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szeretettel köszöntöm a jubileumi 
kiadvány olvasóját

A THONAUER illustriert 30-ik kiadványát, ju-
bileumi kiadásként ünnepeljük. Ehhez elmarad-
hatatlan a következő előzmények ismertetése: A 
képen látható „THONAUER Information“ nevet 
viselő első kiadás 1991 júliusában, három évvel 
a cégalapítást követően jelent meg. Az akkori 
csapatunk „Megoldásokkal a kábelfeldolgo-
zásban“ címmel mutatkozott be. Ez a mottó, 
ahogyan az ismert, máig nem változott meg.

Magazinunk a kezdetektől fogva sikertör-
ténetünket dokumentálja. A szerkesztést az 
Angelika Thonauer-Grischany által alapított 
reklámcég vette kézbe és a magazin 1998-
ban nyerte el máig ismert külalakját. Ettől az 
időponttól kezdődően léteznek a németen 
kívül, magyar, cseh, szlovák és román verziók 
is. A mostani kiadás megjelenését hozzáigazí-
tottuk az időközben megújult dizájnunknak.

Jelen példányunkban információkkal 
szolgálunk az új bécsi bemutató terem 
megnyitásáról, a Brnoban, Budapesten és 
Linzben levő kiállítási részvételünkről, a 
pozsonyi házivásárról, ahol egyúttal szlovákiai 
cégünk 15 éves fennállását is megünnepel-
tük. A Bécsben berendezett, minta és kisz-
szériás automata tömítésgyártást követően 
Magyarországon alacsonynyomású fröcs-

csöntést kínálunk bérmunka konstrukcióban. 
Mivel az energiatárolási igény egyre sür-

getőbben növekszik, a németországi ads-tec 
vállalattal együttműködve lithium-ion akkumu-
látorokat kínálunk a MWh teljesítménytarto-
mányban. A felhasználók elsősorban az iparból 
és az energiaellátó cégek közül kerülnek ki. A 
decentralizált és intelligens energiatárolásról 
az ads-tec a Big-LinX-el közösen fejlesztett IT 
Management felhő megoldása gondoskodik.

A Komax termékei közül a felhasználó 
számára legtöbbet jelentő új és erős ká-
belfeldolgozási technológiákról adunk hírt: 
bemutatjuk a Kappa 331, a Gamma 263 
S és az Alpha 355 S berendezéseket.

A RAMPF legújabb adagoló berende-
zése a DC-CNC 250 azok számára jelent 
ideális megoldást, akik egy kompakt gép-
kialakítást keresnek és a vezérlésben nem 
akarnak kompromisszumokat kötni.

Az ISO-tanúsítványok megszerzése majdnem 
az összes cégünknél befejeződött, ősszel Szlo-
vákiában is tanúsíttatjuk folyamatainkat. Minde-
zekről és még sok minden másról is bővebben 
olvashatnak ebben az ünnepi kiadványban. 
Szeretném, hogy a 30 kiadást még sok további, 
hasonló sikernek örvendő példány kövessen.
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Ing. Friedrich Thonauer
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Dipl. Wbkfr. Angelika Thonauer
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hanačík daniel

bemutatkoznak új munkatársaink | ThonAuer s.r.o.

Az új, szlovákiai értékesítő kollegánk 
gépépítést tanult a műszaki egyetemen. Miután 
végzett, Ausztráliába utazott egyrészt azért, 
hogy elmélyítse angol nyelvtudását, másrészt 
különböző üzleti tanfolyamokat is elvégzett. 
Összesen 14 hónapot töltött kint, mielőtt vissza-
tért volna. Ezt követően szoftver értékesítőként 
dolgozott egy kis, szlovák tulajdonú cégnél.

Nagyjából két év elteltével késztetést érzett, 
hogy egy olyan cégnél helyezkedjen el, ahol 
nem csak az értékesítési és az angoltudását 
kamatoztathatja, hanem a műszaki gyökerei-
hez is jobban visszatérhet. A THONAUER-ben 
találta meg ezt a vállalatot és április óta erősíti 
a szlovákiai csapatot. Értékesítési területe az 
adagolás, keverés, diszpenzálás. Szlováki-

ában ez a terület teljesen új, ezért komplett 
építő munkát követel meg. A vevői adatbázis 
kialakítása mellett a technológiai ismeretek 
elsajátítására is sok időt kell szánnia. Szabadi-
dejében utazik, fényképez, kerékpározik és egy 
különös hobbinak, a bőrdíszművességnek él.

hanačík daniel | Értékesítő

Gál erzsébet

szalontai Gábor

bemutatkoznak új munkatársaink | ThonAuer kft.

Erzsébet 1973-ban Budapesten született 
és itt folytatott gazdasági tanulmányokat is. 
Munkatapasztalatot vevőszolgálati munkatár-
sként, beruházási kontrollerként és később 
asszisztensként szerzett. Műszaki területekhez 
kapcsolódó pénzügyi tudását elsősorban az 
Antenna Hungáriánál végzett fejlesztési feladatai 
kapcsán szerezte meg, ahol az ügyvezetés 
számára kellett rendszereket kialakítania. 
Később a Magyar Telekomnál dolgozott humán 
erőforrás területen, majd ugyanitt személyzeti 
feladatokat végzett. 2015 elején csatlakozott 

a THONAUER Kft. csapatához, ügyvezető 
asszisztensként. Az új feladatot nagy örömmel 
vállalta és érdekes kihívásnak tekinti. Angolul és 
egy kicsit spanyolul is beszél, tervezi, hogy az 
osztrák anyacégre való tekintettel németül is fog 
tanulni. Szabadidejét családjával vagy barátok-
kal tölti, szívesen kirándul, szereti a kutyákat 
és szívesen utazik új, ismeretlen tájakra.

