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PŘEDMLUVA

V CENTRU
TECHNOLOGICKÉ ZMĚNY

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jako společnost nebo podnik se všichni těšíme na novou multimobilní,
digitální budoucnost. Probíhající automatizace stejně jako trend přechodu
k elektromobilitě a autonomnímu řízení, které víří poklidné hladiny mnoha
průmyslových odvětví, nás staví před nové výzvy a vyžadují odpovídající
strategie.
Jako lídr na trhu v oblasti automatizovaného zpracování kabelů se skupina Komax zabývá již přímo těmito změnami a investuje do vývoje nových
produktů stejně jako do infrastruktury. Důkazem toho je otevření nové
výrobní budovy pro podporu vysokého napětí (VN) v Maďarsku, kterou
jsme otevřeli 7. října.
Se společností Exmore jako novým dodavatelem v portfoliu Thonauer
přináší skupina Komax na palubu specialistu na senzorové kabely v automobilovém průmyslu, čímž zajistil neustálý růst v hodnotném řetězci.
Závěrem bych chtěl srdečně poblahopřát skupině Thonauer a především
našim zaměstnancům v České republice k jejich 20. výročí.
Jménem skupiny Komax bych rád srdečně poděkoval všem zaměstnancům, všem dodavatelům jakož i všem externím účastníkům projektu
a všem zákazníkům za angažovanost, odhodlání a podporu.
Přeji Vám informativní čtení a doufám, že zde i tentokrát najdete zajímavé
příspěvky.

Srdečně

Friedrich Pohle
GM Thonauer GmbH.
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VIZE SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
Zakladatel společnosti, Ing. Friedrich Thonauer, měl již odjakživa zvláštní vztah k Maďarsku. Země a lidé mu leží na srdci.
Není proto divu, že dnešní společnost Komax Thonauer Kft. byla založena jako první dceřiná společnost. Na začátku
ještě se sídlem v Budapešti získal pozemek v nedalekém Budakeszi. Vize zakladatele společnosti a tehdejší jednatelky
společnosti Gabriely Zele již byla zaměřena na výrobu, zejména proto, že ambice maďarských zaměstnanců od nepaměti
směřovaly k zákaznicky zaměřeným speciálním řešením. Převzetím společnosti Thonauer skupinou Komax v roce 2016
se tato vize stala skutečností ve formě moderního výrobního závodu na dříve nabytém pozemku.
Požádali jsme Árona Alföldy-Borussa, ředitele Komax Thonauer Kft v Maďarsku, o krátký rozhovor, abychom se dozvěděli, jaké myšlenky se skrývají za touto velkou novou budovou.

Proč jste se rozhodli postavit novou
budovu a kdy začalo plánování?
Budova postavená před 20 lety už delší
dobu stárla a přestala splňovat naše
požadavky. Je to již více než 10 let, kdy
nás napadlo, postavit novou budovu.
První modely byly vyhotoveny již tehdy.
Nyní doba jednoduše dozrála.
Prostor pro naše zaměstnance se
z důvodu expanze zmenšoval a v krátkodobém horizontu jsme dokonce museli
zajišťovat kanceláře pro nové zaměstnance v unimobuňkách.
Naším cílem při plánování bylo vytvořit
dostatek prostoru pro náš růst. K vývoji
je potřebný prostor, ten získáme s novou
budovou s dobrou atmosférou, výběrem
barev, krátkými chodbami a promyšleným konceptem osvětlení. Jako specialisté na vysoké napětí jsme se také
chtěli prezentovat moderním způsobem
vnějšímu světu. Chodí k nám návštěvy z
celého světa, z toho důvodu bylo nutné
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postavit moderní budovu.
Jaké služby budete nabízet v novém
sídle společnosti?
Kromě našich standardních produktů navrhujeme také nová produktová
řešení. Také rozšiřujeme naše výzkumné
oddělení tak, abychom mohli s inovacemi bodovat na celém světě.
Naše řešení v oblasti vysokého napětí
navržená podle potřeb zákazníků se
již prodávají po celém světě. Naším
cílem je pomocí nové infrastruktury dále
rozšířit náš tržní podíl v oblasti řešení
vysokého napětí. Naše stroje v současné
době mohou zpracovávat vysokonapěťové kabely se stíněním až do průřezu
90 mm2.
Vytvoříte díky této budobě nová
pracovní místa?
Budova je navržena tak, aby minimálně 100 zaměstnanců mohlo pohodlně

pracovat. V současné době máme 41
zaměstnanců a kontinuálně přijímáme
nové.
Jaká je v současné době situace se
získáváním nových pracovníků na
maďarském trhu práce?
Míra nezaměstnanosti 3,6 % je uspokojivě nízká, což pro nás samozřejmě představuje výzvu, protože dobří
odborní pracovníci již dobrou práci mají.
Musíme proto přesvědčit lidi, kteří mají
zájem o změnu, že můžeme nabídnout
kvalitní stanoviště a moderní pracovní
podmínky.
Co nabízíte novým zaměstnancům?
Pro nás je velmi důležité aby naše
nabídka mobility vyhovovala odborníkům
z Budapešti. Například jsme zřídili transfer od stanice metra, který jezdí každých
25 minut. Cesta do přírody trvá 15 minut.
Sice nejsme v centru města, zato ale
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01
Velkorysá předváděcí místnost dává
prostor moderním technologiím.
02
Dokončená přední strana s hlavním
vchodem.

