden na konci léta a nyní se pilně 
pracuje na stavbě, která by měla být dokončena 
na jaře 2017. Příští rakouský firemní veletrh 
se tak bude konat v novém a větším prostředí. 
O důvod více přijet se podívat a pochutnat si 
i na tradičních vídeňských lahůdkách. Snad 
nám i počasí bude přát jako naposledy.

Protože stávající prostor již našim nárokům 
nepostačoval ani v Rumunsku, hledali a našli 
jsme vhodnější prostory. V nové lokalitě, která 
se rovněž nachází v hlavním městě Bukurešti, 
mají nyní zaměstnanci a zákazníci naší dceřiné 
společnosti, THONAUER Automatic s.r.l., k 
dispozici větší kancelářské a skladové prostory 
i velký předváděcí prostor, kde lze pohodlně 
předvádět i velké plně automatické stroje.

Téma automatizace je nyní velmi aktuální. 
Právě při výrobě skříňových rozvaděčů, kde 
se stále ještě kvůli rozmanitým a komplexním 
požadavkům pracuje ve velké míře ručně, se 
otevírají velké potenciály pro úspory. Již mnoho 
let využíváme na veletrhu SMART Automation 
Austria spolupráci se společností EPLAN a 
představujeme nástroje, které při kabelové 
konfekci lze kombinovat s izolačními automa-
ty společnosti Komax. Časová úspora až 50 
% a s ní spojené úspory nákladů budí velký 
zájem. V našem článku k tomuto tématu se 
dozvíte více o možnostech a souvislostech.

Pro všechny, kdo mají při zpracování 
kabelů v plánu krok směrem k automatizaci, 
bude zajímavý nový stroj Gamma 263 S. Tento 
nový plně automatický krimpovací stroj byl 
letos představen na firemním veletrhu Komax 
ve Švýcarsku a nabízí ekonomické a vysoce 
přesné zpracování i pro náročné použití v 
automobilovém a průmyslovém odvětví.

Nově byla představena také řada nových 
modulů, které pomáhají zaručit proces-
ní bezpečnost, kvalitu a produktivitu při 
výrobě krimpovaných spojů a osazování 
objímek na plně automatických krimpo-
vacích strojích společnosti Komax.

Zvláště bych chtěl upozornit na náš 
speciální odprodej předváděcích strojů uvnitř 
tohoto listu. Možná to bude pro Vás nejlepší 
řešení např. pro realizaci efektivního zpraco-
vání i větších sérií v hotmeltovém zalévání.

Přeji Vám příjemný konec roku a těším 
se s Vámi na spolupráci v příštím roce.

Se srdečným pozdravem

Ing. Mag. (FH) Werner Renner,
jednatel společnosti THONAUER GmbH

Předmluva
od Ing. Mag. (FH) Werner Renner,
jednatel společnosti 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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obecná
témata

společnost THonaUEr představila na veletrhu smarT 2016 ve Vídni různé možnosti, jak i přes 
nejrůznější požadavky zefektivnit výrobu skříňových rozvaděčů díky automatizaci pracovních pro-
cesů, a tím také snížit výrobní náklady.

Úspory nákladů ve výrobě skříňových 
rozvaděčů díky automatizaci

odizolování a krimpování kabelových koncovek 
pomocí zařízení Unic-Gs.

zkracování a odizolování pomocí zařízení  
kappa 330.

Čtení 
schématu

Odizolování

15 sek. 5 sek. 10 sek. 15 sek.

Celkem 105 sekund

30 sek. 5 sek. 10 sek. 15 sek.

Nalisování 
dutinky

InstalaceOznačení OznačeníStříhání / 
odizolování

Nalisování 
dutinky

Přenos dat ze 
systému ECAD

Označení, 
 odizolování, nali-
sování dutinky

5 sek. 10 sek. 30 sek.

Celkem 45 sekund

Přeprava Instalace

Doba zpracování jednoho vodiče – porovnání ruční a automatizované práce

Časová úspora
50 %

Již dlouho působíme v oblasti vysoce 
kvalitních, plně automatizovaných zařízení, 
přizpůsobených speciálním požadavkům 
výroby skříňových rozvaděčů, jako je napří-
klad zpracování nejrůznějších druhů kabelů, 
kontaktů nebo kabelových koncovek. Neu-
stálé přestavování a další poloautomatické 
činnosti nebo ruční práce výrazně zvyšují 
náklady a ztěžují možnost nabídnout atraktiv-
ní ceny, což zejména v případě malých sérií 
negativně ovlivňuje konkurenceschopnost.