Gábor 1965-ben Budapesten született és 
végzettsége szerint gépépítő mérnök. Már 
tanulmányai során is több automatizálási 
feladatot oldott meg és ez a szerelem a mai 
napig tart. Ennek megfelelően 2015 eleje óta 
tervez és épít berendezéseket egyedi gépépítő 
részlegünk számára.  Az ismeretségünk egy 
kiállításra vezethető vissza, ezt követően 8 éven 
át külsősként dolgozott számunkra. Németül 
beszél és az angolt is éri. Szabadidejét legszíve-
sebben családjával tölti; feleségével és három 
majdnem teljesen felnőtt gyermekével utaznak, 
kirándulnak és vitorláznak fejlesztőmérnök.

Gál erzsébet | Ügyvezető asszisztens

szalontai Gábor | Fejlesztőmérök
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Többrétegű kábelek precíz csupaszítása, körkéssel

Az erős, forgókéses daraboló-csupaszító au-
tomata körkeresztmetszetű, árnyékolt vagy 
árnyékolás nélküli, többrétegű kábelek külö-
nösen precíz, többlépcsős megmunkálásával 
tűnik ki. A berendezést könnyen át lehet állítani 
más termékek gyártására, ezért ideális megoldás a 
flexibilis gyártási igények kielégítésére.

A standard Kappa 331 kábel darabo-
ló-csupaszító automata a körkeresztmetszetű 
kábeleket a 0,22–35 mm² (AWG23–AWG2) mé-
rettartományban, egyedi fejlesztés keretén belül 
pedig 50 mm2-ig tudja feldolgozni. 16 mm-es 
külső átmérőig részlegesen vagy teljesen le 
tudja csupaszítani a standard vezetékeket és a 
többeres kábeleket, akár árnyékolt kivitelben 
is. A berendezés gazdaságos üzemeltetése 
egyrészt a flexibilis konfigurációból, más-
részt a gyors átszerelhetőségből származik. A 
Kappa 331 berendezés ideális az olyan gyártási 
körülmények között, ahol sok különböző típust 
kell gyártani, de mindezt alacsony darabszám-
ban. A különböző minőségű kábelek optimális 
feldolgozásáról nagyteljesítményű kábeltováb-
bító egységek gondoskodnak, görgős vagy 
szalagos kivitelben. A berendezés univerzális 
és koax kivitelekben rendelhető, és kaphatóak 

hozzá zárt vagy nyitott vezetőcsövek is.

univerzális kialakítás
Az univerzális kialakítású berendezés hagyo-

mányos vezetőcsövekkel kapható és nagyon 
sok féle megmunkálásra alkalmas: képes rövid 
és hosszú csupaszítások elvégzésére, egye-
res, többeres, koaxiális, valamint többrétegű 
kábelek precíz feldolgozására.  Az opcióként 
kapható tintasugaras feliratozó egységet a kés 
közelében lehet rögzíteni, ez optimalizálja a 
beállítási darabok hosszát. Számos opció teszi 
a berendezést további feladatokra alkalmasnak: 
ilyen a sliccelőegység vagy a max. 16 mm 
szélességig lapos kábeleket feldolgozó készlet.

univerzális/koax kialakítás
Ez a kialakítás a nagy megmunkálási igényű 

Koax és Triax kábelek precíz, akár 60 mm 
hosszú csupaszítására készült. A nagypontos-
ságú forgó késegység, a független hosszmérés, 
a kábeltovábbítók és a kések szimmetrikus 
elhelyezése, valamint a sliccelés lehetősége 
optimális gyártási körülményeket biztosít.

Kappa 331 – Forgókéses 
kábel daraboló és csupaszító 
berendezés

kokavecz László
Tel.: 003623457003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com

A széleskörűen alkalmazható komax kappa 331 
berendezéssel nagyon sok munkaigényes kábelt 
lehet feldolgozni.

műszaki jellemzők

n  Forgókés a 0,22–35mm2-ig terjedő 
kábelkeresztmetszet-tartományban

n  Univerzális vagy Koaxkábelek számára
n  Érintőképernyős kezelőfelület
n  16 mm-es külső átmérőig
n  1–800.000 mm hossztartomány
n  görgős vagy szalagos kivitel
n  hosszmérő egység
n  munkatér megvilágítás
n  opcionális sliccelő egység
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magasabb színvonalon a 
 komax kappa 331-gyel

A világon mindnehol jelen lévő cabTec AG magyarországi leányvállalata egy ideje már haszná-
latba vette az új kappa 331-es csupaszítógépet. A magas műszaki elváárásokat a gép kielégí-
tően teljesítette, ahogy az a műszaki vezetővel készített villáminterjúból kiderül.

A kecskeméti Cabtecnél az új Kappa 
331 kábelfeldolgozó-gépről Csorba András 
műszaki vezetővel beszélgettünk. A három-
hónapos tesztperiódus után a forgófejes 
géppel szerzett tapasztalatairól a következő 
interjút Alföldy-Boruss Áron, a THONAUER 
Kft. ügyvezető igazgatója készítette:

milyen speciális kábelekhez alkal-
mazzák a komax kappa 331-et?

Csorba András „Ezzel a géppel olyan 
kábeleket is fel tudunk dolgozni, amikhez 
idáig csak asztali gépeket használtunk, például 
üvegszál-erősítésű szigeteléssel ellátott litze-ve-
zetékeket vagy többeres árnyékolt kábeleket.”

milyen keresztmetszetekhez al-
kalmazzák a gépet?