pracujeme obklopeni zelení, jsme
obklopeni vinicemi, čerstvým vzduchem
a slyšíme cvrlikání ptáků. Zejména
v oblasti výzkumu je klidné prostředí velmi inspirativní, zvyšuje produkci a vede
k výraznému pocitu pohody pro inovativní zaměstnance.
A samozřejmě předpoklady ideálních
technologií IT se pro nás staly standardem. Odborníci potřebují v dnešní době
rychlý a stabilní přístup k síti. Proto jsme
hodně investovali do nejnovějších IT
technologií.
Kromě toho je pro nás velmi důležité
ergonomické pracoviště. Například
všechna pracoviště jsou vybavena výškově nastavitelnými stoly.
Dalším mým speciálním požadavkem
byly ideální světelné podmínky pro
všechny zaměstnance, ať už ve výrobě
nebo v kanceláři. A samozřejmě jsme
věnovali pozornost bezbariérovým
přístupům a zřídili všechny cesty pro lidi
se sníženou pohyblivostí. Všechna patra
jsou přístupná výtahem.
Co by měl přinést ideální zaměstnanec? Co očekáváte od nového
zaměstnance?
Na naše zaměstnance klademe mnohé
požadavky. Musí tam být výkon a kvalita,
s každým jednotlivým zaměstnancem
definujeme roční cíle. Samozřejmě mohou nastat chyby. Akceptujeme chyby,

ale zaměstnanci se z nich musí rychle
poučit.
Je pro nás velmi důležité, aby lidé uměli
dobře pracovat v týmu. Vždy jsme se
soustředili na výkon týmu, ale s vlastní
odpovědností za vlastní výkon. Zaměstnanci musí být pro nás upřímní, aby
v případě, když nastanou nečekané
problémy, nám tyto problémy otevřeně
sdělili.
Čemu jste kladli mimořádnou hodnotu
při nastavování vnější infrastruktury?
Dodavatelské trasy byly nastaveny tak,
aby nákladní vozy jezdily jedním směrem, aby bylo možné dobře organizovat
vykládku a nevznikaly vysoké emise.
Tato nemovitost je vzdálená jen 3 km od
silnic M1, M7 a M0 a je proto ideálně
dostupná.
Kromě nízkých emisí je pro nás samozřejmě důležitá i výroba ekologické
energie. Budova je proto vybavena fotovoltaickým systémem o velikosti 50 m2.
Byli bychom rádi postavili větší závod,
ale schvalovací proces byl příliš rozsáhlý
a náročný.
Jakými dalšími zvláštnostmi se ještě
vyznačují prostory?
Ve staré budově jsme měli jednu zasedací místnost, nová budova má zasedacích místností 9. Kromě toho je zde
předváděcí místnost s 350 m2, ve které

představujeme stroje a pořádáme také
školení a semináře.
Jaká je Vaše osobní vize do
budoucna?
Chtěl bych úspěšně spolupracovat se
svým týmem na dalším vývoji speciálních projektů v oblasti vysokého napětí,
rozšířit podíl na trhu v oblasti standardních produktů a získat nové velmi dobré
pracovníky pro lokalitu Budakeszi.
Jak dlouho je společnost Komax
Thonauer Kft. aktivní v oblasti vysokonapěťových kabelů?
Od konce roku 2016. Poté, co Komax
převzal skupinu Thonauer, přeměnili
jsme naši speciální strojní činnost na
návrh a výrobu systémů pro vysoké
napětí. Společnost Komax Thonauer Kft.
má celkem více než 15 let zkušeností se
stavbou zařízení.
Pamatujete si ještě počátky této oblasti a jaké to bylo, dodat zákazníkovi
první stroj, který jste vyvinuli?
Od konce roku 2016 do konce roku
2017 to bylo velmi vzrušující. Na veletrhu
Productronica 2017 v Mnichově jsme
vystavili 5 buněk Lambda 240. Předtím
probíhal velmi intenzivní vývoj. Návštěvníci veletrhu projevili velký zájem
o naše vysokonapěťové systémy a hned
poté jsme obdrželi první zakázky. První
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Dcera zakladatele a spoluzakladatelky společnosti Angeliky Thonauer věnuje pozornost
Áronovi Alföldy-Borussovi, generálnímu řediteli Komax Thonauer Kft., a Matijasi Meyerovi,
CEO skupiny Komax.
02
Prezentace v budoucí výrobní hale.
03
Virtuální přestřihnutí pásky.
04
Áron Alföldy-Boruss oceňuje při své prezentaci u příležitosti otevření nesetkal jsem se se
spojením - ředitelka první hodiny Gabriellu
Zelle a zakladatele společnosti Fridricha
Thonauera.
05
Ottilia Győri, starostka Budakeszi.
06
3D laserová show ukázala použití kabelové
konfekce v moderních elektromobilech.
01

lečnostem Komax, které nabízejí vše pro
zpracování kabelů. Poptávka vzrostla
a očekáváme, že bude nadále růst.

02

dodávka šla do Číny. Kulturní rozdíly
způsobily, že toto obchodování pro nás
bylo velmi motivující. Od té doby dodáváme do celého světa. Je to obrovský
krok, protože dříve jsme dodávali pouze
zákazníkům v Maďarsku.
Podnik je také specialistou na zakázkovou výrobu a speciální vyhotovení strojů. Vyskytují se zde nějaké
neobvyklé požadavky? Jak si můžeme
představit tento proces? Zákazník přijde s nápadem nebo popíše problém
a potom...?
Obvykle je to naopak. Aktivně přistupujeme k našim zákazníkům a předkládáme návrhy pro lepší automatizaci. Tím
vznikne koncept, který implementujeme.
Specifikace produktu a stroje slouží
k ideálnímu procesu. Zakázku obdržíme až po několika kolech objasňujících
rozhovorů.

