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Milé čtenářky, milí čtenáři,

je mi potěšením, že vám dnes jako ředitel skupiny Thonauer poprvé před-
stavím „Thonauer illustriert“. V průběhu následujících vydání se o mně 
dozvíte více – do té doby bych rád zdůraznil jiné věci, které byly význam-
né v posledních měsících v zemích, ve kterých má skupina Thonauer 
zastoupení.

Mimo jiné držíte ve svých rukou první vydání časopisu „Thonauer  illustriert“ 
v nové podobě. Jako hrdý člen skupiny Komax bychom tímto chtěli 
 zdokumentovat naši solidaritu i ve formě jednotné korporátní identity.

Toto vydání především zdůrazňuje letošní třicáté výročí společnosti 
 Thonauer GmbH a zobrazuje neustále pozitivní vývoj společnosti – 
kdo by tohle zvládl lépe než samotný zakladatel společnosti Friedrich 
 Thonauer?

Rád bych Vám mimoto nabídl poutavé nahlédnutí do našich letošních 
 výstav v Komaxu v Dierikonu ve Švýcarsku, Thonaueru ve Vídni  
a v  Komaxu Thonaueru v Budakeszi v Maďarsku.

Dále bych se chtěl zaměřit na naši budoucnost a speciálně na téma, 
které nás všechny obklopuje: elektromobilita. Skupina Thonauer je i zde 
v čele a vyvíjí ve svém sídle v Maďarsku společně se společností Komax 
výrobní řešení pro mobilitu budoucnosti. Pro uvedení tématu jsme uspo-
řádali rozhovor s Jürgenem Weberem, který je zodpovědný za projekt 
e-mobility u firmy Komax ve Švýcarsku. 
Představení nového výrobního místa v Maďarsku následuje v příštím 
vydání.

Přeji Vám informativní četbu a doufám, že zde i tentokrát najdete 
 zajímavé příspěvky.

Srdečně

Friedrich Pohle
GM Thonauer GmbH.

EXPANZE V NOVÉ 
PODOBĚ

PŘEDMLUVA illustriert | 3



30 LET THONAUER – 
PŘEHLED ÚSPĚCHŮ

Světoznámá společnost, založená panem Ing. Friedrichem Thonauerem ve Vídni 
v roce 1988 dnes nabízí prodej a servis pro všechna provedení a zpracování 
kabelů nejen v Rakousku, ale i v Maďarsku, na Slovensku, v České republice 
a v Rumunsku. Společnost měla vždy filozofii, reprezentovat pouze nejlepší 
dodavatele, aby mohla nabídnout zákazníkům pouze nejlepší kvalitu za výhod-
nou cenu.

Pan Ing. Friedrich Thonauer si splnil 
v roce 1988 svůj sen z dětství: Osamo-
statnil se. Tehdy ještě pracoval u společ-
nosti AMP (dnes Tyco Electronics) v dis-
tribuci a ve vedení společnosti, znal tedy 
stroje společnosti Komax na zpracování 
kabelů. V té době, když už mu bylo více 
než 50 let, se odvážil, založit společnost 
Thonauer GmbH s kapitálem 500 000 
Šilinků. Vzpomínka na dobu založení 
společnosti přivodí panu Ing. Friedrichu 
Thonauerovi vždy úsměv na tváři.

„Člověk musel nakoupit spoustu zaříze-
ní, počítačů a firemního nábytku a pro 
východní Evropu jsem potřeboval navíc 
dálnopis“ říká zakladatel společnosti. 
„Dnes už jen málo lidí ví, co je dálnopis, 
a že se tehdy pomocí dálnopisu komu-
nikovalo, podobně jako dnes pomocí 
e-mailu, avšak mnohem komplikovaněj-
ším způsobem“

Krimpovací automaty značky Komax 
prodával nejen v Rakousku, ale také 
v Maďarsku. „Ještě si dobře pama-
tuji, jak jsem s tehdejším maďarským 
zákazníkem jel do Švýcarska za panem 
 Wernerem Bucherem z firmy Komax. 
Cesta z Maďarska do Švýcarska byla 
tehdy možná pouze s vízem a zorgani-
zovat takovou cestu nebylo jednoduché, 
vzpomíná pan Thonauer.