Csorba András: „Először főleg kisebb 
kábelekhez, például 0,5 mm2-es keresztmet-
szethez használtuk, de sikeresek voltunk a 
nagyobb keresztmetszetek esetében is.”

mik a tapasztalatai a paraméterek beál-
lításával kapcsolatban, és hogyan lehet 
a géppel másik termékre átállni?

Csorba András: „A gép kezelése logikus és 
egyértelmű, a programozása szintén egy-
szerű, a betanítás csak rövid ideig tartott. A 
különböző termékek között az ember gyorsan 
és egyszerűen átállhat, mert csak egy pár 
alkatrészt kell kicserélni. A gép használatáról 
megfelelő képzést és konzultációs lehetőséget 
kaptunk a THONAUER szervizes csapatától.”

mi az általános véleménye a gépről?
Csorba András: „A benyomásaim nagyon 

pozitívak. A tapasztalatainknak megfelelő gépet 
ismertünk meg, ami a próba alatt bebizo-
nyította, hogy használható a CabTec-nél.”

A CabTec AG egy nemzetközi, a kábel 
és az elektronikai szerelvények gyártásban 
vezető szerepet betöltő cég. A CabTec 
AG termékeit számos iparágban, széles 
spektrumban használják, mint például a 
high-tech autóiparban, vasúti, vagy gyógyá-
szati iparban. A cégcsoportnak több, mint 
tízezer különböző terméke van, a felülfröcs-
csöntött autóülés-kábeltől a fékbetét-szen-
zoron, nagyteljesítményű mikroszkópokon, 
robotok kábelezésén, lézervágás-techni-
kán és computer-tomográfon át a vasúti 
alkatrészekig. A CabTec-nek ma világszerte 
több, mint 1100 dolgozója van, amiből 
1000 Magyarországon, Kecskeméten és 
Szekszárdon található. 2010 óta a két üzem 
mint közös cég működik. A kecskeméti 
gyárban az ipari és high-tech ügyfeleknek 
készítenek termékeket, míg Szekszárdon 
számos, főleg autóipari termék készül.

Referencia

Alföldy-boruss áron
Tel.: 003623457003
aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.com

smArT-nyereményjáték

A nyertes, Günter Pesendorfer (balra), átveszi 
Werner rennertől, a ThonAuer kereskedelmi 
vezetőjétől az iPad-et.

Gmunden |  
Az idei Smart 
Linz-ben 
nem csak a 
látnivalókról, 
hanem a 
nyere-

ményekről 
is emlékezetes marad. Így a THONAUER 

kiállítási standon is, ahol a számos érdek-
lődő és vásárló nem csak tapasztalatot 
cserélt, hanem kipróbálhatta a szerencséjét 
is és részt vehetett a nyereményjáték-
ban, ahol a főnyeremény egy iPad volt.

A díjakért folyó verseny végén a szeren-

csés nyertes Günter Pesendorfer lett, akit egy 
vadonatúj iPad-del örvendeztettünk meg.

A nyeremény átadása június 16-án történt 
meg Werner Renner, a  THONAUER GmbH 
kereskedelmi vezetőjének látogatásával össze-
kötve.

Az Ing. Pesendorfer Elektromaschinen-
bau-t, mint egyéni céget 1997-ben alapította 
Günter és Anna Pesendorfer. A kapcsolószek-
rény-végszerelésre, kábelkonfekcionálásra, 
géptelepítésre és tervezésre  specializálódott 
Pesendorfer Elektromaschinenbau büszke arra, 
hogy a legkülönbözőbb cégekkel dolgoz-
hatott együtt egész Ausztria területéről.

A nyertesnek sok örömöt kí-
vánunk az új iPad-hez!
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fókuszban a z+f érvéghü-
velyek és csatlakozók

z+f érvéghüvelyek 
feldolgozása

A Zoller + Fröhlich a szigetelt érvéghüvelyek 
gyártója, amiket kábelkonfekcionálás területén 
világszerte használnak a forrasztásmentes 
csatlakozástechnikában. Az érvéghüvelyeket 
kizárólag a cég Wangen im Allgäu-i székhe-
lyén készítik. Az érvéghüvelyek elsőosztályú 
kötést biztosítanak, ami nem utolsó sorban 
precíz, hosszan tartó megbízhatóságot 
garantál. A Z+F érvéghüvelyek különböző 

Az SC05 speciális krimpelő prés nagy 
teljesítményű elektropneumatikus meghaj-
tással rendelkezik, indítása pedig lábkap-
csolóval történik. A kényszervezérelt lefutást 
mikroprocesszoros vezérlés felügyeli.

Az alap kiépítés részét képező Quadro-Crimp 
szerszám segítségével átszerelés nélkül 
feldolgozhatóak a szigetlet, vagy szigeteletlen 
érvéghüvelyek, 0,34 mm² -től 4 mm²-ig (AWG 
22–12) terjedő tartományban, 6–18 mm 
krimpelési hosszakkal. Az eltérő érvéghü-
vely keresztmetszetekhez a gép egyszerűen 
hozzáigazítható a megvezetők cseréjével. 
További beállítások nem szükségesek.

Eltérő krimpformák alkalmazása ve-
zeték keresztmetszettől függően, min-
tázás és tesztelés után lehetséges.

színekben és keresztmetszetekben 
érhetőek el 0,14 mm2-től 150 mm2-
ig, különböző lezárási hosszakkal.