Díky automatizaci dílčích procesů nebo 
celého procesu výroby kabelů lze díky 
úspoře času nejen výrazně snížit náklady, 
ale také snadněji zajistit vysokou kvalitu.

Částečná automatizace
Počátečním krokem je jednoduchá 

prefabrikace vodičů. Společnost THONAUER 
dodává množství vysoce kvalitních přístrojů 
pro automatizaci procesů řezání, označování, 
odizolování, krimpování nebo kombinaci jed-

notlivých kroků. Jen díky těmto jednoduchým 
opatřením lze pracovní dobu snížit až o 40 %.

kompletní řešení
Na druhém konci stojí plně automatizova-

ná výroba kabelových svazků pomocí strojů 
řady Komax Zeta. Příkladem je nový model 
Zeta 630, který představuje cenově přízni-
vý úvod do plně automatizované výroby. 

Řada Zeta je optimalizována pro snížení 
záběhů na minimum. Například automatic-

4

Thonauer illustriert



vydání 33
obecná
témata

ká jednotka na výměnu kabelů poskytuje 
současně až 36 různých vodičů se širokým 
spektrem průřezu (0,22 až 6 mm²). Modul 
CM 1/5 GS zpracovává s vysokou flexibilitou 
a bez přestavování až pět různých kabelo-
vých koncovek. K tomu současně pojme pět 
rolí napáskovaných kabelových koncovek. 

Poté je třeba vodiče již jen ulo-
žit do skříňového rozvaděče.

Plně automatická jednotka pro uklá-
dání kabelů Flexbündler zjednodušuje a 
urychluje ukládání kabelů ve skříňovém 
rozvaděči. Stroj vydává vodiče již ve správ-
ném pořadí připravené k propojení.

Díky modelu Zeta 656 budete moci 
automatizovat i proces ukládání kabelů, 
a tím dále výrazně snížit výrobní čas.

 manuálně stříhání / krimpování / plně  
  odizolování crimpování automaticky

Doba výroby a instalace jednoho vodiče 105 s 65 s 45 s 45 s

Doba výroby a instalace 14,6 h 9 h 6,3 h 6,3 h 
vodiče pro jeden skříňový rozvaděč s 500 vodiči

Přibližná doba pro nové nastavení stroje 0 h 0,5 h 1 h 0 h

Celková doba výroby jednoho skříňového rozvaděče 14,6 h 9,5 h 7,3 h 6,3 h

Úspora času na jeden skříňový rozvaděč 0 h 5,1 h 7,3 h 8,3 h

Úspora času za rok při výrobě 100 rozvaděčů/rok 0 h 510 h 730 h 830 h

Úspora času za rok při výrobě 300 rozvaděčů/rok 0 h 1530 h 2190 h 2490 h

Úspora času za rok při výrobě 500 rozvaděčů/rok 0 h 2550 h 3650 h 4150 h

THoanEUr nabízí řešení automatizace pro jakékoliv množství a velikosti sérií.  
V závislosti na úřrovni automatizace je možné dosáhnout úspory času a nákladů.

S ručními přístroji je bandážování a 
svazkování velmi snadné a je to první krok k 
reprodukovatelné kvalitě ručního bandážování. 
Konstantní napnutí pásu a ergonomický průběh 
pohybů vedou k rovnoměrnému stoupání a po-
vrchu bez záhybů. V nejvyšším segmentu se na-
bízejí bandážovací stroje pro ekonomickou vý-

S poptávkou po kabelových svazcích v rozví-
jejícím se segmentu automobilového průmyslu 
roste i potřeba bandážovací techniky. Skupina 
Komax na to reaguje zvýšením svého úsilí v této 
oblasti. Náš švýcarský vlastník je tak o krok blí-
že svému cíli nabízet svým zákazníkům úsporná 
řešení v rámci celého řetězce vytváření hodnot.

robu komplexních kabelových svazků a modulů.