Samozřejmě, že pro budování vlastního 
podniku potřebuje člověk také dobré 
zaměstnance. Pan Ing. Friedrich Tho-
nauer odlákal svou první spolubojovnici 
jednoduše od společnosti British Petrol: 
Svou dceru Angeliku Thonauer. Protože 
pracovala v oboru reklamy, věděla přes-

ně, kdy nejlépe co zařídit a zorganizova-
la rychle a správně záležitosti týkající se 
organizace, financí, marketingu, odbytu 
a logistiky. První velké vystoupení na Ví-
deňském průmyslovém veletrhu zorgani-
zovala tak, že nám organizátoři, zákazní-
ci i konkurenti gratulovali. Již tehdy bylo 
profesionálně prezentováno velké port-
folio produktů, které zahrnovalo navíjecí 
stroje Ondal, Automaty Komax a vše, co 
se týká stínící technologie. A vidět velký 
plně automatický stroj Komax vystavený 
na veletrhu ve Vídni, bylo novinkou.

Pan ing. Thonauer je dodnes pře-
svědčen, že „bez vytrvalého investo-
vání Angeliky do dobré a smysluplné 
reklamy, aby se neustále rozšiřoval zisk 
a známost společnosti Thonauer, by-
chom jistě nevešli tak rychle ve známost 
a nemohli bychom tak rychle rozšiřovat 
obchod. Značka Thonauer byla díky 
těmto marketingovým kampaním velmi 
známá a neodmyslitelně patří k Rakous-
ku a bývalým východním zemím“.

První pobočka v Maďarsku přibyla 
relativně rychle. Gabriella Zele a Ing. 
Friedrich Thonauer se znali od doby, 
kdy pracovali společně ve společnosti 
AMP. Byla ředitelkou maďarské dceřiné 
společnosti Thonauer. Bohužel zemřela 
příliš brzy.

Ing. Friedrich Thonauer: „Bez Gabriely 
bych tohle všechno v Maďarsku nemohl 
realizovat. Organizovala dokonce ještě 
z nemocničního lůžka. Vždy mi dodávala 
i odvahu, abych začal i v jiných ze-
mích a také měla schopnost, rozpoznat 
schopné lidi. Ještě si dobře pamatuji, 

OBECNÁ
  TÉMATA

2018
Thonauer slaví 30. výročí založení 
firmy | Nové vystupování podniku 
díky oživení značky| Friedrich Pohle 
a Monika Stepanek přebírají vedení 
společnosti.
 
▲

2017
Maďarská dceřiná společnost 
 Thonauer Kft se změní na Komax 
 Thonauer Kft | Zahájení vývoje 
a produkce strojů pro zpracování vyso-
kofrekvenčních vodičů pro elektroauta 
| Thonauer Rakousko, Maďarsko 
a  Rumunsko byli certifikováni podle 
normy ISO 9001:2015. 
 
▲

2016
Dlouhodobý partner Komax převezme 
skupinu Thonauer v rámci dlouhodo-
bého zabezpečení nástupnictví | Ing. 
Mag. (FH) Werner Renner převezme 
vedení společnosti | Ing. Petr Pavelka 
bude ředitelem společnosti Thonauer 
spol. s r.o. (Česká republika) Thonauer 
spol. s r.o. se stěhuje do nových pro-
stor v Brně.
 
▲

2015
Thonauer přebírá zastoupení společ-
nosti Drei Bond pro lepící techniku 
| Společnost Thonauer spol. s r.o. 
získala certifikát systému managemen-
tu jakosti podle požadavků normy ISO 
9001:2008. (Česká republika) Skupina 
dosahuje rekordního obratu.

▲

2014
Společnost Thonauer Automatic SRL 
(Rumunsko) získává certifikát systému 
managementu jakosti podle požadav-
ků normy ISO 9001:2008.
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»

jak jistý mladý muž přišel do maďarské 
kanceláře a chtěl něco prodat paní 
Zele. Byl tak přesvědčivý, že ji zaujal 
svým talentem a ihned mu nabídla práci 
u maďarské pobočky Thonauer. Tento 
mladý muž, náš Áron Alföldy-Boruss, 
pracuje dnes jako ředitel naší maďarské 
pobočky.

Dodávat odvahu se vyplatilo: Necelých 
jedenáct let po založení podniku nebyla 
dceřiná společnost jen v Maďarsku, ale 
také v České republice (1999). 

Illustration: © Lighthouse

OTROCKÁ PRÁCE A DOBRÉ 
KONTAKTY PŘEDSTAVOVALY 
MŮJ POČÁTEČNÍ KAPITÁL.”