Požadavky v oblasti zpracování vysokonapěťových kabelů se jistě zvýšily.
Co zde vytváří Komax Thonauer Kft.,
v čem jste jedineční ve srovnání
s ostatními?
Aby bylo možné vysokonapěťové kabely
správně zpracovat jsou zapotřebí zkušenosti s technologií zpracování kabelů.
Působíme v oboru více než 25 let, tyto
zkušenosti jsou skutečně cenné. Kromě
toho máme přímý přístup k ostatním spo-

03

Naše výhody spočívají v krátké reakční
době na dotazy zákazníků, rozsáhlém
know-how a výrazné servisní síti. Kromě
toho jsou naše stroje velmi flexibilní. Výměna produktu na Lambda 240 SP trvá
max. 5 minut, protože obsluha je snadná. Náklady na nástroje jsou nízké. Naše
stroje jsou rychlé a přesné. Vestavěná
řešení zaručují vysokou úroveň čistoty
technologie.
Závod je nyní otevřen. Kolik zaměstnanců pracuje nebo bude pracovat
konkrétně v oblasti výroby speciálních strojů?
V současné době máme 41 zaměstnanců, z nichž zhruba polovina pracuje
v oblasti konstrukce vysokonapěťových
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strojů. Ve střednědobém horizontu plánujeme růst na 100 zaměstnanců.
Chtěli byste svým zákazníkům říct
ještě něco o oblasti vysokého napětí?
Doposud jsme vyvinuli dvě platformy,
Lambda 240 pro vysokou skladbu produktů a Lambda 440 pro velká množství.
Ale chceme víc. Naše řešení jsou vždy
specifická pro zákazníka a jsme rádi, že
přijímáme nové poptávky.
Jak jste se osobně cítil při otevření
a při finišováni? – Co představovalo
hlavní body?
Otevření bylo skvělou oslavou se spoustou účastníků. Účastnilo se 20 zákazníků
z Maďarska a také mnoho partnerů
a dodavatelů. Po projevech vedoucích

06

pracovníků Komaxu, Matijase M
 eyera,
Günthera Silberbauera a Jürgena
Hohnhausa, spoluzakladatelky Angeliky
Thonauerové, která zastupuje zakladatele společnosti, a starostky Ottilie Győri,
představitelky města Budakeszi, jsme si
užili lahodný oběd. Odpoledne se konaly
odborné předváděcí akce v předváděcí
místnosti a prohlídky prostor. Návštěvníci mohli absolvovat zkušební jízdy
s elektromobily. Simulátor golfu a laserová show také nabídly vzrušující příležitosti, strávit společný čas zábavným
způsobem.

OBECNÁ
TÉMATA

8

20 LET THONAUER V ČESKÉ
REPUBLICE
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 výhodnou cenu.

Thonauer spol. s r.o. byla založena
v říjnu 1999. Od té doby se společnost
dále rozvíjí a dosáhla mnoha cílů. Na
začátku byl Thonauer CZ distributor
s jedním zaměstnancem, který přijímal
práci z domu. Během posledních 20 let
se pracovní síla společnosti rozrostla na
místním trhu na sedm stálých zaměstnanců. V roce 2016 jsme se přestěhovali
do nových kanceláří s podlahovou plo-

01
Od roku 2016 pečují naši zaměstnanci
o zákazníky na nové adrese v Brně.

chou větší než 100 m², kde nyní můžeme přivítat naše zákazníky. V roce 2015
jsme získali certifikaci ISO 9001.
Thonauer spol. s r.o. sídlí v Brně, hlavním městě Moravy, a odpovídá za celý
český trh. Portfolio zahrnuje stroje pro
zpracování kabelů, jako například řezání, odizolování, značení, krimpování atd.
Portfolio je doplněno míchacím a dávkovacím zařízením. Optické filtry, stínění

a EMC doplňují šířku celého sortimentu.
V roce 2016 byla skupina Thonauer
začleněna do skupiny Komax, která je
světovým lídrem v oblasti automatizovaného zpracování kabelů. V roce 2018
oslavila Thonauer GmbH své 30. výročí
v Rakousku.
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NOVÍ V TÝMU

Představení nových zaměstnanců

DANIEL SCHROCK
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
THONAUER GMBH.

Narodil se v Mnichově a od dubna 2019
je členem týmu prodeje a péče o zákazníky společnosti Thonauer a odpovídá
za jih Rakouska.
Daniel Schrock obohatí společnost Thonauer o své dlouholeté zkušenosti z prodeje stejně jako o technické znalosti jako
vyučený mechanik motorových vozidel.
Díky své otevřenosti vůči novým lidem
a radosti ze spolupráce s lidmi dokonale
zapadá do firemní kultury společnosti
Thonauer.
„Při jednání s (potenciálními) zákazníky
nebo obecně se všemi lidmi je pro mě

obzvláště důležité, setkávat se svým
protějškem vždy na úrovni očí – bez
ohledu na to, zda se jedná o pracovníka
nebo manažera,“ říká Daniel Schrock.
„Dobrý prodejce jedná se svými zákazníky čestně a snaží se pro ně najít to
nejlepší, nebo co nejlépe zohlednit jejich
přání.“
Daniel se zajímá nejen o techniku, ale
také o motoristický sport. Pokud ve svém
volném čase není zrovna na projížďce
na motorce, tak je na svém závodním
kole nebo v zimě na lyžích.

PETR KOPIC

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
THONAUER SPOL S R.O.
Náš nový kolega Petr Kopic je obchodním zástupcem v oboru zpracování kabelů a komponent EMC. Vystudoval VOŠ
a SPŠ Šumperk, obor se specializací na
elektrotechniku. Pracoval v několika společnostech, kde se zabýval elektroinsta-

lací, prodejem baterií a samoregulačními
topnými kabely. V posledních 5 letech
byl vedoucím prodeje pro CZ a SK
v české skupině DK Group. V současné
době žije v Jihlavě a jeho koníčky jsou
sport (běh, snowboarding) a cestování.

TEAMBUILDING
Komax Thonauer Kft., Maďarsko
26. dubna 2019 uspořádal tým Komax Thonauer
Kft. zajímavý teambuilding na mezinárodním Budapešťském letišti Liszt Ferenca. V kontrolní věži
mohli pracovníci získat přehled o hladkém průběhu
letového provozu.
Dále byla na programu návštěva Aeroparku vedle
Terminálu 2B, kde je možné v muzeu letadel získat
zajímavé informace o historii vývoje maďarského
veřejného letectví za posledních 60 let a prohlédnout si i neobvyklé typy letadel.