Egyedüliként a Z+F minden egyes 
szigetelt érvéghüvelye minősített 2012 
óta UL és 2002 óta CSA-US szerint. 
Ez nem csak a 0,14–50 mm2 (AWG 
26-1) keresztmetszetű ömlesztett 
kiszerelésű szigetelt érvéghüvelyekre 
igaz, hanem az iker érvéghüvelyekre és 
az összes fűzött kiszerelésű termékre is.

A Zoller + Fröhlich egyike a világ 
vezető partnereinek, ha csatlakozás-
technika van szó. Ezt portfóliót a 
szigetelt kábelsaruk egészítik ki. A 
Zoller + Fröhlich érvéghüvelyek 
és kábelsaruk megfelelnek az 
RoHS- (Restriction of certain 
Hazardous Substances) 
rendszabályoknak, és UL- és 
CSA-szerint minősítettek.

fűzött kiszerelésű 
érvéghüvelyek automata 

feldolgozáshoz.

Ömlesztett kiszerelésű érvéghüvelyek

Várkonyi csaba
Tel.: 003623458305
csaba.varkonyi@thonauer.net
www.thonauer.com

SC 05 speciális krimpelő prés műszaki adatok

Krimpelési tartomány, érvéghüvelyek 0,34–4 mm² (AWG 22–12)
Krimpelési tartomány, iker érvéghüvelyek 0,34–2,5 mm² (AWG 22–14)
Krimpelési hossz (CL) 6–18 mm
Szükséges szabad vezetékhossz 13 mm + CL
Ciklusidő, kb. < 1,0 s
Tápellátás V/Hz/VA 100 – 240/50 – 60/20
Levegőcsatlakozás 5,5 bar
Méretek (sz x mély x mag) 165 x 405 x 240 mm
Tömeg 11,5 kg

feldolgozható érvéghüvelyek:

ömlesztett kiszerelésű szigetelt z+f 
érvéghüvelyek
ömlesztett kiszerelésű szigetelet-
len z+f érvéghüvelyek

Antal józsef
Tel.: 00 36 23 457 006
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com
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Az EFKON legfőképpen az felügyeleti 
termékeknél és megoldásoknál használja a PSC 
sík szűrőit. A kiemelkedő optikai és mechanikai 
tulajdonságoknak köszönhetően az átlátszó 
ablakokon keresztül zavartalan a kommunikáció 
az utakra telepített és fedélzeti  egységek között. 
Az EFKON által használt korszerű komponen-
seknek, mint az üvegnek, kamerának vagy 
a jeladónak a kültéri felhasználás nehezített 
körülményei között is helyt kell állniuk. Ezért a 
PSC szűrők speciális bevonatokkal is elérhe-
tőek, mint az AR és Marine-AR, amik 99%-os 

fényáteresztő képességgel rendelkeznek, és 
védelmet nyújtanak a mechanikai és kémiai 
behatásokkal szemben. Az útdíj fizetés területén 
az felügyeleti termékek esetében maximális ér-
zékenységre és megbízhatóságra van szükség. 

Az EFKON automatikus autópályamatri-
ca-ellenőrző rendszerével kiugró képfelisme-
rési minőség érhető el, például a bliccelők 
azonosítása még kritikus fény és időjárási 
körülmények között is megvalósítható. 

Az EKFON felügyeleti megoldásokat 
hídfőkre építve (mint az automatikus au-
tópályamatrica-ellenőrzés esetén), vagy az 
út szélére fixen vagy mobilan telepítve, az 
ellenőrző járművek tetejébe építve, egy tablet 
formájában mobil ellenőrzésre használják. A 
szenzorok, a kamera, a vaku és a kommu-
nikációs berendezések működését a külön-
böző akrilablakok (többek között Solaris IR 
S306 infravörös szűrő, vagy EMC-árnyékoló 
az elektromágneses zavarokkal szembeni 
védelme) alkalmazása során a PSC garantálja.

Akrilüveg szűrők nagy igénybe-
vételt jelentő kültéri használatra

n-force állókép rögzítés | ©efkon AG

n-force mobil tetőbe építés | ©efkon AG

n-force Tower | ©efkon AG

n-force Tablet
©efkon AG

Az 1994-ben alapított EFKON AG mára 
a világ vezető szolgáltatójának számít az 
intelligens forgalmi rendszerek (Intelligent 
Transportation Systems – ITS), elektronikus 
útdíj-rendszerek (Electric Toll Collection 
– ETC), útdíj-ellenőrzés (Enforcement) és 
forgalom-telematika rendszerek (Traffic 
Telematic Solutions) területén. Az osztrák 
high-tech cég kiterjedt tapasztalattal és 
know-how-val rendelkezik az elektroni-
kus útdíjrendszerek technológiájában és 
világszerte innovatív komponenseket és 
kulcsrakész, személyre szabott megoldá-
sokat szolgáltat ügyfeleinek világszerte.

Az efkon AG a Psc sík akrilüveg szűrőit választotta a forgalomfelügyeleti rendszereiben törté-
nő alkalmazásra. ezek az alaktrészek garantálják a zavarmentes kommunikációt az utakra és a 
gépjárművekbe telepített eszközök között.

kokavecz László
Tel.: 003623457003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com

Referencia
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30. kiadás 

A DC-CNC 250 adagolócella 
bemutatása

Az ETM-sorozat motoros 
 kihúzóerő-mérői

A Rampf Production Systems DC-CNC 250 
elnevezésű asztali adagoló cellája gazdaságos 
megoldás az 1 és 2 komponenses paszták és 
koptató hatású anyagok legnagyobb precizitás-
sal való adagolására. Ez az asztali kialakítású 
cella tartalmazza az adagoló rendszert is. A 
berendezés tengelyei szabadon programoz-
hatóak pont és vonalszerű feladatok elvég-
zésére is. A komponensek adagolása extrém 
kopásállóságú dugattyús adagolórendszerrel 
történik. Ennek köszönhetően hosszúak a 
karbantartási időszakok közötti időinterval-
lumok és nagyon magas az adagolási pon-
tosság. A berendezés alkalmas a legtöbb, a 
piacon elérhető, statikusan keverhető paszta, 
ragasztó és öntőanyag feldolgozására.