Skupina Komax tak využívá v oblasti bandá-
žovací techniky sílu inovací a zákazníci budou 
moci profitovat z dalšího vývoje řešení pro 
bandážování a svazkování kabelových svazků.

komax zeta 630 – cenově příznivý úvod do plně automatizované výroby kabelových svazků.

zvýšené úsilí v oblasti 
 bandážovací techniky
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petr pavelka
Tel.: 545 243 454
pavelka@thonauer.cz
www.thonauer.com

obecná
témata

Funkce: typické použití je hotmelto-
vé nízkotlaké zalévání středně velkých 
elektronických dílů. Křížový stůl umož-
ňuje efektivní průběh práce, při kterém 
je možné i zpracovávání větších sérií.

rok výroby 2014; zařízení bylo po-
užíváno zřídka a vypadá jako nové.

• kulatý stůl se 6 polohami
•  ultrazvukový svařovací lis USP2000 

(20 kHz, 2000 W, 2000 N)
• bezpečnostní světelná závora
•  jednotka na odvíjení a na-

víjení svařovací fólie
•  držák produktu je nutno přizpů-

sobit příslušnému použití

rok výroby 12/2008

speciální odprodej 
 výstavních strojů

následující výstavní stroje lze ihned pořídit za bezkonkurenční odprodejové ceny:

Hotmeltové zařízení od 
 společnosti Werner Wirth
TM2300 s křížovým stolem

Svářečka plastů výrobce 
 Telsonic

místo € 45.900,-

místo € 73.000,-

€ 32.130,-

€ 25.000,-

Úspora
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místní
témata

připraveni na 
nové výzvy
změna vedení společnosti THonaUEr spol.  
s r.o. si rovněž vyžádala i změnu lokality sídla 
firmy.

petr pavelka – 
Vedoucí pobočky a 
sales manager pro 
dávkovací techno-
logie

Luboš Vymlátil – 
servisní inženýr

milan Vitovský – 
obchodní zástupce 
pro kabelovou 
konfekci

silvie nováčková – 
fakturování, 
nabídky a objed-
návky spotřebního 
materiálu (inkousty, 
ředidla, čistidla)

michal Derner –  
nabídky a objed-
návky náhradních 
dílů a spotřebního 
materiálu (inkousty, 
ředidla, čistidla)

noví spolupracovníci | THonaUEr spol.s r.o.

Náš nový spolupracovník, Milan Vitovský 
pro prodej techniky zpracování kabeláží a 
EMC komponentů je absolventem VUT Brno, 
obor elektrické přístroje. Pracoval v řadě 
firem, kde se zabýval prodejem IT, průmyslo-
vé automatizace, SW a pohonů. Posledních 
10 let byl na pozici Sales Managera pro ČR 

Nová lokalita nabízí volná místa na zaparko-
vání, nachází v dobré dostupnosti dálnice D1 a 
je necelých 5 km od centra města Brna. Prosto-
ry se nachází ve dvouposchoďové budově, kde 
jsou pracovní prostory, konferenční koutek s 
ukázkou malých strojů a sklad malých dílů. Vel-
ký kulatý stůl poskytuje dostatek prostoru pro 
prezentaci našich řešení  i Vašich požadavků.

Naše nová kancelář Vás kdykoliv srdeč-
ně zve na návštěvu a pohovoření o věcech 
pracovních i nepracovních. Neváhejte nám 
zavolat a domluvit se na datu návštěvy.

a SR v německé firmě Vacuumschmelze, 
která vyrábí a dodává magnetické materiá-
ly, komponenty a permanentní magnety. Je 
ženatý, má dva dospělé syny a bydlí ve Zlíně. 
Mezi jeho záliby patří rekreační sport, kolo, 
lyže, fotografování a poslech rockové hudby. 

milan Vitovský | inženýr prodeje

pŘEDsTaVEní TýmU
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představení

výrobků

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

zjednodušení ručního 
 krimpování

stolní měřicí přístroj s 
 konstantním snímáním

Pohon ručního nástroje je univerzálně po-
užitelné zařízení, které usnadňuje pohon všech 
druhů krimpovacích nástrojů. Díky snadnému 
upevnění ručního nástroje na pohon se uzavíra-
cí síly ručního nástroje potřebné ke krimpování 
přenášejí do jednoduchého pákového pohybu.

SL Qstat 100 – automatizovaný stolní měřicí 
přístroj, vybavený regulátorem počtu otáček na 
základě impulsové šířkové modulace, zaručuje v 
souladu se standardem IEC konstantní rychlost 
snímání během celého procesu měření.

Standardizovaný 12-ti polohový upínací 
držák pro krimpované a ultrazvukem svařované 
spoje umožňuje měření širokého výběru kabelů.