▲

2013
Společnost Thonauer GmbH získává 
certifikát systému kvality Quality Aus-
tria v souladu s požadavky normy ISO 
9001:2008 | Rok 2013 je ve znamení 
25 výročí přebírají vedení společnosti, 
Ing. Mag. (FH) Werner Renner vedení 
prodeje skupiny Thonauer.
 
▲

2009
Zahájení činnosti jako poskytovatele 
služeb v oblastech nanášení těsnění, 
selektivního nanášení vrstev a zalévání 
elektrických součástek.

▲

2007
Zahájení činnosti společnosti Thonauer 
Energia v Maďarsku pro výstavbu 
kompletních zařízení pro využití 
bioenergie.

▲

2006
Rozšíření nabídky výrobků převzetím 
zastoupení pro navíječky firmy Ingrid 
West Machinery (IWM), nízkotlakých 
mísících a dávkovacích systémů firmy 
Rampf Dosiertechnik a optických filtrů 
firmy PSC.

▲

2005
Ing. Walter ALTRICHTER přebírá vý-
hradní obchodní zastupování našeho 
podniku.

První vydání časopisu pro zákazníky 
společnosti Thonauer vyšlo v roce 1991.

illustriert | 5



OBECNÁ
  TÉMATA

Cartoon při příležitosti 20. výročí.

V roce 2000 byla otevřena kancelář 
na Slovensku a následující rok také 
v Rumunsku. Kancelář v Rumunsku 
rychle expandovala.
„Naši zákazníci byli velmi potěšeni, když 
viděli, že jsme byli již tam, kam přišli, 
aby vybudovali výrobu.“
Ke každé dceřiné společnosti existuje 
nespočet pěkných příběhů, a všude 
jsme našli dobré lidi, kteří chtěli podpo-
rovat filozofii firmy Thonauer. Ve Vídni 
zůstala centrála, která všechno řídí 
a ovládá. Vídeň měla již dříve silné osob-
ní kontakty k bývalým východním zemím, 
a tak se dobře dařilo, řídit tyto zahraniční 
dceřiné společnosti z Vídně. 

Rok 2013 přinesl ve společnosti 
 Thonauer ještě jednou změnu ve vedení 
společnosti, když se Friedrich Thonauer 
a Angelika Thonauer vrátili do vedení 
koncernu Thonauer a celé skupině 
poskytli své prodejní a marketingové 
znalosti.
Když se podíváme zpět v letech 2014 
a 2015 následovala obrovská zvýšení tr-
žeb, jednalo se o nejlepší roky dosavad-
ní historie společnosti. V této době přišla 
nabídka od společnosti Komax, převzít 
skupinu Thonauer, aby bylo zabezpeče-
no pravidlo nástupnictví. 
„Toto rozhodnutí nebylo vůbec jednodu-
ché a na několika zasedáních rodinné 
rady a podílníků jsme zvažovali výhody 
a nevýhody“, vypráví dnes brzy 85letý 
zakladatel společnosti.

Obchodní vztah s Komaxem fungoval 
od začátku dobře. Rodina Thonauer 
a podílníci byli přesvědčeni, že převzetí 
proběhne bez komplikací a s respektem 
k zaměstnancům, zajistí expanzi a že 
společnost Thonauer bude u společnosti 
Komax v nejlepších rukou.

Prodejní a předávací jednání vedla 
 Angelika Thonauer, která byla do roku 
2017 aktivní v dozorčí radě. Dva roky do-
provázela převzetí společností  Komax.

„Komax je jiný, než jiné koncerny“, 
shrnuje Angelika Thonauer a pokračuje: 
„Byli jsme hodně empatičtí, abychom 
viděli silné stránky, pokračovali v nich 
a nezměnili nic, co již dobře funguje. 
Komax zvládl další expanzi společnosti 
Thonauer ve smyslu zákazníků, což mě 
osobně velmi těší.
Celé skupině Thonauer-Komax přeje-
me dále hodně úspěchů a další velkou 
expanzi.

▲

2004
Nová zastoupení, která rozšíří náš 
prodejní program: Selektivní pájecí 
automaty – ATN-Niemeier, Berlín (D); 
laserové odizolování a laserový tisk 
– Spectrum Technologies, Bridgend 
(GB) | srpen 2004 – přestěhování do 
nové firemní budovy v Perfektastraße 
59, Wien 23. 

