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Estetika zpracování kabelů

Konec minulého roku byl ve znamení 
společnosti Komax. Náš švýcarský majitel 
představil na každoročním veletrhu v Mni-
chově ne méně než 15 novinek a inovací, 
což vyvolalo odpovídající zájem ze strany 
návštěvníků. V rámci atraktivního desig-
nu stánku byla skvěle uvedena na scénu 
i radost z technické inovace podniku.

Při tom velmi potěšilo, že společnost 
THONAUER měla poprvé nezanedbatelný podíl 
na tomto veletrhu. Naše maďarská dceřiná 
společnost, která teprve krátce vystupuje pod 
názvem Komax Thonauer Kft., představila 
na stánku čtyři speciální výrobní stroje pro 
vysokonapěťové kabely, které poprvé splňují 
potřebu strojní technologie pro speciální 
požadavky s ohledem na velké průřezy v 
oblasti e-mobility. Maďarští vývojáři při tom 
překvapili samotné techniky společnosti 
Komax, neboť dokončení se zpočátku zdálo z 
důvodu krátkého času jako ne zcela reálné.

Ruční laserové odizolovací zařízení Sylade 
7H společnosti Komax Laselec speciálně 
přizpůsobené na vysoké požadavky v leteckém 
a kosmickém průmyslu mohlo bodovat nejen 
u zainteresovaných diváků. Tato inovativní 
technologie umožňuje mimořádně šetrné 
ruční odstranění izolace dokonce i stíněných 
vodičů. Tato produktová inovace společně s 
jednoduchou manipulací a líbivým designem je 
vybavena veškerými potřebnými vlastnostmi, 
aby byla oceněna cenou inovace veletrhu 2017.

Kdo sledoval poslední vývoje produktů spo-
lečnosti Komax, jistě zaregistroval, že se trošku 
změnil vzhled. Uzavřené tvary zklidňují optický 
dojem, tmavý a světlý efekt rozlišuje mezi 
zpracováním kabelu a manipulací s kabelem.

Nápadným znakem je červené lemování 
okraje, které symbolizuje bránu do světa zpra-
cování kabelu společnosti Komax, současně 
ale slouží jako ochrana hrany. Právě tato 

multifunkčnost, dovedná souhra tvarů, barvy 
a funkčnost, charakterizují tento nový korpo-
rátní průmyslový design společnosti Komax.

Odizolovací zařízení Mira 230 je perfektní 
příklad a zastupuje tento nový design. Odborná 
porota renomované soutěže Red Dot Award 
2017 ocenila zařízení cenou Red Dot. Ocenění 
potvrdilo snahu společnosti Komax vytvořit 
patrnou optickou identitu, která podporuje ino-
vativní funkčnost a dovedně je uvede na scénu.

Série Zeta, která vyvolává převrat v 
automatizaci stále významnějšího kon-
struování rozvaděčů, byla rovněž přepra-
cována. Při souhře plánovacího software, 
databáze a automatu na kabely jsou možné 
obrovské úspory. I zde jsou ale k dispo-
zici řešení v různých úrovních rozvoje.

Také u systému Manufacturing Execution, 
zkráceně MES, jde o efektivitu nákladů a konku-
renceschopnost při prefabrikaci kabelů. Tento 
systém směřuje Vaši konfekci kabelů na prů-
mysl 4.0 a také zlepšuje Váš řetězový tok dat.

 
Přeji Vám informativní četbu a doufám, že 

i tentokrát zde najdete zajímavé příspěvky.  

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

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

Cena „Red Dot“, udělovaná od roku 1954, 
představuje světově uznávané stvrzení kvality 
produktového designu. Mezinárodní porota 
obdržela pro letošní vyhlašování podání z 
54 zemí, která vyhodnocovala individuál-
ně několik dní. Použita byla kritéria stupeň 
inovace, estetická a formální kvalita, funkč-
nost, ekologická snášenlivost, ergonomie, 
životnost, symbolický a emocionální obsah, 
periferie produktu a samovysvětlující kvalita. 

Mira 230 je stolní zařízení k profesio-
nálnímu odizolování elektrických vodičů. 
Jedná se o průkopnický výrobek pro nový 
korporátní průmyslový design Komax. 
Integrovaný nástavec zahrnuje také grafic-
kou úpravu obslužné plochy a ergonomii. 

Od loňského roku vzniká každý výrobek 
se zcela novými kritérií podle korporátního 
průmyslového designu Komax. Například u 
Mira 230 je to „Wire Gate“ v červené barvě. 
Na jedné straně to slouží jako ochrana před 

nárazy, na straně druhé to slouží jako symbol 
pro vstup do světa zpracování kabelů Komax. 
Díky uzavřeným plochám působí zařízení 
klidnějším dojmem. Tmavé plochy představují 
zpracování, světlé plochy manipulaci s kabely. 