Pohon ručního nástroje Z+F

SL Qstat 100

Vlastnosti

n  snadné upevnění nástroje 

n  univerzálně použitelné pro běžné 
ruční nástroje různých výrobců 

n  snadné umístění na pracovišti 

n  max. povolená páková uzavírací síla 
pohonu ručního přístroje je 200 N 
(20 kg)

funkce

n  vícejazyčné menu

n  zobrazení profilů odtahové síly

n  status ve frontě lze načíst za účelem 
vyhodnocení, která jsou vyžadovaná 
zařízením pro sledování krimpovací 
síly SL Qpex

software

n  počítačový software SL Qstat přizpů-
sobený Vašemu měřicímu přístroji

rozhraní

n  externí mikrometry pro měření výšky 
a šířky krimpování lze na SL Qstat 
100 připojit přes sériové rozhraní – 
řízení jakosti pro výrobu kabelových 
svazků v jednom zařízení

n  integrace do systému sledování 
krimpovací síly SL Qpex umožňuje 
zjišťování dat krimpovacích specifika-
cí přes LAN/WiFi a zajišťuje dodržová-
ní specifikací během výroby

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

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

výrobků

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

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

značení připojovacích pouz-
der pomocí inkoustové trysky

Už podruhé získala společnost THonaUEr kft. zakázku na plánování a výrobu individuálního zaří-
zení od stávajícího zákazníka, společnosti industrie Elektrik z maďarského marcali. Úkolem byla 
výstavba pracovní stanice, která bude schopna značit na dvou linkách v poloautomatickém provozu 
připojovací pouzdro na konci kabelu. 

Připojku, kterou je nutno označit, vloží 
pracovnik obsluhy stroje do přípravku a 
pote proces spusti pomoci nožniho pedalu. 
Přípravek, pohaněný pneumatickym pracov-
nim valcem, umisti obrobek pod tiskovou 
hlavu, ktera je přesně napolohovana pomoci 
jemneho nastaveni. Tisk ve dvou řadcich se 
provede ve dvou krocich, prvni řadek při vyjeti 
přípravku, druhy řadek – v poloze posunute 
do strany – při vraceni přípravku. Tisk provadi 
inkoustova tiskarna Wiedenbach typu CS405. 
Při vyhotoveni tisku se přípravek vrati do 
polohy při zasazeni, kde pracovnik obsluhy 

vyjme hotovy dil a vsadi dalši připojku.
Zařízení lze pomocí výměny sítě, změny 

programu tisku a nastavení polohy tiskové 
hlavy snadno přestavit i pro jiné použití.

Výrobcem označovacího stroje s in-
koustovou tryskou je německá společnost 
Wiedenbach. Automatický pohybový systém 
vyvinul a zkonstruoval tým pro individuální 
stroje společnosti THONAUER Kft. Jsme 
připraveni na Vaše poptávky po automa-
tizovaných označovacích řešeních.

Individuální pracovní stanice

–  Pojízdný na 2 pevných zadních kolečkách 
a 2 předních otočných kolečkách.

–  Přístroj na měření délky pro kabely s 
vnějším průměrem max. 35 mm.

–  Přesnost měření +/- 1,5 % (ku-
laté kabely s pláštěm).

–  Ruční nůžky na kabely s vně-
jším průměrem max. 20 mm.

– Pohon navíjení ruční.

OE-VE-R motorizovaný 
 kroužkovací stroj

AS-19 ruční kroužkovací stroj

navíječe a odvíječe kabelů 
pro kabelové kruhy

kompletní s měřičem kabelů (č. OA/10Q-60); 
plynulá rychlost 0–70 U/min. s elektrickým 
řízením; rozporný klín; průměr 320–600 mm, 
vzdálenost 50 mm; šířku lze měnit; kolečka s 
brzdou. Sériové napětí 220 voltů jednofázové.

provedení
–  OE-VE-R s kroužkovacím strojem zásuvný ø 

800 mm.
–  OE-VE-R-10 s kroužkovacím strojem zásuvný 

ø 1000 mm.
–  Provedení s provozem na baterii 24 V stej-

nosměrný proud.
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Zkoušečka kvality  
MicroForce 70

Trh klade stále vyšší požadavky na krimpované spoje, protože chybějící lanka a zakrimpované 
izolace vedou často k vadným kontaktům v moderním kabelovém svazku. se zařízením microforce 
70 můžete zaručit zcela novou úroveň kvality i u Vašeho stávajícího zařízení.