▲

2003
Přeměna rumunské informační 
a servisní kanceláře na s.r.o., které je 
opět 100% vlastnictvím firmy Thonauer 
GmbH z Vídně. | Nákup a budování 
nových kancelářských, skladovacích 
a předváděcích prostor na adrese 
Wien 23 | Zvětšení našich poboček 
v České republice a na Slovensku.
 
▲

2002
Rozšíření prodejní oblasti do Slovinska 
| Instalace prvního robotu na zpraco-
vání kabelů Komax ARA a automatů 
Komax 488. | Převzetí zastoupení 
americké firmy PVA (Precision Valves 
& Automation, Inc.) se stroji pro selek-
tivní konformní nanášení a uvolňování 
vrstev.

▲

2001
Zřízení filiálky v rumunské Timisoara 
(Sedmihradsko) pro optimální službu 
zákazníkům v severní části země. | 
Webové stránky Thonauer s moderni-
zovanou podobou jsou „online“ | Ote-
vřena doplňková pobočka ve Zvolenu 
(střední Slovensko).
 
▲

2000
Založení slovenské společnosti 
Thonauer s.r.o. v Bratislavě | Převzetí 
zastoupení tlakových systémů Weiden-
bach. 
 

FRIEDRICH T. OBJEVUJE 
MIMOŘÁDNÝ VÝZNAM KABELU. 
ZKOUMÁ JEHO VÝSKYT A VYUŽITÍ 
A POKRAČUJE V PRŮZKUMU 
EXISTUJÍCÍCH PERIFERII.

Illustration: © Lighthouse
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▲

1999
Založení české společnosti Thonauer 
s.r.o. v BRNĚ (CZ). | Na konci roku pře-
dává Ing. Friedrich Thonauer vedení 
podniku v technické oblasti Ing. Chris-
tianu Thonauerovi a v obchodní oblasti 
Ing. Waltrovi Altrichterovi. Sám zůstal 
ve firmě jako poradce. 
 
▲

1995
Založení první pobočky Thonauer Kft. 
v Maďarsku.
 
▲

1993
Založení vlastní informační a servisní 
kanceláře v Budapešti (H).
 
▲

1990
Vývoj plně automatické vysokofre-
kvenční pájecí stanice kontaktů na 
výrobním uzlu Komax pro zpracování 
kabelů.

▲

1989
Firma Bavaria, dnes LairdTechnolo-
gies celosvětový lídr trhu s výrobky 
pro EMC stínění, předává společnosti 
Thonauer zastoupení pro Rakousko | 
Zahájení příprav pro vstup na maďar-
ský trh pomocí účasti na sympoziích 
a veletrzích. 

▲

1988
Založení Thonauer GmbH Ing. 
Friedrichem Thonauerem a převzetí 
vedení podniku | Převzetí zastou-
pení Komax a Mecal pro Rakousko 
a Maďarsko. KOMAX je vedoucí firmou 
v oblasti automatického zpracování 
kabelů a Mecal je respektovaným vý-
robcem krimpovacích nástrojů a lisů.

01
Na veletrhu ViennaTec 2008 ve Vídni.
02 
U stánku na veletrhu VIET 1991 ve Vídni panuje 
dobrá nálada.
03
První speciální vývoj stroje společnosti Thonauer 
Rakousko pro firmu Hirschmann. Vývoj letovacího 
zařízení pro dutinky kombinované s Komax 42.

illustriert | 7



PŘEDSTAVENÍ 
  VÝROBKŮ

NEJCHYTŘEJŠÍ ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ VÍCEŽILOVÝCH 
KABELŮ

RYCHLÉ 
ODIZOLOVÁNÍ 
STANDARDNÍCH 
VODIČŮ

Odizolovací zařízení Mira 230 Q – Wire Stripper
Odizolovací zařízení Mira 
32 – Wire Stripper

Programovatelné zařízení Mira 230 Q od Komaxu představuje odpověď na 
dnešní požadavky zpracování kabelů s nejrůznějšími produkty. Odizolovací za-
řízení Wire Stripper splňuje vysoké nároky díky mimořádnému rozsahu použití, 
snadné manipulaci a zvyšování produktivity. Nově integrováno je monitorování 
nařezávání ACD (Automatic Conductor Detector).

Elektrický odizolovací stroj Mira 32 je 
ideální základní model pro částečně 
automatizované zpracování kabelů, 
pokud již ruční nářadí nevyhovuje 
požadavkům.