Az új tervezésű ETM modellcsaláddal nagy 
pontossággal lehetséges húzó- és nyomóerők 
mérése, az újabb, egyszerűsített kezelés és a 
robosztusabb építésmódnak köszönhetően. 
A magas belső mérési frekvencia és a nagy 
felbontás kiugró mérési pontosságot garantál.

Mäder asztali préseink, változatos felada-
tokra számos különböző kivitelben érhetőek 
el. Működés alapján megkülönböztetünk kézi 
karos, pneumatikus és hidropneumatikus 
préseket. Karos préseinket raktárról kínáljuk. 

Többféle minőségbiztosítási felügyeleti 
lehetőség is elérhető, mint például a mecha-
nikus visszafutásgátló, vagy a PC-n keresztül 
is vezérelhető út-erő ellenőrzés. A legnagyobb 

pontosságot igénylő feladatokat precíziós 
alsó holtpont beállítással, vagy pedig spe-
ciálisan a kis erőtartományokra méretezett 
prések alkalmazásával oldhatjuk meg.

n  Felhasználóbarát alkat-
rész berakási lehetőség

intelligens vezérlőegység

n  15“-os, nagyfelbontású, érintőképer-
nyős vezérlés, beágyazott PC-vel

n  A RAMPF folyamatvizuali-
zációs rendszerével

koptató hatású anyagok 
pontos adagolása

Asztali prések összeszerelési 
feladatokra

kihúzóerő-vizsgálat nagy 
 pontossággal

A dc-cnc 250 adagolócella bemutatása

eTm 600 erőmé-
résre 6000 n-ig

kompakt és rugalmas

n  Asztali berendezés vezérlés-
sel és adagolórendszerrel

n  Anyagfeldolgozás kartusból, hob-
bockból, vagy más rendszerből

n  Egyszerűen karbantartható
n  Kis mennyiségek nagy pon-

tosságú adagolása
n  1 és 2 komponenses anya-

gok feldolgozása
n  100.000–700.000 mPa viszko-

zitási tartományú anyagok
n  Statikus keverő rendszer
n  A keverési arány 100:100 és 100:1 

értékek között szabadon változtatható
n  A legkisebb adagolási mennyiség 5mg
n  Különösen koptató hatá-

sú anyagok feldolgozása

Várkonyi csaba
Tel.: 003623458305
csaba.varkonyi@thonauer.net
www.thonauer.com

Alföldy-boruss áron
Tel.: 003623457003
aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.com

szegletes Gábor
Tel.: 003623458306
gabor.szegletes@thonauer.net
www.thonauer.com
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műszaki adatok

Vezető  
keresztmetszet   0,13 mm²–2,5 mm²  

(4 mm² kérésre)
Hossztartomány:  40–20000 mm
Csupaszítási hossz:  0,1–20 mm

képek fentről: Pendrive ThonAuer-logóval; 
szerszámrészlet; A GsT székhelye.

A sokat bizonyított szalagos hajtás a kíméletesebb 
feldolgozásról gondoskodik.

felhasználási példa: kettős szigetelésű kábel

A robosztusság, a kiforrott technika nagy folyamatbiztonsága és a gyártófelület keresztül teszi 
ezeket a krimpelő automatákat megbízható és költséghatékony partnerré az autóipari kábelfel-
dolgozás területén.

A Gamma 263 S-t az egy- és 
kétoldali krimpelési, valamint 
az egyoldali tülle beültetési 
feladatokra tervezték. A szalagos 
vezetékbehúzás 
a leg-

különbözőbb vezetékek kíméletes feldol-
gozását garantálja a 0,13–2,5 mm2-es 
keresztmetszet-tartományban.

Kérésre akár 4 mm2-es kereszt-
metszetek is feldolgozhatóak.

Az új szalagos hajtás, a már sok éven át 
bizonyított forgókaros rendszer opcionális 
vezetékemelővel és nemesacél billenőtálcával 
lehetővé teszi az Ön kábelének lehető leggon-

dosabb feldolgozását.

kábelfeldolgozás a legkisebb 
területen

Gamma 263 S – a legkisebb 
alapterületű kábelfeldolgozó gép

magyarországon készített 
 hotmelt szerszámok

A THONAUER 2010 óta értékesíti a 
hamburgi Werner Wirth GmbH berende-
zéseit hotmelt-feladatokra. Kezdetben a 
gépet, az alapanyagot és a szerszámozást 
is közvetlenül Hamburgból szállítottuk.

Azért, hogy a szerszámokra hatékonyabb 
megoldást kínálhassunk, egy olyan ma-
gyarországi partnercéget kerestünk, amely 
rendelkezik elégséges kompetenciával, 
tapasztalattal és megfelelő technológiája van 
a fröccsöntőszerszámok tervezéséhez és 
kivitelezéséhez. Természetesen a kiválasztásban 
a megfelelő ár is fontos szerepet játszott.