pro rostoucí požadavky na 
kvalitu

Pokud chcete svému zákazníkovi zaručit 
kvalitu, kterou požaduje, musíte zkontrolovat 
bezchybnost každého jednotlivého krimpova-
ného spoje bez výjimky. V zařízeních Komax 
je tato funkce integrována standardně.

snadná instalace
Zkoušečka kvality MicroForce 70 je ideální 

pro běžné krimpovací stroje a plně automatické 
stroje na zpracování kabelů různých výrob-
ců. Instalace je snadná a možná bez dalších 
vysokých investic. Snímač lze namontovat 
pomocí jediného upevňovacího šroubu na 
stroje nejrůznějších značek. Tento snímač 
měří krimpovací sílu. Přístroj tak identifikuje 
a signalizuje chybějící lanka a zakrimpované 
izolace, které mohou v moderních kabelo-
vých svazcích vést k vadným kontaktům.

Přístroj má dlouhou životnost, je robust-
ní a ovládá se pomocí dotykového displeje. 
Hodnoty tolerance je možné nastavit libovolně 
podle stanovených nároků na kvalitu, a to 
dokonce i během výroby. Proces nastavení je 
velmi krátký a jednoduchý, protože přístroj ke 
svému fungování potřebuje pouze tři vzorky.

kvalita podle standardu komax
Zařízení MicroForce 70 jsme navrhli podle 

zcela nové koncepce. Je dobrým příkladem 
toho, co od nás můžete v budoucnu s ohledem 
na design a příjemné uživatelské rozhraní 
očekávat. Nyní máte možnost vybavit své 
zařízení pro budoucí nároky a nabídnout 
svým zákazníkům kvalitu podle standardu 
Komax – zcela snadno a za příznivou cenu.

Technické údaje
Rozsah průřezu 0,35–6 mm²
 AWG 22–AWG 10
Provozní napětí 24 V DC
Zdroj napětí 
Ext. adaptér  100–240 V AC,
 50/60 Hz, 0,75 A
Rozměry (mm) 
(D × Š × V)  146×46×106
Upevnění  Univerzální upev-
nění
Hmotnost  cca 5 kg

práce se zařízením microforce 70 je efektivní díky 
snadnému intuitivnímu ovládání pomocí dotykové-
ho displeje.

snímač se snadno a rychle namontuje pomo-
cí upevňovacího šroubu.
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začátek plně automatické 
kabelové konfekce

Plně automatický krimpovací stroj Gamma 263 S

Gamma 263 s je ideální pro zákazníky, kteří hledají spolehlivého a cenově příznivého partnera pro 
plně automatické zpracování kabelů v nanejvýš náročném automobilovém a průmyslovém odvětví. 
promyšlená a vyzrálá koncepce tohoto stroje umožňuje ekonomické a současně extrémně šetrné 
zpracování.

Kompaktní a uživatelsky příjemný
Gamma 263 S je navržen jako stroj pro 

automobilový průmysl a představuje pro 
našeho rakouského zákazníka z oblasti 
průmyslu optimální základ pro mnohale-
tou výrobu na nejvyšší úrovni kvality.

Plně automatický krimpovací stroj zaujme 
svou promyšlenou technologií na velmi malé 
ploše. Tato kompaktnost zaručuje jak velmi dob-
rý přehled o průběhu výroby, tak snadný pří-
stup k procesním modulům ze všech stran. To 
umožňuje extrémně rychlou přípravu nástrojů. 

Extra nízký stůl stroje umožňuje ergono-
mickou práci všem pracovníkům obsluhy. 

Cenově příznivý vstup do automatizace

n  pásový pohon strana 1, 
uchopovač strana 2

n  multi V-nůž 3xR=0,50
n  krimpovací modul 2x C1320 

pro Gamma 263 S
n  kabel mci RJ45 PCS45Y-3M-08 3 m
n  podávání kontaktů pasivní left-

feed Gamma 263 S
n  software/hardware: počítačová ovlá-

dací jednotka Gamma 263 S

n  systém na odkládání kabelů: zařízení 
na odkládání kabelů, základní mo-
dul K274 S 2m s tříděním dávek

minimální konfigurace umožňuje násle-
dující automatizované pracovní kroky:

n  vtažení drátu, zkrácení, odizolo-
vání, polovytažení, krimpování 
strana 1, krimpování strana 2

n  manuální nastavení výšky krimpo-
vání krimpovacího lisu C1320

n  autonomní provoz díky integrovanému 
sledovacímu zařízení jako standardu

n  zařízení na odkládání vodičů a třídě-
ní velikostí dávek vč. druhé vany

n  sestavení jobů/úloh (počet kusů a 
délka) se provádí jednoduše a rychle 
pomocí ovládací jednotky TopWin