Nová generace strojů má pomocí „New 
Product Design” lépe přenášet hodnoty 
značky Komax jako vůdčí role v inovaci nebo 

jeho prémiové požadavky. Každý zákaz-
ník by měl v budoucnu rozpoznat výrobek 
společnosti Komax jako takový. K tomu 
přijdou samozřejmě optimalizace v oblasti 
ergonomie. Uživatel potom může zařízení 
obsluhovat jednodušeji a při nižším zatížení. 

Zdůvodnění odborné poroty: „Červeně 
olemovaná obslužná plocha, která okouzluje 
přehledností a ergonomií, stojí u praktické-
ho zařízení Mira 230 v jasném středu.“

Komax Wire obdržel jako první v oboru cenu Red Dot za design odizolovacího zařízení Mira 230. 
Toto zařízení představuje perfektní ztělesnění funkčnosti a mimořádné síly designu. 

reddot Award pro korporátní 
průmyslový design Komax

Zpracování kabelů eCar
Kolem nově vyvinutého produktu z 

maďarského závodu skupiny THONAUER, 
speciálního stroje na zpracování vysoko-
napěťových kabelů, které se používají v 
elektromobilech, panoval intenzivní nápor.

Mobilní stahovací zařízení pro le-
tecký a kosmický průmysl

První mobilní laserové stahovací zařízení 
Sylade 7H ze společnosti Laselec, které je 
perfektně dimenzováno pro náročné zpracování 
kabelů pro letecký a kosmický průmysl, obdr-
želo na místě cenu „Innovation Award 2017“.

RoboSpot Vám ukáže, jak na to
Robot RoboSpot, se svazkovací hlavou KTB 

E9 společnosti Kabatec, působivě dokazuje, že 
je již možné vyrobit plně automatické tvaro-
vání kabelových svazků pomocí Spot-Tapes.

A další zajímavosti
K vidění byl také nově vyvinutý Manu-

facturing Exection System MES společnosti 
Komax, který optimalizuje řetěz toku hodnot 
při výrobě kabelů, stejně jako strojní roz-
hraní HMI, které vývojáři právě dokončili. 
Pomocí něj se obsluha plně automatických 
zařízení Komax opět výrazně zjednoduší.

Více něž 15 inovací a představení produktů čekalo na stánku společnosti Komax na velký počet 
návštěvníků, který navíc z pohledu zákazníků patřil k nejatraktivnějším stánkům mnichovského 
veletrhu.

Pohled zpět na veletrh 
Productronica
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Petr Pavelka
Tel.: 545 243 454
petr.pavelka@thonauer.com
www.thonauer.com

Jak by mohl vypadat automa-
tizovaný průběh výroby?

Při automatizované výrobě se nej-
dříve vyrobí potřebné vodiče a potom 
se přivedou k rozvaděči, kde se stej-
ně jako dosud, musí připojit ručně. 

Předpokladem pro tuto automatizaci je, 
že je nutné znát délky vodičů. Tyto je možné 
spočítat například pomocí plánovacího soft-
ware EPLAN nebo WSCAD nebo podobnými 
programy. Odpovídající rozhraní k výrobním 
strojům značky Komax umožňují přímou 
produkci vodičů bez přenosové chyby.

Konfekce kabelů při stavbě rozvaděčů probíhá i ještě dnes nejčastě-
ji kompletně bez podpory strojů. Kvalifikovaní odborníci zpracovávají 
a manuálně propojují dle elektrického schématu a kabely se na délku 
zkracují, odizolují, krimpují, popisují a propojují ručně a jednotlivě. Toto 
je časově velmi náročné. Konfekce kabelů při stavbě rozvaděčů má ale 

velký potenciál pro automatizaci. Existují optimální řešení, od poloau-
tomatické prefabrikace kabelů pro kusovou výrobu a nejmenší série až 
po plně automatizovanou výrobu velkých sérií. Pomocí použití vhodných 
automatů je možné výrobní časy propojování zkrátit na polovinu a tím 
podstatně snížit náklady. 

Automatizovaná stavba 
rozvaděčů

Tuto automatizaci můžete používat, i když nemáte k dispozici plánovací software s rozsáhlou databá-
zí komponent. Pomocí programu DLW Komax můžete jednoduše zjistit délky vodičů.

Výrobní proces je naprosto jednoduchý:

Pouze pomocí této jednoduché změny výrobního procesu z „prefabrikace 
kabelů před rozvaděčem“ na „nejdříve vyrobit kabely, potom propojit“ je 
možné výrazně zkrátit výrobní časy a tím podstatně snížit náklady. Tím zvýšíte 
Vaši výrobní kapacitu, a co se týká nákladů, získáte náskok před konkurencí.

Konstrukce rozvad-
ěče pouze se svými 
komponenty.

Fotografie rozva-
děče ve vysokém 
rozlišení se načte 
v programu DLW.