Ezeknél a feladatoknál a szigetszentmik-
lósi GST Systems Hungary céggel dolgozunk 
együtt, akikkel már sok éves partneri kap-
csolatot alakítottunk ki. A GST-nél megvan 
a szükséges, jelenlegi csúcstechnika szintjét 
képviselő felszerelés és a műszaki tudás, ami 
szintén fontos része az együttműködésnek. A 

GST nagy tapasztalattal rendelkezik a fröcs-
csöntő szerszámok gyártásában. A cégnél CAD 
/ CAM rendszereket használnak és rendelkeznek 
a szükséges infrastruktúrával a komplex fröcs-
csöntési feladatokhoz is. További előnyt jelent, 
hogy a GST-t könnyen elérhetjük, mivel Buda-
pest közelében vannak, közvetlenül az M0-s 
autópálya mellett. Így konstruktív megbeszélé-
sek szervezése akár 20 perc alatt is lehetséges.

kokavecz László
Tel.: 003623457003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com

kokavecz László
Tel.: 003623457003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com
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30. kiadás 

fűtött késes csupaszítógép nyitott vezérlőszek-
rénnyel

fűtött késes csupaszítógép

robot körasztallal

A magyarországi leányvállalatunk, a ThonAuer kft. már a kezdetektől fogva sem elégedett 
meg a standard technológiákkal. A feladat-specifikus megoldások a gyors szervizzel együtt 
nagy versenyelőnyt jelentenek.

TEchnOlógiák

– Kábelfeldolgozás

– Préselés

– Hegesztés

– Forrasztás

– Optikai képfeldolgozás

– Robottechnika

– Mérés és ellenőrzés

A THONAUER Kft. megalapítása óta 
fontosak a személyre szabott megoldások 
az ügyfelek elvárásainak kielégítésében. 
Ennek a követelménynek eleinte a piacve-
zető gyártók standard termékeivel és helyi 
szervizszolgáltatással tettünk eleget. A létező 
technológiák átalakításával egy ideig még 
gazdaságosan lehetett feladat okat megoldani.

Mára már annyira összetetté váltak a 
feladatok, hogy nem mindig oldhatóak meg 
standard megoldásokkal. Szükséges a szer-
számok fejlesztése, a gyártósorba integrálás 
lefolytatása, további automatizálási lépések 
kialakítása, vagy egy új, az elvárásoknak 
megfelelő berendezés megtervezése. Azért, 
hogy ezekre a kihívásokra választ adhasson, 
a THONAUER Kft. kiterjesztette tevékenysé-
gét az egyedi gép tervezésre és építésre.

Azt, hogy az egyedi gépek építése magas 
műszaki színvonalon legyen kivitelezhető, terve-
zőmérnökeink sok éves tapasztalata és tudása 
biztosítja. A krimpelés, hegesztés, forrasztás, 
préselés és adagolás területén megszerzett 
know-how-nk képzi egyedi megoldásaink 
alapját. Szintén kiterjedt tudással rendelke-
zünk a további területeken is: körasztalok, kézi 
munkaállamások, összeszerelő sorok, szállí-
tószalagok és robot-megoldások elkészítése.

Egyedi megoldásoknál ügyfeleinkkel szoros 
együttműködésben dolgozunk, a lehetséges 
megoldásokat és kialakításokat együtt specifi-

káljuk és dolgozzuk ki. A konstrukciót modern 
3D-CAD tervezőszoftver segítségével alakítjuk 
ki. Széleskörű beszállítói hálózatunk segítségé-
vel a standard beépülő alkatrészeink a legjobb 
ár-érték mutatóval rendelkeznek. A gépek építé-
sét saját műhelyünkben munkatársaink végzik.

Nemzetközi összehasonlításban is verseny-
képesek vagyunk, többek között a kedvezőbb 
óradíjaink miatt is. Egy másik érv mellettünk, 
hogy a gépek mellett gyors reakcióidővel 
támogatást is biztosítunk célgépeinkhez.

A fejlesztési és gyártási folyamatainkat az 
ISO 9001 minőségirányítási rendszer irányelvei 
és folyamatai szerint végezzük. A biztonsági és 
CE megfelelőséget a törvényi előírásoknak meg-
felelően dokumentáljuk és ha szükséges, erre 
szakosodott céget bízunk meg ezzel a feladattal.

szívesen dolgozunk ki megoldásokat az 
Ön feladataira. Lépjen velünk kapcsolat-
ba konkrét automatizálási feladatával.

személyre szabott egyedi 
gépek

kokavecz László
Tel.: 003623457003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com
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A szlovákiai klauke cégnél mű-
ködő Alpha 355 s bemutatása

Az első kapcsolatfelvétel a Klauke és 
a  THONAUER között még néhány évvel 
ezelőtt, a bécsi telephelyünkön megrende-
zett bemutató alkalmával történt. Termék 
portfóliónk meggyőzően hatott. A tényleges 
együttműködés 2013-ban egy Komax Gam-
ma 333PCB rendelése kapcsán kezdődött. 
A teljesítmény, a megbízhatóság, a szerviz 
fontos szerepet játszott a döntésben és ez 
megalapozta a jövőbeli együttműködést. 

Idén év elején a Klauke egy újabb auto-
mata Komax gépet rendelt a THONAUERNÉL, 
ez alkalommal egy olyan, egyedi kialakítású 
Alpha 355 automatát, amely nagy átmérőjű és 
az átlagosnál vastagabb szigetelésű kábelek 
feldolgozására alkalmas. Szlovákiai értékesítési 
vezetőnk, Dr. Peter Ziska és az ottani ügyve-
zetőnk Nada Potiskova beszélgettek Ing. Peter 
Bielončíkkal, a Klauke termelési vezetőjével:

jó ötletnek tartja a ThonAuer-el 
együttdolgozni a kábelfeldolgozás te-
rületén? hogyha igen, akkor miért?