Největší rozsah zpracování ve své 
třídě
•  Robustní konstrukce pro vysoké 

stříhací a odizolovací síly
•  Velký rozsah zpracování až 

8 mm²/AWG 8
•  Jedinečný rozsah funkcí, včetně 

sekvenčního zpracování 

Maximální produktivita
•  Monitorování nařezávání / kvality 

a pomoc při nastavování pomocí 
Technologie ACD

•  Zpracování vícežilových kabelů 
v jednom kroku 

•  Rychlý přístup k často používaným 
funkcím

•  Uložené položky ihned k dispozici 
k reprodukci 

Reprodukovatelná kvalita
•  Produkujte s ověřenými daty uloženými 

v knihovně
• Přístup k nastavení chráněný heslem
•  Integrovaná vzduchová tryska pro 

automatické čištění nožů

Univerzální použití
•  Vhodný pro jednoduché vodiče a žíly 

plášťových vodičů do vnějšího průmě-
ru 4 mm nebo 3,3 mm² / AWG 12

• Do délky odizolování 25 mm
•  Krátká hloubka vkládání 14 mm, na 

přání 11 mm
•  Univerzální V-nože bez nutnosti 

výměny

Jednoduchá obsluha
• Automatické spouštění se senzorem
•  Tři otočné knoflíky pro jednoduchá 

nastavení
•  Velký LED ukazatel průměru naříznutí 

s rozlišením 0,01 mm

Kompaktní a mobilní
•  Elektrický pohon pro všestranné 

použití
•  Ergonomická rukojeť pro pohodlný 

transport

8



01

02

03

STROJE NA NAVÍJENÍ CÍVEK 
NA MÍRU

Britský dodavatel Ingrid West nabízí velký výběr lineárních navíjecích strojů. 
Udržet si zde přehled je obtížné kvůli různorodosti. Přibližně 80 % lineárních 
strojů je přizpůsobeno individuálním požadavkům zákazníka. Ingrid West nabízí 
řešení, která přesně odpovídají potřebám zákazníků.

Aby bylo možné definovat lineární stroj 
a správně naplánovat velikost tělesa 
stroje a typ (maximální délka, průměr 
a hmotnost hotové cívky), jsou potřebné 
některé základní informace. 
Po uvedení točivého momentu nebo 
maximálního vnějšího průměru (nebo 
čtvercového tvaru rotačního průměru) 
a maximální velikosti kabelu CSA je 
možné nabídnout správnou kombinaci 
kroutícího momentu a rychlosti a správný 
hlavní vřetenový pohon.
Pro větší řady strojů existují hlavní 
varianty systémů hlavních vřetenových 
pohonů. Ve většině případů se však do-
poručuje standardní pásový dvourych-
lostní model, který disponuje automa-
tickou převodovkou se servopohonem 
a polohou převodovky jako součást 
softwarového programu. 

Standardní model stojí o něco méně 
a představuje jednodušší verzi s řeme-
nicemi. Má také klidný chod a vysoký 
točivý moment na evropské poměry.

Pro zlepšení procesu navíjení cívek je 
třeba pohlížet na systém jako na celek. 
Ingrid West nabízí mnoho různých 
možností pro vedení, napínací kladky 
a příslušenství.
Stále více zákazníků se snaží zjednodu-
šit nastavení a co nejvíce digitalizovat 
nastavení a parametry. Proto se nová 
řada systémů navíjení / napínání kabelů 
se servopohonem osvědčila jako velmi 
populární, a to nejen kvůli schopnosti 
převíjet zpět na napájecí cívku.

01
„Napnutá” E-300 pro individuální výrobu 
dlouhých tenkých cívek s jemným drátem.
02
Zkrácená E-900 pro krátké cívky s těžkým 
drátem.
03
Lineární stroj pro navíjení cívek E-1200 
Servotech se servopohonem.
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Problém s prostorem je do budoucna 
vyřešen – hydraulický stolní krimpovací 
lis WDT představuje skutečný zázrak. 
Aby hydraulický agregát nepřekážel, byl 
integrován do stroje.

S krimpovací silou 150 kN nepředstavují 
problém ani velké příční plochy. Také 
zpracování bateriových kabelů funguje 
jednoduše, přesně a vždy vede k správ-
nému výsledku krimpování. Integrované 
monitorování krimpovací síly u UP 150, 
které samostatně kontroluje postup krim-
pování včetně dodržení síly a tolerance, 
představuje hlavní rys tohoto zařízení. 
Toto umožňuje výrobu bez chyb, čímž je 
možné dále optimalizovat výrobní nákla-
dy. UP 150 je navíc možné připojit k síti 
a disponuje třemi úrovněmi autorizace 
ovládání.