PŘEDSTAVENÍ
VÝROBKŮ
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HODNĚ ZKUŠENOSTÍ SE
SPECIÁLNÍMI ŘEŠENÍMI
Autonomní řízení je stále populárnější a poptávka po automatizovaných vozidlech roste. Proto jsou potřebná sofistikovaná řešení pro automatizované zpracování vodičů senzorů – na jedné straně k uspokojení rostoucí poptávky a na
druhé straně k překonání technických problémů. Komax přináší do své skupiny
společnost Exmore, specialisty v této oblasti.

Společnost, která byla založena v roce
1993 v belgickém Beerse, má více než
25 let zkušeností s vývojem řešení na
míru pro zpracování vodičů senzorů.
Etablovala se především na evropském,
ale i na mezinárodním trhu. Tato řešení
se používají kromě automobilového
průmyslu také v lékařské technice,
v leteckém a vesmírném průmyslu
a v telekomunikační elektronice.

Exmore se však neomezuje pouze na
standardní řešení. Pro výkonnostní profil
jsou rozhodující individuální a potřebám
každého zákazníka přizpůsobená řešení.
Podle požadavků zákazníka jsou jednotlivé komponenty sloučeny do poloautomatických nebo plně automatických
montážních systémů s vodícím rámem
a dokonale přizpůsobeny požadavkům
zákazníka.

Společnost se zaměřuje na vývoj
a výrobu systémových komponent a systémů pro automatizaci různých výrobních procesů pro přípravu kabelových
konfekcí. Exmore nabízí automatické
a poloautomatické zařízení na spojování drátů, montážní zařízení, nástroje
a různá zařízení. Produktová řada je
široká a sahá od technologie vícenásobné krimpovací spojovací techniky až po
spojování splétáním, spojování odporovým svařováním a pájecí techniku až po
speciální stroje.

Kromě vlastního vybavení nabízí E
 xmore
také servisní balíčky včetně péče
a údržby strojů, pravidelné připomínky nadcházejících kalibrací, opravy
a preventivní opatření, jakož i školení
a semináře pro zaměstnance o správné
obsluze stroje.
Komax sází na kontinuitu při převzetí
Exmore. Luc Sneyders, jednatel a bývalí
majoritní akcionář společnosti Exmore,
podnik vybudoval a formoval. Podnik

povede i nadále a říká: „Jsem velmi rád,
že mí pracovníci získají prodejem společnosti Komax budoucnost ve skupině,
v níž má inovace nejvyšší prioritu. Jsem
přesvědčen, že jsme spolu ještě silnější.“ Matijas Meyer, CEO skupiny Komax,
sdílí toto přesvědčení: „Skvělé zkušenosti zaměstnanců Exmore v oblasti aplikací
jsou pro společnost Komax nesmírně
cenné. Tyto odborné znalosti optimálně
doplňují naše stávající know-how a přinesou našim zákazníkům další řešení.“
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SILNÝ VE
SMRŠŤOVÁNÍ

ROZŠÍŘITELNÁ AUTOMATIZACE

Problémy ve výrobě kvůli spálené
izolaci a vnitřním vodičům stíněných
kabelů a někdy i velmi dlouhým
dobám zpracování inspirovaly společnost E
 xmore k vývoji infračervených
zpracovatelských zařízení. Hlavní
prioritou je kvalita a rychlost procesu zpracování. Současně dochází
k úsporám energie, což také urychluje
rentabilitu zařízení.

Přenosová platforma Wire XXL

Infračervené ruční zařízení
Irmo
Toto mobilní zařízení bylo vyvinuto pro
použití ve stísněných prostorách, jako
jsou rozvaděče nebo desky pro výrobu
kabelových svazků. Zařízení je vhodné
zejména pro průměry větší než 16 mm
a umožňuje hospodárné a spolehlivé
zpracování následujících materiálů
a komponent:
• Smršťovací bužírky
• Lepící smršťovací bužírky
• Označovací koncovky
• Teplem smršťovací letovací a koncové
konektory
• Smršťovací čepičky
• Různé smršťovací bužírkové materiály
a výrobky

Zpracování kabelů může být zcela automatizováno na modulární přenosové platformě Wire XXL jako specifický
proces pro zákazníka. Platforma je navržena pro velké objemy v automobilovém, strojním a leteckém průmyslu.
To platí pro celou řadu infotainmentů,
senzorů a bezpečnostních aplikací.
Koncept je rozšířitelný a délka stroje
je přizpůsobitelná. Modulární struktura integruje spoustu spolehlivých procesních modulů i prvků specifických
pro zákazníka. Přenosová platforma
Wire XXL splňuje nejvyšší požadavky,
pomáhá výrazně zkrátit dobu zpracování projektů a nabízí maximální
produktivitu s nejvyššími požadavky
na kvalitu.

Nepřetržitý přenos kabelů
Celý proces probíhá plně automaticky
pomocí konceptu taktovaného pohonu.
Pohon přenáší kabel systémem a spouští jednotlivé procesní moduly. Systém
s funkcí přívodu a sledování kabelů,
může obsluhovat jediný zaměstnanec.
Doba cyklu stroje je řízena různými
parametry.

Modulární, plně automatický a standardizovaný
Wire XXL je ideální platforma pro plně
automatické zpracování kabelů specifické pro zákazníka. Splňuje nejvyšší
požadavky s maximální výkonností pro
velké objemy. Oblast použití platformy je
extrémně široká a umožňuje zpracování
kabelů různých typů. Díky modulární
konstrukci lze strukturu s nízkými náklady vybavit procesními moduly a doplnit
bez větších úprav. Wire XXL umožňuje
optimální zpracování s minimální dobou
realizace projektu. Systém může být
vybaven různými krimpovacími
moduly, procesně montážními moduly a testovacími stanicemi.