„Igen, már évek óta megelégedéssel dolgo-
zunk együtt a THONAUER-el. A nagy előny a 
szlovákiai szervizközpont. Hogyha kérdésünk, 
gondunk van, gyorsan jön a megoldás.“

meg tudna nevezni néhány olyan érvet, 
ami közrejátszott abban, hogy komax 
termékeket vásároltak a ThonAuer-től?

„Mindjárt az első automata gépünk a 
legmesszemenőbbekig teljesítette elvárásain-
kat a funkciók, teljesítmény, megbízhatóság 
terén. A szervizzel is nagyon meg vagyunk 

elégedve. Ezen pozitív tapasztalatok alap-
ján döntöttünk úgy, hogy a THONAUER-nél 
egy ugyanilyen gépet vásárolunk a mexikói 
gyártásunk számára. Az első THONAUER-es 
gépünk 5 mm2-es krimpelt vezetéket gyárt. Ez 
a keresztmetszet a berendezés felső határán 
van, ahhoz, hogy nagy mennyiségeket tudjunk 
gyártani, egy standard gép folyamatos üze-
meltetésére lenne szükség. Ennek kivédésére 
a Komax egyedi megoldására volt szükség.“

hogyan állt hozzá a komax eh-
hez a feladathoz?

“A Komax javaslata egy egyedi Alpha 355S 
berendezés volt. Ez a berendezés 6 mm2-ig, 
standard szigetelésű kábelek feldolgozására 
alkalmas. Tavaly év végén kezdtük el egyeztetni 
a termelési adatokat és a műszaki specifi-
kációt. A finomhangolást és kábelpróbákat 
követően idén február elején kaptuk meg 
és telepítettük sikeresen a berendezést. ”

hogyan zajlott a beüzemelés?
„A THONAUER közreműködésével történt 

beüzemelés zökkenőmentesen történt. A beren-
dezéssel a sikeres beüzemelést követően 6mm2-
es vezetékkel és standard szigeteléssel tesz-
teltük. Ezt követte a dolgozók betanítása. Nagy 
előny volt, hogy a gyárunkban működő korábbi 
géppel a mostani gép szoftvere megegyezik.“

bielončík úr, (jobbról a második), a kLAuke 
termelési vezetője és munkatársai a komax 
Alpha 355s előtt.

A Klauke Slovakia s.r.o. a Textron globális 
konszern része, aki a világ egyik legismer-
tebb, több ipar számára is gyártó vállalata. 
A Textron vállalat sok leányvállalattal 
rendelkezik és különféle üzleti területeken te-
vékenykedik, mint például a légi közlekedés 
(helikopterek, repülők) és az ipar különböző 
területei (erőművi rendszerek, különleges 
járművek, golfmobilok). Ebből adódóan 
tevékenységi területük lefedi az elektromos-
ságot, az áramellátást és a telekommuni-
kációt. A Szlovák cég fő termékei az egyedi 
fröccsöntött darabok, gyűrűs csatlakozók, 
kábelkötegek, hátsó szélvédők összekötő 
elemei és szerelőlapok.  2014-ben a Szlovák 
cég 20,18 millió EUR forgalmat bonyolított 
és jelenleg 400 munkatárssal dolgoznak.

kokavecz László
Tel.: 003623457003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com
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30. kiadás 

Teljesíti a berendezés elvárásaikat 
és a termelés követelményeit?

„Igen, a berendezés megfelel elvárásainknak. 
Mivel már van egy Gammánk, előre tudtuk, 
hogy milyen minőségi és megbízhatósági 
elvárásokat támaszthatunk a Komax Alpha 
355S és a THONAUER szerviz kapcsán“.

Az egyik legfontosabb része a gépnek a prés 
– mit gondol, megfelelőek ezek az egységek?

„A standard kéttonnás prések nem lettek 
volna elegendőek a mi termékeinkhez. Ezért 
30%-al erősebb; 2,6 tonnás préseket vásárol-
tunk a gépre. Nagyon örülünk a megváltozott 
műszaki körülmények ellenére is kifogástalanul 
működő krimp-erő felügyeleti egységnek.“

mennyien dolgoznak a gépen és hány 
műszakos rendben termelnek?

„Jelenleg három dolgozó két műszakban 
üzemelteti a gépet, de használtuk már a gépet 
három műszakban is, folyamatos termelés-
ben, mindenféle negatív hatás nélkül.“

milyennek találja a termelési arányt a stabi-
litás és ismétlési pontosság tekintetében?

„A Komax gépek magas minőségi színvo-
nalon és stabilan működnek. A CFA elnevezésű 
krimp erő ellenőrnek köszönhetően a tömeg-
termelés minden krimpelésének eredményét 
ellenőrizzük. Meg vagyunk győződve arról, hogy 
az Alpha 355S berendezésünkkel tovább növel-
jük összetermelésünk minőségi színvonalát.“

köszönjük szépen bielončík úr-
nak a beszélgetést!

komax Alpha 355s krimpelő automata

sikeres iso bevezetések és auditok

ThonAuer spol. s r. o., brno | Az ISO 
9001:2008 szerinti tanúsítás több szempont-
ból is pozitívan hat egy vállalatra. Ilyen volt a 
THONAUER Csehországnál a vállalati struktúra 
és a folyamatok hatékony optimalizálása. A 
belső kommunikáció még jobb lett és a belső 
folyamatok ellenőrzése is jelentősen javult.

Az 1988-as cégalapítás óta tevékenységeink 
magas minőségi színvonala vállalatunk több 
évtizedes sikerének alapja. A modern piaci 
környezet igényeinek megfelelően döntöttünk 
a mellett, hogy meglevő, magas minőségi 
színvonalú tevékenységünket a nemzetkö-
zi normák szerint is megfogalmazzuk.