Tichý, prostorově úsporný a bez síťové-
ho adaptéru použitelný po celém světě 
– UP 150 je rozhodně ideálním řešením 
pro vaši výrobu.

POKROČILÉ TESTOVÁNÍ 
 UTĚSNĚNÝCH KABELŮ

STCS-BLT je testovací zařízení kon-
cipované pro proces po tepelném 
smrštění. Při testu kabelů už není 
otázkou, které kabely byly řádně zai-
zolovány a které ne. Nové průmyslové 
požadavky vyžadují měření svodové-
ho proudu a odporu kabelu.

STCS-BLT může provádět tři typy testů: 
1. Vodotěsnost, postřikováním vzduchu 
přes kabel; 2. Svodový proud, měřením 
svodového proudu na vodě; 3. Odporu, 
měřením odporu kabelu.
To je významný pokrok ve srovnání 
s minulostí, protože dnes si každý uživa-
tel může vybrat, co je přijatelné. Všech-
ny parametry testu je možné nastavit, 

včetně zkušebního času, zkušebního 
tlaku, přijatelné hodnoty svodového 
proudu, přijatelné hodnoty odporu atd.
To je hlavní rozdíl ve srovnání s před-
chozími testovacími řešeními jako 
STCS-BM3. U těchto systémů nalezne 
člověk přizpůsobitelné parametry, ale 
pouze takové, které se týkají vodotěs-
nosti. Elektrický test je omezen na svo-
dový proud, bez provádění měření.

PŘEDSTAVENÍ 
  VÝROBKŮ

VÝROBA BEZ 
CHYB SE 
STOLNÍM KRIMPO-
VACÍM LISEM

01
Integrované monitorování 
svodového proudu měří 
elektrický odpor propojení 
pomocí měřiče izolace.

STCS-BLT UP 150
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S TLAKEM K VYSOKÉMU 
NAPĚTÍ

Pane Webere, jak hodnotíte vývoj 
v posledních letech a jak se změní trh 
ve vztahu k elektromobilitě a požadav-
ky v oblasti vysokého napětí zejména 
v Evropě?
Čína už delší dobu sází na elektrické 
vozy a silně podporuje elektromobilitu 
prostřednictvím různých státních dotací. 
Tato podpora v posledních dvou letech 
ohromila vysokým počtem a bude pod-
porovat další růst. Čínská vláda trvale 
usiluje o to, stát se lídrem světového trhu 
v oblasti elektrických vozidel.
V Evropě vznikl v posledních letech tlak 
na výrobce originálního zařízení a jejich 
dodavatele v neposlední řadě kvůli 
diskuzi o naftě. Ale i zde se trh vyvíjí 
dynamicky. 
Pokud bude současný boom pokračo-
vat, bude do roku 2025 30 až 50 % ce-
losvětově prodávaných nových vozidel 
vybaveno elektromotory. To by před-
stavovalo 5 až 10 % všech automobilů 
používaných po celém světě.
 

K tématu samotného nabíjení, kolik 
vysokonapěťových nabíjecích kabelo-
vých systémů v současnosti existuje?
Každá oblast světa má svůj vlastní 
nabíjecí kabelový systém. V současnosti 
existuje systém v Evropě, který se pro-
sadil, po jednom systému v USA a Číně 
a jeden systém ve zbývajícím asijském 
prostoru. Definitivně se jedná o bod, ve 
kterém ještě nastane konsolidace.

TECHNICKÉ 
   ODBORNÉ ČLÁNKY 

Stále více držitelů vozidel sází na elektromobilitu. V Číně se každoročně vyrábí 
1,1 milionu elektrovozidel, globálně přibližně 2 milióny vozidel. Výrobci originál-
ního zařízení a dodavatelé potřebují nejen know-how, ale také správné vyba-
vení. Hovoříme s Jürgem Weberem, který již tři roky vášnivě propaguje téma 
vysokého napětí v hlavním sídle švýcarské skupiny Komax.

Lambda 240 SP – Stroj na 
zpracování stínění. Poloauto-
matické zpracování stíněných 
vodičů pro vysokonapěťové 
aplikace.