Program DLW zjistí 
délky vodičů. Seznam 
řezů se automaticky 
přenese.

Výroba vodičů 
včetně dutinek 
nebo kontaktů.

Propojení 
podporující 
elektronické 
zpracování dat.

Zjistěte více o rozsáhlých kooperacích při konstrukci 
ovládacích zařízení a rozvaděčů:
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Jste manažer skupiny THONAUER od 
roku 2016? Jak jste tuto dobu prožil?

Poslední dva roky byly ovlivněny mnohými 
změnami. Na straně jedné jsme samozřej-
mě museli provést různé aktivity z důvodu 
integrace do prodejní organizace Komax, 
na straně druhé jsme mohli zaznamenat 
silnější poptávku trhu, která nás potěšila.

Jak se bude celkově vyvíjet trh v 
oblasti zpracování kabelů?

Rychlejší výroba, zamezení chybám, 
nízké tolerance, tlak na náklady, to vše vede 
k trendu, odložit ruční kleště a přejít na 
poloautomatickou nebo plně automatickou 
výrobu. Především při konstrukci rozvaděčů 
existuje enormní potenciál pro úspory na 
základě automatizace. Komax Zeta-Familie 
je stroj určený přesně pro tento segment.

V oblasti konfekce kabelů jsme již ve věcech 
automatizace o krok dále. Zde se snažíme 
pomocí výrobního informačního systému 
(MES) – heslo průmysl 4.0 – dále zvyšovat 
efektivitu pomocí lepšího plánování využití 
stroje. Kratší průběžné časy produkce, stejně 
jako nižší stavy skladových zásob surovin a 
polotovarů představují enormní potenciál pro 
snížení nákladů. I v tomto případě můžeme 
nabídnout softwarová řešení na míru.

Co to znamená pro společnost THO-
NAUER? Jsou urychlovány inovace pro-
duktů v oblasti strojního zpracování?

Stejně tak společnost Komax, s nad-
průměrnou mírou inovací, jako i samotná 
společnost THONAUER, se svým vývojem 
produktů v Maďarsku, nabízejí řešení na 
míru, která představují srovnávací hodnoty 
na trhu. Obecně se snažíme jako obchod-
ník spolupracovat pouze s dodavateli, 
kteří mají odpovídající radost z inovace.

Jaký význam má pro Vás mícha-
cí a dávkovací technika? 

Od roku 2014 jsme intenzivně pracovali na 
vybudování této skupiny produktů. Speciálně v 
segmentu automobilového průmyslu se naše 
investice těší enormní poptávce od uznávaných 
dodavatelů např. Rampf nebo DreiBond.

V oblasti automatizované konstrukce rozvad-
ěčů jste si vytvořili jméno a hovoříte o „efek-
tivitě“ a „hospodárnosti“. Kde přesně zde 
vidí společnost THONAUER svůj příspěvek?

V závislosti na počtu vyrobených rozva-
děčů nabízíme zajímavá a smysluplná řešení 
automatizace pro všechny rozpočty. Náš přínos 
je v tom, že na základě naší široké nabídky 
produktů a intenzivního poradenství nalezne-
me řešení na míru pro každého zákazníka.

Společnost THONAUER byla několik de-
setiletí rodinným podnikem. Změnilo 
se z Vašeho pohledu něco pro zákazníky 
po připojení ke společnosti Komax?

Z mého pohledu se v tomto smyslu 
pro zákazníky zlepšilo, že nyní ještě těsně-
ji spolupracujeme se společností Komax. 
Přístup k technickým informacím, podpora a 
tok informací jsou nyní ještě intenzivnější. Z 
toho všeho následně profitují naši zákazníci. 

Díky čemu je skupina THONAUER tak 
silná? Co myslíte, že ji charakterizuje?

V posledních letech skupina Thonauer 
téměř zdvojnásobila svůj obrat na 35 milio-
nů Euro. Vím, že mnoho zákazníků oceňuje 
poradenství, služby a v neposlední řadě 
rozmanitost výrobků a kvalitu našeho výrob-
ního programu – a to již více než 30 let.  

Které stěžejní body respektive cíle 
jste si předsevzali pro tento rok?

V roce 2018 jde především o snížení 
nákladů na základě zvyšování efektivity. V tomto 
směru máme ještě hodně práce před námi. 

Je vidět, že vedení společnosti vás baví. 
Co vás uchvacuje na tomto oboru? 

Je zde ještě hodně práce! To 
pro mě představuje výzvu.  

Mnohokrát děkuji za rozhovor.

Změna a budoucnost

Pan Ing. Mag. (FH) Werner  Renner řídí společnost THONAUER GmbH od roku 2016 jako manažer. 
Dostatek času, aby bylo možné posoudit status quo podniku od převzetí švýcarskou společností 
Komax AG stejně jako další vývoj a směřování trhu.