Softwarem řízený workflow
Softwarem řízený workflow umožňuje
naučit se obsluhu přenosové platformy
Wire XXL během velmi krátké doby.
Fáze zaškolovaní zůstává velmi rátká
a je snadné snadné předávat know-how
dalším lidem.
Software podporuje i učení jednotlivých
strojních stanic, pouze s několika požadovanými vzory, které používají dobře
definovaný proces kalibrace.

Vysoká kvalita díky osvědčené technologii
Jako systém specifický pro zákazníka
zaručuje přenosová platforma Wire XXL
díky mnoha integrovaným standardním
modulům a prvkům velmi vysokou kvalitu. Mnoho procesních stanic je standardizováno.

PŘEDSTAVENÍ
VÝROBKŮ
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MALÉ A ÚČINNÉ –
BANDÁŽOVÁNÍ PRO ZAČÁTEK

KTHB micro

Bandážovací přístroj KTHB Smart
Nejmenší stacionární zařízení na bandážování kabelů značky KABATEC s minimálními nároky na prostor, vyrobené pro rychlou a snadnou manipulaci díky
otevřené navíjecí hlavě, která je ovládána nožním pedálem.

Úspora času díky jednoduché a ergonomické manipulaci
• Přístroj je připraven ihned k použití
díky jednoduché instalaci a obsluze
• Možnost ovládat na různých pracovních místech bez velké přípravy
a školení
• Snadná a rychlá integrace do montážních linek
• Integrovaný řezací nástroj

TECHNICKÉ ÚDAJE

Efektivní s menšími délkami bandáže
•V
 yvinuto pro výrobu menších délek
bandáže a množství
•Z
 pracování běžných lepicích pásek
•Š
 iroké spektrum zpracování šířek pásky a rozměrů role
KTHB mini

Nejvyšší kvalita v uživatelsky řízeném
procesu
•V
 ždy konstantní napnutí pásu zaručuje
bandáž bez záhybů
•K
 ontrolovaný proces řízený oběma
rukama díky stacionárnímu zařízení

Materiály lepících pásek	všechny komerčně
dostupné lepící
pásky
Šířka lepící pásky	9–19 mm, volitelně
25 mm
Průměr jádra pásky	1,5“ a 3“, volitelně
1,25“ nebo 1“
Vnější průměr pásky
max. 110 mm
Průměr bandážování
3–25 mm
Rozměry (Š x V x H)	150 x 250 x 256 mm
Hmotnost
4,2 kg

KTHB Smart
KTHB fix
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STŘIHÁNÍ KABELŮ A HADIC
S VELKÝMI PRŮMĚRY
Střihací stroj SG400 V

Střihací stroje SG400 a SG400 V byly vyvinuty speciálně pro požadavky střihání
velkoformátových kabelů resp. průměrů. Se svým silovým potenciálem dokážou zkracovat tvarově stabilní hadice až do vnějšího průměru 30 mm a kabely
až do průřezu 200 mm² (měděné prameny v SG400 V).

Přívod materiálu je realizován dvěma přiváděcími pásy, jejichž povlaky
mohou být vybrány podle produktu, aby
se vytvořil spolehlivý třecí kontakt pro
přesné polohování. Výkonný servomotor
poskytuje požadovaný výkon. Dráha
podávání pásu může být mechanicky
omezena pro zpracování materiálů
citlivých na tlak. Díky vytahovací řezací
hlavě je možné rychle vyměnit nože
a vodítka pro servisní účely a výměnu
produktu. To umožňuje rentabilní výrobu
i malých sérií.
Integrovaný ovládací panel (PLC) umožňuje zahájení jednoduchých produkcí
zadáním délky a počtu kusů, ale také
přizpůsobení produktově specifických
systémových parametrů. PLC jednotka
navíc nabízí možnost připojení ovládání
tiskových jednotek, připojení detekce

chyb a dalších možností.
Existuje také možnost připojit PC,
který je vybaven softwarem pro montáž
kabelů, ve kterém lze snadno a individuálně vytvářet, ukládat a zpracovávat
objednávky/seznamy. Software řezacích
strojů podporuje také načítání zakázek
skenerem čárových kódů.

TECHNICKÉ ÚDAJE
max. průměr
30 mm
max. průřez kabelů
200 mm²
měděné prameny
pohon posuvu
servo
zdvih nože
pneumatický
zadávání délky
kroky 0,1 mm
max. posuv
1 m/s
řízení	programovatelná logická
jednotka
obsluha	fóliová
klávesnice
výběr jazyka	DE, EN, FR, IT,
SP, PORT, NL,
CZ, POL, TY
zdvih horního pásu	pneumatický,
mechanicky
omezený
čítač provozních hodin
a celkového počtu kusů
instalován
vypnutí při konci materiálu
instalováno
spotřeba vzduchu na zdvih 6,6 l
přípojka elektřiny	220 V / N /
50–60 Hz
přívod tlakového vzduchu
6 bar / 87 psi
šířka x výška x hloubka (mm) 800 x 600 x 480
hmotnost stroje
82 kg

Ulmer SG400 V s monitorem.

PŘEDSTAVENÍ
VÝROBKŮ
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ZAJIŠTĚNÍ KVALITY –
UNIVERZÁLNÍ A EFEKTIVNÍ
Micro Pull 10
Stolní zařízení MicroPull 10 lze ideálně přizpůsobit potřebám zákazníka. Ať
jde o jednotlivá měření s nebo bez zadání norem, měření pro rychlou kontrolu
hodnoty vysunutí nebo ověření série měření, tak si obsluha může vždy vybrat
režim, který je pro něj vyhovující. Díky zcela nově vyvinutému uživatelskému
rozhraní je obsluha zařízení jednoduchá a intuitivní.
Inteligentní verifikace
Předkonfigurované režimy měření umožňují individuální přizpůsobení zařízení.
MicroPull 10 naviguje uživatele při definování úlohy měření a při vyhodnocování. To snižuje chybovost na minimum.
Přístupová práva mohou být omezena
v závislosti na uživateli.