Úspora nákladů díky minimál-
ním přípravným časům

n  nasazené nože pokrývají kom-
pletní prostor pro zpracování

n  trubka na podávání vodičů se 
vymění během 2 sekund

n  nástroj a role kontaktů se připraví 
na přídavný stůl, aby výměna mohla 
proběhnout během několika sekund

komaX Gamma 263 s
Čím výše stojí ve společnosti vytváře-

ní hodnot, tím lépe vypadá hospodárnost 
podniku. Dostupná cena za promyšlenou 
technologii s dlouhou životností a mnoha 
variantami využití a nízká spotřeba plochy 
dělají z krimpovacího automatu Gamma 263 
S atraktivní investici pro plně automatické 
zpracování kabelů s dobrým kusovým výkonem.

Cena k jednání od

€ 62.500,-

plně automatický krimpovací stroj Gamma 263 s
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krimpovací modul pro 
 maximální produktivitu

rychlé a rozmanité 
 osazování objímek

Krimpovací modul C1370

Objímkový modul S1440

S maximální krimpovací silou 22 kN 
zpracovává krimpovací modul C1370 průřezy 
vodičů od 0,125 mm2 do 6 mm2 (AWG26–
AWG10). S tímto výkonem má v každé oblasti 
zpracování dostatečnou silovou rezervu.

Vysoká krimpovací síla, plynule nastavitelná 
rychlost a možnost zapnutí funkce dvojího 
zdvihu umožňují rychlé a precizní krimpování 
většiny běžných kontaktů. Programovatelná 
výška krimpování a efektivní nabídka funkcí 
zkracují přípravné časy a umožňují flexibilní 
použití krimpovacího modulu. Robustní design 
modulu navíc zaručuje mimořádnou přesnost 
reprodukce, a tím i trvale vysokou kvalitu.

automaticky rychlý, vysoce pro-
duktivní a velmi jednoduchý

Modul lze rychle a jednoduše přestavit z 
jednoho druhu objímek na druhý. Kompaktní 
konstrukce a dobrá přístupnost navíc zaručují 
nejvyšší flexibilitu. Řízení nejdůležitějších funkcí 
se provádí pomocí jedné z fóliových kláves-
nic, které jsou umístěny na obou stranách.

Jedinečné – spolehlivé sledo-
vání polohy objímky spm

Vysoce přesný laserový snímač měří polohu 
objímky na kabelu. Úprava polohy objímky 
se provádí automaticky. Modul sleduje při 

každém osazení polohu objímky a kvalitu 
izolace a identifikuje proražené i pootočené 
objímky na kabelu. Pro kompenzaci materi-
álových výkyvů se polohování dolaďuje. Ve 
statistice si lze prohlédnout posledních 100 
snímků SPM. To umožňuje v dialogovém 
boxu s TopWin vyhodnocování celé výroby.

na plně automatických krimpovacích strojích nejnovější generace zaručí krimpovací modul C1370 
maximální produktivitu díky velmi krátkým záběhům a seřizovacím časům. zařízení na sledování 
krimpovací síly Cfa+ navíc zaručuje nejvyšší kvalitu při minimálním množství zmetků. Ve spojení 
s časovou úsporou tak lze výrazně zvýšit produktivitu.

objímkový modul s1440 spolehlivě osazuje nejrůznější kabely maximálním výběrem variant ob-
jímek. Jeho precizní mechanika v kombinaci se zařízením na sledování polohy objímky přitom 
zaručuje vysokou procesní bezpečnost. Díky inovativním funkcím je to ideální modul pro plně au-
tomatické krimpovací stroje komax nejnovější generace.