Vím, že mnoho 
zákazníků oceňuje 
poradenství, služby 
a v neposlední řadě 
rozmanitost výrobků 
a kvalitu našeho 
výrobního programu.
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Místní
témata

Jmenuji se Lenka Železná. Vrátila jsem se 
z mateřské dovolené zpět na pozici asistentka. 
Pro společnost Thonauer pracuji od roku 2012. 
Mám středoškolské vzdělání v oboru elektro-
technika pro stroje a zařízení. Dříve jsem pra-
covala ve společnosti ABB Elsynn, která vyrábí 
elektokomponenty pro nízké napětí. Mezi mé 

další pracovní zkušenosti patří pozice asistentky 
ředitele prodeje ve společnosti Sonepar, které 
se zabývá velkoobchodním prodejem elektro-
instalačního materiálu. Jsem vdaná, mám dvě 
dcery a bydlím nedaleko Brna. Mezi mé záliby 
patří rodina, práce na zahradě a rekreační sport.

Back to business | Lenka Železná

SPOJUJEME TECHNIKU,
KVALITU A SERVIS

Technologie světového 
obchodního lídra … vše z jedné ruky

Pro Vaše individuální a systémové řešení

n Zpracování kabelů
n Mísení a dávkování
n EMC stínění
n Speciální optické filtry

www.thonauer.com
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Představení

výrobků

Novinky na veletrhu 
Productronica

Společnost Zoller+Fröhlich (Z+F), jedna ze společností s vůdčím postavením na trhu s dutinkami 
a stroji pro konfekce kabelů, vystavila na veletrhu Productronica 2017 v Mnichově vedle osvědče-
ných produktů také následující novinky resp. inovace.

Modely AI 01 a AI 04 jsou odizolovací stroje 
poháněné elektromotorem. Přesné odizolování 
vodičů s různými izolacemi je možné až do vněj-
šího průměru 5 mm (AI 01) resp. 8 mm (AI 04). 

Nastavení se provádí pomocí otočného knoflíku. 
Ke stroji AI 01 se současně dodává speciální 
trychtýř pro zavádění tenkých pramenů. 

Novinka:
•  Až 10 000 pracovních cyklů (AI 01) 

resp. 7 500 (AI 04) bez připoje-
ní k síti (provoz na akumulátor)

UNIC-GV je elektropneumaticky poháněné 
odizolovací a krimpovací zařízení, které umož-
ňuje zpracování pěti dutinek na rolích s různými 
průměry bez přestavby nebo výměny dutinek. 
Dutinky v rozsahu průměrů 0,5–2,5 mm² 
a krimpovací délky 8 nebo 10 mm mohou 
být zpracovány bez prostojů. Uživatel vybírá 
požadovaný průřez na dotykovém displeji. 

Mimořádné vlastnosti 
•  Není nutná výměna nástroje
•  Jednoduchá obsluha
•  Upravené uložení dutinky
•  Rychlý čas cyklu
•  Připraveno pro max. 23 000 dutinek
•  Komunikační sběrnice
•  Volitelných 5 rozdílných průřezů 

AM 02 CK universal je oproti známému 
AM 02 universal vybaveno monitorováním 
krimpovací síly CK 01. Tím je zajištěno 
monitorování kvality pomocí krimpovací síly. 
Rozsah tohoto monitorování krimpovací síly 
je totožný jako u našeho osvědčeného CK 01.  

Mimořádné vlastnosti 
•  Jednoduchá výměna nástroje
• Krátké časy přípravy
• Kvalita krimpování dle DIN 46228
• Monitorování kvality u krimpování dutinek

Pro volné izolované dutinky C+F s 
monitorováním krimpovací síly

Pro dutinky Z+F na rolích

Odizolovací stroj AI 01 E

Univerzální odizolovací a krim-
povací zařízení UNIC-GV

Modulární odizolovací a krim-
povací zařízení AM 02 CK 
universal

Odizolovací a krimpovací 
zařízení ECM 04 E

ECM 04 E je elektricky poháněný odizo-
lovací a krimpovací automat. Toto zařízení 
umožňuje univerzální a spolehlivé zpracování 
dutinek Z+F na rolích od 0,5 po 2,5 mm² (AWG 
20–14). Zlepšili a zjednodušili jsme obsluhu 
ECM 04 ve srovnání s ECM 03 a výměna 
nožů se nyní provádí mnohem jednodušeji.