Efektivní ověření vašich standardů
Jednoduchá integrace vašich ověřovacích standardů vám umožňuje provést
požadované ověření jediným stisknutím
tlačítka. Vyhodnocení přitom provede
MicroPull 10 a přehledně zobrazí uživateli.

PŘEHLED PROCESU
Stříhání/odizolování
Chybějící prameny
Částečné odizolování
Zbytky izolace
Krimpování
Vysouvací síla

PŘESNÁ KVALITA PRO KOAXIÁLNÍ,
TRIAXIÁLNÍ A HYBRIDNÍ KABELY
Odizolovací zařízení Mira 440
Odizolovací zařízení Mira 440 je vynikající volbou pro kabelové sady s vysokým
podílem koaxiálních nebo triaxiálních kabelů. Je vhodné zejména pro malé
a střední série. Mira 440 také zpracovává jedno a vícežilové kabely a ve verzi
Mira 440 SF také Semiflex kabely.

Široká oblast zpracování
S vnějším průměrem až 9 mm a délkou
odizolování 40 mm nabízejí modely
Mira ve své třídě velmi široký pracovní
rozsah. Rozsah pro jednožilové kabely
od 0,02 do 13 mm² resp. AWG 36–6 je
odpovídajícím způsobem velký. Díky
rotačnímu řezu jsou stroje také vhodné
pro většinu typů izolací, jako jsou zesíťované plasty, PVC nebo Teflon®. Důraz je
kladen na maximální přesnost.
Zpracování koaxiálu s nejvyšší přesností
Jako nejlepší řešení pro koaxiální kabely
se osvědčil rotační řez. Řezací systém

strojů Mira 440 a 440 SF má středící zařízení, které během procesu řezání vodič
přesně vystředí. Jediným uzavřením čelistí se odstraní několik tenkých koncentrických vrstev koaxiálních vodičů.
Vysoká produktivita, rychlost a funkčnost
Databáze položek zajišťuje zpracování všech kabelů v reprodukovatelné
kvalitě. Inteligentní funkce vyhledávání
a filtrování vám pomohou rychle vyhledat jednotlivé položky – případně ještě
rychleji, pomocí čtečky čárových kódů.
Ochrana heslem zabraňuje provedení
neúmyslných změn.

Nejmodernější ergonomický design a
uživatelsky přívětivé rozhraní
Uživatelské rozhraní, včetně nápovědy, je k dispozici v mnoha jazycích,
takže uživatelé mohou používat stejný
stroj a pracovat ve svém preferovaném
jazyce.
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ZREDUKOVÁNO NA
MAXIMUM
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Crimp-to-Crimp-Automat Gamma 450
Kompaktní, plně automatické zařízení Gamma 450 zpracovává konektory
a průchodky na obou stranách v minimálním prostoru. Zaručuje vysokou produktivitu a zpětně kontrolovatelnou kvalitu. Stroj na zpracování drátu obsahuje
nejdůležitější funkce a lze jej konkrétně rozšířit o rozsáhlé volitelné příslušenství.

Gama 450 – mimořádně ekonomický
Gamma 450 splňuje všechny požadavky na ekonomickou, trvale udržitelnou
výrobu kabelů. Zařízení je možní individuálně poskládat pomocí 4 stanovišť
modulů a funkcí. Díky těmto možnostem
nabízí kompaktní zařízení požadovaný
rozsah funkcí, vysoký výkon a plynulé
sledování kvality. Ergonomické pracovní
podmínky, logické pracovní procesy
a nejjednodušší vedení uživatele podporují ekonomický výrobní proces.
Maximální dostupnost a efektivita
Gamma 450 zpracovává konektory
a průchodky na obou stranách v rozsahu průřezů od 0,13 do 4 mm². Osvědčená stabilní technologie zajišťuje nepřetržitou dostupnost stroje s minimálními
prostoji. Zkrácené vzdálenosti a striktní
pracovní procesy mezi pracovními zónami zlepšují pracovní tok a produktivitu.
Rychlé nastavení a změna výbavení
Volitelný STC rychloupínač nástrojů
a kontaktních válců umožňuje snadnou
výměnu terminálových válců a krimpovacích nástrojů. Časově úsporné vložení
kabelu do pásového pohonu probíhá
bez přídavných vodících prvků závislých
na průřezu. Možnost používat hnací řemen oboustranně, zajišťuje jeho nadprůměrnou životnost.

02

• Vysoká stabilita procesu
a rozsáhlé monitorování
• Rychlé nastavení
a změna výbavy
• Kompaktní konstrukce
stroje a efektivní obsluha
• Levný provoz

01
Rychlé vložení kabelu bez vodících prvků závislých na průřezu.
02
Užitečný doplněk: rychloupínač pro krimpovací
nástroje a kontaktní válce.

MÍSTNÍ
TÉMATA
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KONKURENČNÍ VÝHODA
DÍKY DIGITALIZACI
Veletrh Productronica 2019, 12.–15. listopadu., Mnichov, D
Stánek 211 v hale 5 letosní výstavy Prodctronica jistě inspiroval návštěvníky se
zájmem o zpracování kabelů – zejména s ohledem na vývoj průmyslu. Skupina
Komax zde představila strojový park 4.0 na téměř 600 m², který nebylo možné
přehlédnout. Návštěvníci naživo zažili, jak mohou skutečně efektivně využívat nejnovější technologie a jaký obrovský potenciál jim mohou nabídnout,
zejména prostřednictvím nových digitálních produktů, jako jsou Komax Smart
Stock, Komax Cloud MES a Komax Connect. Určitě si všimli, že skupina Komax
poskytuje řešení šité na míru každému komplexnímu požadavku.