Vlastnosti

n  extrémně krátké zábě-
hy a seřizovací časy

n  zařízení na sledování krimpovací 
síly CFA+ pro nejvyšší kvalitu při 
minimálním množství zmetků

n  jedinečně efektivní nabídka 
funkcí s LED osvětlením

n  zvýšená krimpovací síla 22 kN

rychlé a bezpečné seřízení přímo na krimpovacím 
modulu C 1370.
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nové ruční nástroje v 
 nabídce

Efektivní zpracování stínicích 
vrstev

Zařízení na řezání stínicích 
vrstev a pletiv Beri.Co.Cut

Jednou z klíčových kompetencí společnosti 
THONAUER je nabízet zákazníkům kompletní 
produktový program v oblasti obrábění a zpra-
cování kabelů. Dosud se společnost zaměřovala 
na poloautomatické a plně automatické stroje. 
Přesto však existuje mnoho způsobů použití, a 
příkladem mohou být servisní technici, kde je 
jediným správným řešením pouze ruční nástroj. 

Od nynějška obdržíte u společnosti THO-
NAUER kompletní program ručních nástrojů 
německých výrobců Zoller + Fröhlich a Wezag.

Beri.Co.Cut je vysoce přesný řezací nástroj 
na stínicí vrstvy a opletení, která najdeme 
především u koaxiálních vodičů. Zejména stínicí 
vrstvy vysokonapěťových vodičů pro novou 
generaci hybridních vozidel a elektrovozidel 
lze pomocí Beri.Co.Cut řezat velmi rychle, 
čistě a se zachováním provozní bezpečnosti. 

Pracovní princip zařízení zabraňuje svou 
konstrukcí poškození vrstev ležících pod 
opletením (například nevodičů, dalších stínicích 
prvků, vnitřních vodičů atd.) a použití nástrojů 
přizpůsobených danému kabelu umožňuje zpra-
cování dělením během několika sekund. Beri.
Co.Cut je určen ke zpracování vodičů s průmě-
rem od cca 7 do 22 mm (v závislosti na kabelu).

beri.Co.Cut

příklady použití nejrůznějších variant provedení 
koaxiálních kabelů.

ruční nástroje v nejrůznějším provedení pro 
řezání, odizolování nebo krimpování.

Čisté odizolování bez poškození stínicích 
vrstev nebo vnitřních vodičů.
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zalévání elektrických součástek 
v podmínkách čistých prostor

V oblastech optického lití a zalévání elektrických součástek a rovněž pro lepení v aplikační techni-
ce se kladou nejvyšší požadavky na čisté prostředí bez přítomnosti částic. s novým čistým prosto-
rem třídy iso 7 vytvořila společnost rampf optimální podmínky pro zpracovávání vysoce citlivých 
konstrukčních skupin.

Na užitné ploše přibližně 65 m² se lepí 
především displeje (optical bonding) a zalévají 
elektrické součástky. Pracovníci používají oděv 
pro čisté prostory, pokrývky hlavy a návleky na 
obuv, převlékají se v komoře. Tam se provádí 
také balení zpracovaných částí do odpovída-
jících obalů pro čisté prostory. Zpracovávání 
částí v čistém prostoru provádí nejnovější 
model dávkovacího zařízení DC-VAC. To je 
ve vakuové komoře vybaveno třemi osami 
s lineárním pohonem a disponuje užitnou 
pracovní plochou 400x400x150 mm.

V případě zalévání elektrických součástek lze 
vyrábět díly s dobou cyklu od cca 10 sekund, 
při optickém lepení lze realizovat dobu cyklu 
od cca 50 sekund. Navíc lze lepit i zakřivené 
12'' displeje. Čistý prostor slouží k námezdní 
výrobě v oblasti optického lepení. „Dále se 
využívá jako testovací prostor pro další vývoj 
vakuové techniky, aby se mohla stále vylep-
šovat jak kvalita lití, tak ekonomičnost,“ říká 
Hartmut Storz, ředitel pro obchod a marketing 
ve společnosti RAMPF Production Systems.