Novinka:
•  Až 3 500 pracovních cyklů bez připojení 

k síti (provoz na akumulátor)

nový

Monitorování  

krimpovací síly

5 dutinek bez 

výměny nástroje

provoz na akumulátor

provoz na akumulátor

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

Pro dutinky Z+F na rolích
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Milan Vitovský
Tel.: 545 243 454
milan.vitovsky@thonauer.com
www.thonauer.com

AM 03 C je modulární elektropneumaticky 
poháněné odizolovací a krimpovací zařízení 
pro zpracování malých, volných a kroucených 
kolíčkových a zdířkových kontaktů a pro malé 
průřezy. Kontakty se přivádějí automaticky přes 
vibrační dopravník. Nastavení hloubky odizolo-
vání a krimpování probíhá manuálně. Je možné 

uložit do paměti až 50 různých programů. Pro-
gramování probíhá přes dotykový displej. Na 
dotykovém displeji se zobrazují různá důležitá 
data, funkce a informace o stavu. U zařízení je 
možné změnit vybavení na různé kontakty resp. 
vodiče při použití odpovídající sady nářadí.

Mimořádné vlastnosti
•  Speciálně pro malé krouce-

né kontakty a průřezy
• Cenově výhodný vstupní model
• Rychlý čas cyklu
• Kompaktní konstrukce
• Krátká zaváděcí délka

Provoz po dávkách
Data je možné vytvořit přímo na zařízení 

nebo manuálně pomocí software Z+F Manager 
a přenést pomocí PC. Rovněž je možné načíst 
soubor ve formátu Excel ze software CAE. 

Přířez jednotlivých vodičů probíhá automatic-
ky po spuštění opracování s funkcí pauzy.

Asistent zpracování a propojení
Zde se na zařízení přenášejí data o vedení 

jako při provozu po dávkách. Zařízení je ale 
v provozu „Stop-and-Go“, ve kterém se vždy 
zhotovuje pouze jedno vedení. Po řezu se změní 
zobrazení na displeji a zobrazí se konečné zpra-
cování kabelu pro výchozí a koncový bod, stejně 
jako označení připojovacích svorek v rozvaděči.

Zkracování s rozhraním k datům CAE

speciálně pro malé, volné krouce-
né kontakty a malé průřezy

Modulární odizolovací a krim-
povací zařízení AM 03 C

UNICUT 8017

Ještě levnější!

Rozhraní pro 

soubory CAE!

Vázaní a svazování svazků 
vodičů

Vázací automat KTB E9P je univer-
zální stroj, který může být díky svému 
štíhlému designu velice dobře integro-
ván do výrobních a montážních linek. 

•   Univerzálně použitelné vázací zařízení: 
- pro rozvazování svazků kabelů a/nebo 
-  pro fixování a označování svazků vodičů 

(možné i u zkroucených vodičů).
• Lehký, elektropneumatický vázací přístroj.
•  Nastavitelná délka pásů pomocí 

nastavitelných dorazů.
•  Šířka u vázací hlavy je pouze 34 mm  

(9 mm Tape).
•  Jednoduché připojení zařízení pomocí 

rychloupínacího mechanizmu.
•  Díky osvědčeným komponentům 

pro použití je tento automat téměř 
bezúdržbový a spolehlivý.

•  Procesem řízená a reprodukovatel-
ná vysoká kvalita pomocí speciálně 
vyvinutého zavádění lepicí pásky.

•  Procesně bezpečné a precizní vá-
zání velmi malých průřezů pomo-
cí zlepšeného potahování.

Kompaktní zařízení pro výrobu kabelových 
svazků s různými požadavky. Možné je zpraco-
vávat všechny běžné prodávané lepicí pásky.

Bandážování kabelových svazků a modu-
lů např. dveřní kabelové svazky, zrcadlové 
kabeláže, bateriové kabelové svazky, střešní 
kabelové svazky aj. Délky bandáží a posuvy je 
možné programovat pro jednotlivé kroky ovíjení 
a je možné je postupně zpracovávat. Tímto 
způsobem se vytvářejí různé geometrie kabelů.

Vázací automat KTB E9P

Bandážovací zařízení KTR 160

9
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Uzpůsobte svou výrobu kabelů  
pro průmysl 4.0

Jakým způsobem je možné zabezpečit kon-
kurenceschopnost navzdory stoupajícímu tla-
ku na náklady a nedostatku pracovních sil? 
Otázka, kterou si pokládá hodně podniků na 
zpracování kabelů. Náklady na zaměstnance 
jsou fixní se stoupající tendencí. Materiální 
náklady jsou taktéž dané a v mnoha případech 
je není možné dále snížit. Kde jsou dosud ne-
využité potenciály pro snížení nákladů? Zcela 
jednoznačně v procesních nákladech! Čím jsou 
procesy štíhlejší, čím je méně zlomů v infor-
mačním řetězci, čím efektivněji se využívá ná-
řadí a lépe se plánuje, tím lépe můžou firmy 
snížit procesní náklady.

MES
Manufacturing  
Execution System

Prefabrikace kabelů je stále více konfrontová-
na s vyššími nároky na produktivitu, kvalitu a 
zpětnou dohledatelnost. Aby bylo možné tohle 
zvládnout, je nevyhnutelné, zavést řízení pro-
dukce pomocí oborově specifického MES (vý-
robního informačního systému).