Elektromobilita nabírá rychlost. Pro
výrobce kabelových konfekcí to znamená, dodávat velké množství individuálně
konfigurovaných vysokonapěťových
kabelových sad. Omega stejně jako
Lambda 440 zde prokázaly svou praktičnost. Omega, protože zpracovává
jak nízkonapěťové, tak vysokonapěťové
kabely různých průřezů a konektorů,
a jeho nástroje lze přesně přizpůsobit
individuálním požadavkům. Lambda 440
prokázal, že díky kyvadlovému systému s propracovanou logistikou dokáže
paralelně zpracovávat několik stíněných
a nestíněných vysokonapěťových kabelů. Moduly řady Lambda lze individuálně
kombinovat a přizpůsobit konkrétním
potřebám pomocí konkrétních aplikací.

Artos CS-327 je ideální pro zkracování
a odizolování kabelů s velmi velkými
průměry. Pásy poháněné servomotory
transportují těžký materiál a odizolovací
jednotka pracuje se dvěma noži. Jako
nový člen rodiny Komax vystavovala
společnost Artos Engineering letos poprvé ve společném stánku skupiny.
Robotizovaná zařízení pro kabelovou
konfekci
Nová dceřiná společnost Komax Exmore
předvedla na svém stánku rozsáhlé
kompetence v oblasti nových technologií. S prototypem jejich výrobní linky
tým stanovil milník v tom, že robotické
rameno vložilo krimpované komponenty
do kabelového konektoru před tím, než
bylo uzavřeno a automaticky svařeno.

KOMAX
SMART STOCK
Konsignační sklad pro
náhradní a opotřebované díly
Komax Smart Stock je program dodávek náhradních a opotřebitelných dílů
na principu konsignace. Základem je
automat na předání zboží, který u vás
postavíme a který spravujeme. Obsahuje všechny součásti, které jsou nezbytné pro údržbu a opravy vašich strojů
Komax. U Smart Stock platíte pouze
tehdy, když nějaký díl skutečně potřebujete – místo nákupu všech náhradních
a opotřebitelných dílů a jejich skladování. Nemusíte se starat ani o doplnění:
Protože je prodejní automat připojen
ke společnosti Komax Direct, zná váš
místní partner společnosti Komax aktuální zásoby a včas obstará zakoupené
díly. Už nikdy nebudete muset čekat na
náhradní díl.

• Vyšší disponibilita vašich
strojů díky kratším prostojům
• Uvolnění vaší rozvahy
• Žádný vázaný kapitál
• Žádné náklady na dodatečné
objednávky; žádné dodací lhůty
• Jednodušší správa skladu
• Přístupová oprávnění pro
jednotlivé pracovníky obsluhy pro větší transparentnost
a jednoduchou interní fakturaci
• Možnost připojení k
vašemu systému ERP
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TECHNOLOGIE ELEKTRICKÝCH A HYBRIDNÍCH VOZIDEL
EXPO – STUTTGART
7.–9. květen 2019, Stuttgart, D

KOMAX CLOUD MES
Manufacturing Execution System
Komax Cloud MES je produktem lídra světového trhu
v kabelovém průmyslu Komax ve spolupráci s iTAC Software. Díky těmto kompetencím splňuje Komax Cloud MES
přesně požadavky průmyslu zpracování kabelů.

Komax Cloud MES se specializuje na prostory se střihačkami, kde nabízí řešení pro snadné a levné použití, aby mohla
být výrobní data, která jsou poskytována v jednoduchých
souborech Excel, chytře předána do strihacích strojů a aby
byla udržena plná kontrola nad výrobním procesem. Zejména
malé a střední podniky (MSP) mohou využít MES šitý na míru,
aby využily všech výhod plynoucích z efektivity, které byly ve
velkých společnostech dlouhodobě úspěšně realizovány.
Protože vzniknou pouze malé počáteční investice a malé organizační úsilí, riziko je nízké a vstupní překážka odpovídajícím
způsobem nízká.

KOMAX CONNECT
Optimalizace produktivity
Komax Connect zpracovává výrobní data vašich strojů
v reálném čase a vizualizuje je pomocí přehledné grafiky. Takže vždy víte, jaká je produktivita vašich strojů. Na první pohled
můžete porovnat výstup a kvalitu na různých lokalitách nebo
strojích – a můžete například vidět, které parametry dosahují
nejlepšího poměru množství a kvality. V případě prostojů stroje
se neprodleně dozvíte důvod, a pokud uživatel změní parametry stroje, příslušné osoby budou neprodleně informovány
e-mailem.
Connect vám poskytuje přesně ty informace, které potřebujete k optimalizaci produktivity vašich strojů Komax
a zároveň udržuje co možná nejvyšší a konstantní kvalitu.

Mezinárodní výstava technologií elektrických
a hybridních vozidel je největší výstava technologií
hybridních a elektrických vozidel v Evropě. Jsou
zde představeny nejmodernější technologie baterií
a nejnovější vývoj v této oblasti.
Více než 450 výrobců, od nejmenších výrobců
komponent až po výrobce konečných produktů,
představilo svůj nejnovější vývoj a představovalo
tak celý výrobní řetězec.
Také Komax byl na této akci zastoupen. Důraz byl
kladen na řadu Lambda 240 pro zpracování vysokonapěťových kabelů. Vystavený stroj byl Lambda
240 SP pro zpracování stíněných a vnitřních vodičů. Návštěvníci mohli stroj vidět v provozu a také se
se strojem blíže seznámit. Kromě toho bylo možné
prohlédnout si zkušební kusy, které byly vyrobeny
s ostatními modely ze série 240. Návštěvníci mohli
vidět všechny stroje v provozu na samostatné
obrazovce. Prezentace na obrazovce představila
zájemcům celou nabídku produktů Komax, včetně
nízkonapěťové řady.
Během tří dnů jsme se setkali se spoustou zájemců, potenciálních i stávajících zákazníků z celého
světa, které stánek Komax a získané informace
velmi zaujaly.