Dávkovací zařízení DC-VaC
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mikrosnímek narušené oblasti krimpovaného drá-
tu. Tuto chybu nelze zpravidla odhalit pohledovou 
kontrolou!

náhled stáčených kontaktů

am 03 se zařízením na sledování krimpovací síly 
Ck 01

plně automatické krimpovací zařízení 
komax alpha 550

zpracování
Stáčené kontakty se používají ve význam-

ných odvětvích, jako je doprava, automobilový 
průmysl, energetická technika nebo telekomu-
nikace. Zpracování těchto kontaktů se často 
provádí ručně, to znamená, že se vodič pomocí 
ručních kleští odizoluje, ručně se nasune kon-
takt a pomocí dalších kleští se zalisuje správný 
kontakt.  Samozřejmě může při těchto ručních 
pracovních krocích docházet k chybám, navíc 
není k dispozici sledování procesu krimpování. 
To znamená, že může docházet k oddělování 
lanek, odizolování může být příliš dlouhé nebo 
příliš krátké, může dojít k nasunutí špatného 
kontaktu a lisování špatnými kleštěmi.

společnost THonaUEr nabízí 
 automatizované řešení

Podávání vodičů, odizolování, podávání 
kontaktu, krimpování a sledování, to všech-
no v jednom flexibilním stroji. To zaručuje 
minimální dobu taktu při maximální kvalitě.

plně automatická zařízení
Řady Zeta a Alpha značky KOMAX jsou 

ideálními platformami pro uchycení modulů pro 
zpracování těchto speciálních typů kontaktů. 
Stroje jsou vybaveny stanicí pro zpracovávání 
stáčených kontaktů. Oblast zpracování leží 
mezi 0,08 a 6 mm² včetně 100% kontroly.

• MIL krimpovací modul CM 03
Modul se používá pro zpracovávání 

volných, stáčených kolíčkových a zdířkových 
kontaktů. Tento modul se vyznačuje vysokou 
procesní bezpečností a snadnou obsluhou.

Lze jej používat na všech krimpovacích au-
tomatech Komax pro zpracovávání volných, 
stáčených kolíčkových a 
zdířkových kontaktů. 
Spolehlivé podává-
ní modulu zaručuje 
efektivní třídění. Spolu 
s precizním čtyřbodovým 
krimpovacím nástrojem se dosáh-
ne vysoké procesní bezpečnosti.

poloautomatická zařízení
AM 03 a AM 05 našeho dodavatele Z+F 

jsou modulární stahovací a krimpovací zařízení 
s elektropneumatickým pohonem pro zpra-
covávání volných stáčených kolíčkových a 
zdířkových kontaktů v oblasti 0,08–6 mm² 
(AWG 28–10). Stroje lze při použití příslušné 
sady nástrojů přestavit na různé kontakty, resp. 
vodiče. Použití bylo již úspěšně realizováno v 
oblasti leteckého a automobilového průmyslu.

•  Zařízení pro sledování 
 krimpovací síly – CK 01

Zařízení pro sledování krimpovací síly CK01 
slouží jako důležitá součást automatického 
sledování procesu krimpování, a zajišťuje 
tak vysokou kvalitu krimpovaných produk-
tů. Lze jej integrovat do strojů Z+F a rovněž 
externě namontovat jako dodatečnou sadu.

požadavky na kvalitu materiá-
lu krimpovaného kontaktu

Jedním z nejdůležitějších kritérií kvality u 
stáčených krimpovaných kontaktů je toková 
vlastnost materiálu. Pokud je materiál příliš 
křehký, krimpovací objímka se zlomí, když trny 
tvarují materiál. Výsledkem je nefunkční krim-
povaný spoj. Pravděpodobnost, že tento krim-
povaný spoj při použití selže, je velmi vysoká.

Proto má smysl zkontrolovat u každé 
nové šarže na základě jednoho nebo dvou 
krimpovaných vzorků pomocí mikrosním-
ku, zda nedošlo ke vzniku této chyby.

svět stáčených kontaktů je různorodý, kulatý a barevný. Existuje množství různých typů, forem a 
rozměrů, které se na trhu vyskytují ve velkém počtu kusů, výzvou je zde profesionální a kontrolo-
vané zpracování.

automatické zpracování 
 stáčených kontaktů

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

RumuNSkO a mOldavSkO

Thonauer automatic s.r.l. 
Str. Preciziei 1C, Sector 6 
062202 Bucuresti, 
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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THONAUER GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59.

Za obsah odpovídá: Ing. Mag. (FH) Werner Renner. 

Redakce: Angelika Thonauer. Sazba, grafika & výroba: 
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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

ampér, Brno (CZ) 21.–24. 3. 2017

inDUsTriEaUTomaTion, Budapešť (H) 9.–12. 5. 2017

smarT automation austria, Linec (A) 16.–18. 5. 2017

THonaUEr Hausmesse, Vídeň (A) 2017, termín bude upřesněn

proDUCTroniCa, Mnichov (D) 14.–17. 11. 2017
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