Pomocí software MES, které vyvinuly 
firmy Komax a iTAC, optimalizujete celkový 
řetěz toku hodnot. Pomocí optimalizovaného 
řízení zdrojů (APS – Advanced Planning and 
Scheduling) snížíte vaše náklady na skladování, 
rozeznáte včas nedostatky, lépe vytížíte Vaše 
stroje, snížíte Vaše náklady na přípravu výroby 
a tím zvýšíte Vaše výrobní kapacity. Tím je 

možné výrazně snížit nároky na plánování.

Zvýšená efektivita díky strojnímu 
pořizování dat

Tento software je spojovací článek mezi 
Vaším systémem ERP (plánování podniko-
vých zdrojů) a výrobními stroji a tím spojuje 
Vaše hospodářství se zbožím a objednávky s 
výrobou. Vznikne průběžný tok dat, od zakázky 
v systému ERP až po zpětné hlášení hotové 
zakázky z výroby. Mimo jiné jsou současně 
zaznamenávány spotřeby materiálu, data o 
kvalitě a stavu zakázky. Tato data jsou kdykoli 
k dispozici. Tím máte připraveny všechny 
relevantní informace pro vyhotovení zakáz-

ky v reálném čase na stisknutí tlačítka.

Možnost postupného přizpůsobení
Tento software je kompletně přizpůsobitel-

ný a roste společně s požadavky. Od jednoho 
stroje až po více strojů je možné automaticky 
plánovat, řídit, monitorovat a analyzovat 
veškeré zdroje a výrobní procesy. S MES 
máte celkový tok hodnot pod kontrolou.

10
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Komax MES …
 

n  optimalizuje celkový řetěz toku hodnot
n  zabezpečuje globální zpětnou dohledatel-

nost
n  je vysoce dostupné a plně přizpůsobitelné 
n  dokonale automatizuje výrobní řetězec
n  včas zobrazí nedostatky
n  zlepšuje vytížení a zvyšuje kvalitu výrobků

Komax MES řídí přesné 
časové rozvržení výrobních 
zakázek a přiděluje je 
automaticky na pracoviště, 
personál a stroje. Pokud 
nastane změna, přeroz-
dělí software zakázky po 
stisknutí tlačítka.

MES optimalizuje přes standardizované rozhraní Váš celkový řetěz toku hodnot od příjmu až po 
odeslání zboží.

Petr Pavelka
Tel.: 545 243 454
petr.pavelka@thonauer.com
www.thonauer.com
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Plně automatické osazova-
cí zřízení Komax OMEGA 
740/750

Pro výrobu kabelových svazků s osázením konektorů vyvinula společnost 
Komax plně automatické osazovací zařízení Omega 740 a Omega 750. 
Tento vysoce flexibilní systém umožňuje výrobu nezávislou na obsluze s 
oboustranným osázením v nejvyšší kvalitě a nejrozdílnější komplexnosti 

bez přechodného uskladnění jednotlivých dílů. Toto je ekonomická od-
pověď na běžící miniaturizace a stále menší množství. S řadou Omega je 
možné vyrobit současně různé nezávislé sady kabelů a výrazně snížit vý-
robní čas. Osvědčená platforma EtherCAT přitom výrazně zvyšuje výkon.

Uložení hotových konců do podavače

Omega 740 a 750 slouží k plně automatické 
výrobě oboustranně osázených kabelových sad. 

Nová omega není přitom pouze rychlejší, 
nýbrž obdržela také mnohá vylepšení kvality. 
Toto zařízení, co se týká výstupu, flexibili-
ty a kvality, splňuje nyní všechna přání. 

Současně je možné zpracovávat až 36 
různých typů kabelů. Až 8 procesních stanic 
umožňuje vyobrazit téměř všechny výrobní 
procesy. Nejdůležitějšími procesy jsou samo-
zřejmě krimpování, dvojité krimpování a osázení 
koncovkami. Konce vodičů mohou být svařené 
nebo lisované. Také osazování dutinkami stejně 
jako krimpování MIL jsou procesně možné. 

Takto vyrobené konce kabelů se ukládají na 
zásobník kabelů. Z tohoto zásobníku předává 
Omega vodiče plně automaticky připojenému 
zařízení na osazování plášťů. I zde provedl 
Komax různá vylepšení. Například je zde dnes 
optické monitorování pro bezchybné osáze-
ní i těch nejmenších plášťů. Další vylepšení 
představuje větší nosná deska pro pláště a 
komponenty. Tím je možné osazovat větší 
počet a rozdílné pláště bez přestavby.

Vysoce flexibilní výroba 
 kabeláží

Petr Pavelka
Tel.: 545 243 454
petr.pavelka@thonauer.com
www.thonauer.com
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Znáte vodiče, které pomocí ručních nástrojů 
sotva odizolujete, například zkroucené, stíněné 
vodiče? Zde často nezbývá nic jiného, než 
použít nůž, avšak kvalita nebývá stabilní.