MÍSTNÍ
TÉMATA
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INDUSTRY DAYS 2019

19.–22. březen 2019, Brno, CZ

14.–17. května 2019, Budapešť, H

V uvedených dnech se konal již 27.
ročník mezinárodního veletrhu pro elektrotechniku, elektroniku, automatizaci,
komunikaci, osvětlení a bezpečnostní
techniku. Letos, stejně jako v předchozích letech, vystavovaly na stánku společně svá portfolia společnosti Thonauer
a německá pobočka Komax. Uspořádání stánku poskytovalo dostatečný komfort jak pro prezentaci vystavovaných
systémů, tak pro interakci s návštěvníky.

TECHNOLOGY DAYS
Inhouse-Show, 8.–11. říjen 2019,
Budakeszi, H

Prohlídka firmy následovala bezprostředně po otevření nové budovy dne 7.
října. Kromě strojů na zpracování kabelů
byly v nové předváděcí místnosti představeny také systémy měření a kontroly
kvality a aplikační řešení. Krimpovací
stroje Komax Zeta 630 a Gamma 450
byly představeny jako nové výrobky,
které bylo možné důkladně prostudovat
v provozu.
Ti, kteří letos nebudou mít příležitost navštívit technologické dny, si mohou naši
novou předváděcí místnost prohlédnout
virtuálně na našem webu.

Společnost Komax Thonauer GmbH byla i letos aktivním a působivým
účastníkem výstavy Industry Days Mach-Tech v Budapešti. Bylo nám potěšením, přivítat zájemce z více než 60 firem. Zintenzivnili jsme spolupráci
s našimi stávajícími partnery a navázali jsme mnoho nových kontaktů.
Našimi vystavenými technologiemi jsme také významně přispěli ke zvýšení technické úrovně akce. Naše stroje byly na našem stánku představeny
návštěvníkům v provozu. Z našich novinek jste mohli poznat plně automatický krimpovací stroj Gamma 450, laserové značení vodičů UVM03,
odizolovací stroj koaxiálních kabelů Mira 440 a bandážovací stroj KT800
a také jsme vystavili několik našich produktů pro zpracování vodičů
a kabelů.
Kdo nás letos nemohl navštívit na výstavě, případně si chce zavzpomínat, může tak učinit prohlídkou 3D animace. Ta umožňuje, prohlédnout
si virtuálně na naší webové stránce letošní stánek a vystavené stroje
a zařízení, přičemž při kliknutí na zařízení se zobrazí další informace.
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SMART AUTOMATION
AUSTRIA
14.–16. května 2019, Linec, A

PROHLÍDKA FIRMY
28.–29. května 2019, Bukurešť, RO

Úspěch této akce byl způsoben zejména zavedením nových
produktů a velkým počtem účastníků ze stran zákazníků a dodavatelů, kteří se chtěli seznámit s nejnovějšími technologiemi
v oblasti zpracování kabelů, zejména s ohledem na vysokonapěťové a anténní kabely.
Na akci poslalo své zástupce 14 společností, což je jasným znakem velkého partnerství mezi společností Thonauer
a obchodními partnery.
Zvláštní poděkování patří našim kolegům ze společností Komax, SLE, TSK, Laselec a Thonauer Maďarsko, kteří přednášeli a prováděli testy nejnovějších řešení v oblasti zpracování
kabelů. Od nich návštěvníci obdrželi odpovědi na všechny
otázky týkající se současných procesů, které již v jejich výrobních zařízeních implementovány byly nebo brzy implementovány budou.
Veletrh byl platformou pro oficiální uvedení kompaktního plně
automatizovaného krimpovacího stroje Gamma 450 na rumunský trh. Návštěvníci si mohli sami otestovat funkčnost nového
produktu a přesvědčit se o jeho vlastnostech na místě.
S trendem vývoje elektrických vozidel a autonomního řízení
čelí výrobci vysokonapěťových a anténních kabelů nové výzvě.
S řadou Lambda vyvinula společnost Komax a její partneři
kompaktní řešení pro zpracování stínícího opletu vysokonapěťových kabelů a vícevrstvých konektorových systémů, které
se používají v elektrických vozidlech. V Rumunsku je výroba
vysokonapěťových kabelů stále na samém začátku a byli jsme
ohromeni zájmem, s jakým účastníci veletrhu čelili tomuto
řešení.

Jedno jestli malé, střední nebo velké podniky, portfolio letošního odborného veletrhu SMART Automation představilo
širokou škálu strojů na zpracování kabelů s inovacemi a řešeními pro všechny úrovně automatizace. Kromě toho bylo
možné vidět na veletržním stánku všechny stroje v provozu,
a tím i kvalitu finálního produktu.
Naši zákazníci stále více automatizují své procesy kvůli
nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Zejména v procesu
zpracování kabelů jsou nezbytné nejvyšší standardy kvality
a řešení v celém hodnotovém řetězci. S naším portfoliem
strojů a služeb pro každou velikost podniku dodáváme společně s našimi partnery přesně to, co naši zákazníci potřebují“, říká generální ředitel Friedrich Pohle. V této souvislosti
byla velká část stánku věnována konstrukci rozvaděčů aby
bylo možné ukázat v praxi nejlepší automatizační procesy.
Zlatý hřeb představoval nejinovativnější a nejvýkonnější
stroj na zpracování kabelů ve své třídě Zeta 630. Taktéž byl
nově představen procesní modul MV-20TP od partnerské
společnosti Schunk pro ultrazvukovou kompresi konců
kabelů – alternativa k dutinkám.
Vedení bylo potěšeno výrazným nárůstem počtu návštěvníků a velkým zájmem o inovativní řešení od společností
Thonauer a Komax.

KALENDÁŘ

VELETRHY | VÝSTAVY | SEMINÁŘE
AMPER, Brno (CZ)17.–20.3.2020
INDUSTRY DAYS, Budapešť (H)

5.–8.5.2020

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

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

SPOJUJEME TECHNOLOGII, KVALITU A SERVIS

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