Jürg Weber
Řízení tržního segmentu Automotive,
Komax AG
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TECHNICKÉ 
   ODBORNÉ ČLÁNKY

vysoké nároky na přesnost výrobců. Vo-
zidla s pohonem všech kol jsou vybave-
na dvěma elektromotory, potřebují tedy 
další vodiče.
Kromě toho má vozidlo také velké 
spotřebiče, jako klimatizaci, vytápění, 
vytápění baterií a napájení z 12V rozvod-
né sítě. Ty jsou v elektrickém vozidle na-
pájeny z důvodu efektivity také vysokým 
napětím.
Vysoké požadavky na přesnost vyžadují 
nejlepší řešení. Společnost Komax proto 
neustále vyvíjí nová řešení pro automati-
zaci. Naši technologové ze společnosti 
Komax Thonauer Kft v Maďarsku 
vyrábějí už dlouho speciální stroje. 
Slavnostní položení základního kamene 
nové výrobní budovy, která bude hotova 
v průběhu nejbližších let, již proběhlo.

Jak se podle vašeho názoru obecně 
projeví poptávka po elektřině z hledis-
ka elektromobility?
Elektrické vozy by v roce 2025 měly 
spotřebovat přibližně 1 % kompletní 
spotřeby elektrické energie, což pře-
kvapilo i mě samotného. V krátkodobém 
horizontu bude vyšší spotřeba elektrické 
energie pouze na určitých místech (např. 
na rychlonabíjecích stanicích). 

Vysoké napětí uvnitř vozidla klade 
velmi vysoké nároky na konfekci ka-
belů. Kde přesně se vysokonapěťové 
kabely používají?
Vysokonapěťové kabely vedou od 
nabíjecí zásuvky k baterii, odtud vedou 
kabely s vysokým počtem vodičů k elek-
tromotoru. V tomto prostoru se používají 
vodiče s velkým průřezem, které kladou 

01
Komax vyvíjí v úzké spolupráci se 
zákazníky cílená automatizační ře-
šení pro všechny typy vysokonapě-
ťových kabelů a konektorů v oblasti 
elektromoblity.
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Existují vedle speciálních strojů také 
standardní stroje pro „drobné subdo-
davatele“?
Nemáme žádné standardní vysokona-
pěťové stroje, ale velmi standardizovaná 
řešení. Vždy je potřebná optimalizace 
nástrojů na přesné průměry kabelů 
a systémy konektorů. 
Náš sortiment zahrnuje flexibilní poloau-
tomatické stroje pro menší objemy stejně 
jako vysoce automatizovaná řešení pro 
sériovou výrobu.
Velikost zákazníka není rozhodující. 
Existují také menší zákazníci, kteří se 
kompletně specializovali na téma vy-
sokého napětí a v současnosti vykazují 
velmi vysoké objemy.

Kolik zaměstnanců pracuje v oblasti 
vývoje vysokého napětí v dceřiné 
společnosti Komax Thonauer Kft. 
v Maďarsku?
V současné době pracuje v Maďarsku 
více než deset vývojářů, ale tým v blízké 
budoucnosti silně poroste. Vedle vývoje 
nových zařízení a procesů se provádějí 
studie proveditelnosti a uskutečňují zá-
kaznické projekty. Tento tým v Maďarsku 
teprve budujeme, v mnoha oblastech ale 
můžeme využít mimořádné kompetence 
skupiny Komax z jiných poboček.

Oslovili jste čínský trh. Jak si tam 
společnost Komax stojí?
Máme pobočku s vlastním vysokonapě-
ťovým týmem v Šanghaji, s kterým jsme 
hodně v kontaktu. Tento tým neustále 
posilujeme, abychom byli neustále 
blízko trhu.  

Komax je celosvětová značka v oblasti 
konfekcionování kabelů. Co můžeme 
očekávat v oblasti vysokého napětí?
Jsme lídrem trhu a technologií ve výrobě 
řešení pro automatické zpracování kabe-
lů. Tento požadavek máme i pro oblast 
vysokého napětí.  

Jaký vývoj byste si přál v oblasti 
elektromobility?
Elektromobilita, řadím tam také vozidla 
s palivovými články, protože jejich tech-
nologie je pro nás podobná, představují 
alternativní udržitelné systémy, které se 
snad prosadí. Samozřejmě, pokud jde 
o udržitelnost, je třeba zohlednit také 
získávání energie pro vozidla, neboť je to 
klíčový faktor.