Nové laserové odizolovací zařízení řeže 
izolaci bezkontaktně a tím i extrémně šetrně. 
Ani stínící ani vnitřní vodič se nenaříznou 
ani nepoškodí. Je možné zpracovávat vodi-
če do průměru 7 mm. Mimo jiné se přístroj 
vyznačuje jednoduchou manipulací.

Společnost Laselec, dceřiná společnost spo-
lečnosti Komax vyvinula první ruční přístroj 
pro laserové odizolování – Sylade 7H. Toto 
nově vyvinuté zařízení bylo na veletrhu Pro-
ductronica 2017 oceněno cenou pro inovativní 
produkt.

Oceněné ruční laserové 
 odizolovací zařízení

Oceněn cenou pro inovativní produkt – první ruční přístroj pro odizolování laserem, Sylade 7H.

Společnost Drei Bond v úzké spoluprá-
ci s vedoucím OEM vyvinula nové lepidlo 
Drei Bond 1390HT. Výzva byla v tom, že 
toto nové anaerobní lepidlo muselo za-
chovat svou stabilitu (tixotropie) po auto-
matickém dávkování v hliníkovém motoru 
litém pod tlakem i při zpracovatelských 
teplotách resp. při teplotách výrobní haly.

Mimo to by lepidlo mělo vykazovat stejné 
vlastnosti ve všech výrobních zařízeních na 
celém světě. Při teplotním rozpětí +15 – +40 °C 
zůstává nyní lepidlo na místě spoje nezmě-

něno od nanesení dávky až po spojení.
Drei Bond 1390HT sjednocuje extrémně 

vysokou pevnost s velmi dobrou tepelnou a 
chemickou odolností a splňuje vedle fyzikál-
ních/mechanických požadavků také aktuální 
bezpečnostně chemické předpisy podle 
Reach a CLP. Tím je tento produkt v mnoha 
zemích světa schopný importu bez omezení.

Nové lepidlo s konzistent-
ními vlastnostmi

Anaerobní lepidlo  
Drei Bond 1390HT

Drei Bond 1390HT je možné objednávat v 250, 
100 nebo 50ml láhvích.

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

Petr Pavelka
Tel.: 545 243 454
petr.pavelka@thonauer.com
www.thonauer.com
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Velký výběr  
manuálních lisů

Společnost Mäder Pressen GmbH vyrábí již 
od 60. let minulého století ruční obtahovací lisy 
a pneumatické stolní lisy. Během předchozích 
desetiletí bylo portfolio dále vyvíjeno podle 
přání zákazníků. Díky kontinualitě dalšího vývoje 
a trvalé vysoké kvalitě výrobků patří dnes 
společnost Mäder Pressen GmbH k nejdůleži-
tějším partnerům na trhu v oblastech stolních 
a ručních obtahovacích lisů, pneumatických 
lisů a hydropneumatických lisů. Produktové 
portfolio zahrnuje následující skupiny:

Ruční obtahovací lisy

n  Lisy ColourLine: Lisy s nepřekonatel-
ným poměrem cena výkon, jsou rychle 
k dispozici. Navštivte naše internetové 
stránky www.thonauer.com a informujte 

se o našich produktech a cenách.
n  Konfigurovatelné ruční obtahovací lisy: 

Lisy s lomenou pákou, pákové hře-
benové lisy a tvárnicové lisy, na přání 
k dodání s různým příslušenstvím.

Pneumatické lisy

n  Přímočinné lisy: různé tlačné síly 
do 56 kN. Konstantní přenos síly 
během celého procesu lisování.

n  Lisy MicroPress: malé tlačné síly 
(30–750 N), ale precizní pohyb smý-
kadla a nastavení tlačné síly.

n  Ruční pneumatické lisy s lomenou pákou: 
Kapacita do 40 kN. Používají se nejčastěji, 
když je na začátku lisování potřeba polo-

hovat obrobek a není tak možné použít 
obě ruce, než vznikne lehká tlačná síla.

n  Hydropneumatické lisy: Kapacita do 
100 kN. V prvotní lisovací fázi se pohánějí 
pouze stlačeným vzduchem a na konci 
zdvihu samostatně zapnou hydraulický 
silový zdvih s nejvyšší možnou kapacitou.

Rádi Vám poskytneme další podrobná 
technická data, katalogy, CAD data a další 
informace!

Zařízení pro smršťování bužírek ST-
CS-PH-Dir od firmy Mecalbi je první 
přístroj na trhu, s kterým je možné smrš-
ťovat bužírky přímo na připojovací desce 
pomocí infračervené technologie. 

U tohoto zařízení je kontrolní zařízení 
nezávislé na topné části. Kontrolní za-
řízení je zavěšeno na řetězu nebo laně 
a ručně se zavádí na připojovací desku. 
Díky této infračervené technologii je čas 
smršťování kratší a proces stabilnější.

Smršťování bužírek přímo na 
připojovací desce

Zařízení na smršťování bužírek 
STCS-PH-Dir

K dostání  
pouze na  

Slovensku, v  
Maďarsku nebo 

Rumunsku!

Představení
výrobků

Petr Pavelka
Tel.: 545 243 454
petr.pavelka@thonauer.com
www.thonauer.com

Petr Pavelka
Tel.: 545 243 454
petr.pavelka@thonauer.com
www.thonauer.com
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Splétání s monitorováním 
krimpovací síly

Protože se požadavky na kvalitu neustá-
le zvyšují i u splétání, je s novým ACS2020 
k dispozici splétací automat s volitel-
ným monitorováním krimpovací síly. 

Přístroj je vybaven 7“ dotykovou obrazov-
kou, na které se zobrazují nejdůležitější parame-
try. Obecně je tento přístroj vybaven mnohými 
funkcemi kontroly kvality jako například monito-
rování použití správného splétaného pásu resp. 
nástroje, nebo možnost připojení měřícího 
přístroje krimpovací výšky a stahovací síly. 
Tento přístroj Vás kompletně zabezpečí a Váš 
splétací proces absolvuje úspěšně každý audit.

Firma Fritz Giebler jako doplněk k osvěd-
čené míchací a dávkovací jednotce 2K-DOS 
uzavřela jeden otvor pro přívod materiálu. 
Tento nový HOBBO-DOS umožňuje podávat 
jednotlivé komponenty přímo z hoboku. Tím 
odpadá otravné, časově náročné a občas na 
znečištění náchylné přelévání z dodaných 
nádob do pracovních nádob 2K-DOSu.

Systém HOBO-DOS se dodává komplet-
ně s čerpadlem, mísicím strojem a sběr-
nicí k jednotce 2K-DOS. Tím existují nyní 
tři možnosti pro odběr materiálu:  přímo 
z 200l sudů (LOAD DOS), nově z hoboků 
(HOBBO-DOS) nebo ze standardních pra-
covních nádrží (objem 4, 10 nebo 15 l).

Tím je tento míchací a dávkovací systém 
opět bohatší o jednu možnost. Díky možnosti 
kdykoli doplnit systém k vakuovému odlévá-
ní, rozšířit o 3osý systém, temperování pro 
bezpečné zpracování náročných materiálů nebo 
o vybavení až do 4 komponent je tento systém 
univerzální a je možné jej přizpůsobit Vašim 

speciálním požadavkům. Systém představuje 
nejlevnější vstup do světa automatického, 
snadného dávkování dvousložkových materiálů.

Zjednodušený přívod 
 materiálu pro 2K-DOS

HOBBO-DOS

Petr Pavelka
Tel.: 545 243 454
petr.pavelka@thonauer.com
www.thonauer.com

Milan Vitovský
Tel.: 545 243 454
milan.vitovsky@thonauer.com
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.vie@thonauer.com

MAĎARSKO
Komax Thonauer Kft. 
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi 
Tel. +36 23 457 003 
info.bud@thonauer.com

SLOVENSKO
THONAUER s.r.o. 
Cukrová 14, 81339 Bratislava 
Tel. +421(0)2 527 33 664 
Fax +421(0)2 527 33 665 
info.bra@thonauer.com

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

ČESKÁ REPUBLIKA
THONAUER spol. s r.o. 
Hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno 
Tel. +420 545 243 454 
Fax +420 545 243 408 
info.brn@thonauer.com

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 
info.buc@thonauer.com

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

Reprezentant Cluj 
Mobile + 40 735 228095 
cristian.serban@thonauer.com

VÍDEŇ - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA
BRNO - BUKUREŠŤ

Zobrazení a popisy zahrnují přídavná zařízení.
Z důvodu dalšího technického vývoje jsou změny vyhrazeny.

Impressum Impressum vlastníka, vydavatele a nakladatele: 

THONAUER GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59.

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

Redakce: Angelika Thonauer. Sazba, grafika & výroba: 

Lighthouse, www.lighthouse.co.at. Tištěno v Rakousku.

Veletrhy | výstavy | semináře

VZORKY – MALÉ SÉRIE

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

Dotazy na čísle +420 545 243 454  
nebo pošlete e-mail wna adresu info.brn@thonauer.com

CZ

Kalendář
Tiráž

AMPER, Brno (CZ) 20.–23.3.2018

SMART Automation Austria, Vídeň (A) 15.–17.5.2018

INDUSTRY DAYS, Budapešť (H) 15.–18.5.2018

AUTOMOTIVE, Budapešť (H) 17.–19.10.2018

KOMAX INHOUSE SHOW, Dierikon (CH) 22.–26.10.2018
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