Pane Webere, srdečně děkuji za 
rozhovor.

V příštím vydání „Thonauer illustriert” si 
přečtěte rozhovor s Áronem Alföldem-
-Borussem, výkonným ředitelem společ-
nosti Komax Thonauer Kft v Maďarsku, 
o výstavbě závodu v Budapešti.

02
Ruční vkládání s předem smonto-
vanými součástmi proti snímači 
spouštění.
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TAKOVÁ BYLA PODNIKOVÁ 
VÝSTAVA 2018 VE VÍDNI

PODNIKOVÁ VÝSTAVA 
SPOLEČNOSTI KOMAX 
V DIERIKONU 

Každoroční podniková výstava ve Vídni 
se stala tradicí v oboru. Od počátku 
roku 2016 je Thonauer součástí švýcar-
ské skupiny Komax, a tak se Thonauer 
poprvé představil na podnikové výstavě 
v novém designu.
Pozvánku na podzimní výstavu přijalo 
mnoho zákazníků stejně jako zájemců 
z Rakouska i zahraničí.
Přístavbu včetně školících prostor a pro-
storného showroomu nabídla perfektní 
prostředí pro prezentaci rozsáhlé výsta-
vy v oblasti výroby a zpracování kabelů. 
Showroom zahrnuje celou řadu přístrojů, 
které je možné vyzkoušet na místě. Zde 
několik příkladů: Komax ZETA 630, WDT 
UP 150, Sylade 7H od firmy Laselec 
a různé odizolovací a krimpovací stroje 
od firem Zoller Fröhlich. Některé tech-
nické přednášky, mimo jiné z partnerské 
firmy EPLAN byly ukončeny. 

Všichni návštěvníci, kteří přijeli z celého světa na 
letošní podnikovou výstavu společnosti Komax, byli 
spokojeni. Nadšení zákazníci se zajímali o řešení, 
která jim nabídnou to, co potřebují pro své budoucí 
výzvy. Technické přednášky s otevřenou diskusí 
a návštěvou “posvátných sálů” kde jste mohli po-
cítit sílu a kvalitu společnosti Komax byly obvzláště 
atraktivní. Že společnost Komax Services výrazně 

zvyšuje produktivitu strojů, se prokázalo na základě 
vypracované nabídky služeb, která byla specific-
ky zaměřena na potřeby zákazníků a setkala se 
s velkým zájmem. Zkrátka událost, která nabídla 
spoustu přidané hodnoty.

Také přehledná živá demonstrace soft-
waru DLW (Digital Lean Wiring) vyvinu-
tého společností Komax přilákala mnoho 
zájemců. Tato demonstrace ukázala 
výhody automatizace při konstrukci 
rozvaděče.

MÍSTNÍ 
  TÉMATA
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DNY TECHNOLOGIE 2018 
V MAĎARSKU, BUDAKESZI

Od 11. do 14. září se v Budakeszi 
konaly dny technologie. Stejně jako 
v předchozích letech byly představeny 
výrobky v provozu, mimo jiné zaříze-
ní pro zpracování kabelů, spojovací 
technologie a řešení pro popisování, 
odizolování pomocí laseru, řezání 
a smršťování bužírek, odizolování kabelů 
ve velikostech mezi 0,03 a 3,3 mm² 
jakož i krimpování velkých průměrů.
Návštěvníci ocenili individuální péči 
a výměnu informací o současných 
projektech. Stánek na parkovišti na-
bíd občerstvení a za krásného počasí 
se změnil na oblíbené komunikační 
centrum. Kdo se akce nemohl zúčastnit, 
nebo kdo si chce rychle a jednoduše 
zavzpomínat, může showroom navštívit 
virtuálně v 3D pomocí odkazu na webo-
vé stránce. Pomocí kliknutí na vystavený 
stroj je možné si zobrazit technické 
detaily.
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WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

Thonauer spol. s r.o. 
Hviezdoslavova 1188/5 
627 00 Brno 
Tel. +420 545 243 454 
info.brn@thonauer.com 
www.thonauer.com

SPOJUJEME TECHNOLOGII, KVALITU A SERVIS

AMPÉR, Brno (CZ) 19.–22.3.2019

SMART Automation Austria, Linec (A) 14.–16.5.2019

INDUSTRY DAYS, Budapest (H) 14.–17.5.2019

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 na adresu info.brn@thonauer.com

KALENDÁŘ 