ThonAuer kft, budapest  | A THONAUER 
Kft. március elején sikeresen vizsgázott az első 
felülvizsgálati auditon és ezzel a 2014-ben szer-
zett tanúsítást egy évvel meghosszabbította. A 
gépkereskedelem, az egyedi gépek és az energia 
üzletág is előre meghatározott folyamatok sze-
rint végzi tevékenységét. Az előkészületek során 
néhány folyamatot még inkább hozzáigazítot-
tunk tevékenységünkhöz, illetve néhány jobbí-
tást is elvégeztünk. Az auditor néhány, korábbi 
javaslatát is átültettük a gyakorlatba; ilyen pél-
dául a reklamációk követése vagy a beszállítók 
értékelése. Az ilyen és ehhez hasonló változta-
tásokkal a csapat számára ismét láthatóvá vált, 
hogy mennyi javulás köszönhető a folyamatok-
ban az aktív minőségi irányítási rendszernek 
és hogy ennek eredményeképpen mennyivel 
magasabbra emelkedik a színvonal. Ezzel a 
tudatossággal folytatódott a további javítási 
ötletek gyűjtése és ezek évközbeni bevezetése. 

›
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Termolemek hegesztése

A hőmérséklet érzékelők a ter-
moelem elve alapján működnek, és 
a következőképen épülnek fel. 

Egy rozsdamentes acél csövet kvarc-
porral töltenek meg. A kvarcporon át 
két huzalt vezetnek, amelyek egymás-
tól eltérő anyagokból készülnek. 

Fontos momentuma a gyártásnak, 
hogy a két huzal csak egy ponton érintkez-

het, a cső végénél, ahol összehegesztésre 
kerülnek egy csatlakozási pontban. 

A cső másik végén, ahol a huzalok kiveze-
tése helyezkedik el, a csövet epoxigyantával 
zárják le annak érdekében, hogy ne juthasson 
nedvesség a kvarckristály töltőanyag közé. 

A következő lépés az elemi szálakból 
sodort vezeték csupaszítása, amely a ter-
moelem kivezetéseihez csatlakoznak. A 
vezeték másik vége a szenzor elektroniká-
hoz csatlakozik, amely szintén két kom-
poneses epoxi gyanta bevonatba kerül.

A hőelem huzalok nagy integritású 
kötését mikro ívhegesztéssel hozzák 
létre.

A kész hőmérsékletérzékelő

A hőelem tokozás lezárása mikro 
ívhegesztéssel történik, amely nagy 
pontosságú tömítést biztosít. 

A huzalok kivezetésének 
lezárása a cső végén epoxi 
gyantával. 

A programozható mikro ív-
hegesztő tápegység ideális 
berendezés a termoelem 
szenzorok nagy pontosságú 
sorozatgyártásához. 

Az alábbi cikkben bemutatott technológia jó példája azon különleges és egyedi megoldásoknak, 
amelyekből a ThonAuer kompetenciával és széles kínálattal rendelkezik.

feLAdAT ThonAuer-meGoLdás

Két huzal összehegesztése a cső végénél

A termoelem cső végének lezárása 
hegesztéssel

A cső végének lezárása epoxi gyantával, a 
huzal kivezetéseknél. 

A csatlakozó vezetékek szigetelés csupa-
szítása 

A vezetékek kompaktálása és összehegesz-
tése a termoelem kivezetésekhez

A vezérlő elektronika ház kiöntése 
műgyantával

macGregor PA 60 P1 
mikro ívhegesztő

macGregor PA 60 P1 
mikro ívhegesztő

rAmPf c-ds keverő-adagoló rendszer az 
ügyfél gyártósorába integrálva

cosmic 32 m – cdd vezeték 
csupaszítógép, elemi szálsérülés 
figyeléssel  

eks keller kWm 8 kompaktáló és hegesz-
tő berendezés

rAmPf dc-cnc automata keverő-adagoló 
rendszer

kokavecz László
Tel.: 003623457003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com
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Az utóbbi években egyre nő az alacsony 
nyomású fröccsöntés jelentősége a elektronikai 
gyártás és kábelkonfekcionálás területén. Ezzel 
a technológiával az elektronikai panelek minden 
lehetséges környezeti hatástól védve vannak. A 
kábelt lezáró alkatrészeknél a felülfröccsöntés-
sel 100%-os szigeteltség érhető el. Ez a fajta 
szigetelés járulékosan egyben az adott alkatrész 
külső formáját is meghatározza. Így egész 
alkatrészházakat lehet megspórolni vagy egy, az 
összeszerelést megkönnyítő forma alakítható ki. 

Mivel ez a technológia kis darabszámok 
esetében is érdekes, de egy gépberuházás 
gyakran nem térül meg, a THONAUERnél 
lehetőség van bérmunkák elvégzésére is. Egy 
Werner Wirth TM-2500-as berendezéssel 
dolgozunk, aminél az anyag odavezetését 
szivattyúval vagy extruderrel oldjuk meg. 
Ilyen módon jó helyzetben vagyunk a kis 
szériák költséghatékony elkészítéséhez is.

keressen minket fröccsöntési feladataival 
is, örömmel vesszük megkeresését.

Alacsonynyomású fröccsöntés – hotmelt 
moulding alacsony darabszámok esetén is

Az alacsonynyomású fröccsöntéssel komplett 
alkatrészházakat is önthetünk.

Alföldy-boruss áron
Tel.: 003623457003
aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.com

magyari barna, a ThonAuer szervizmérnöke mun-
ka közben a Prettl hungária kft.-nél.

A szervizszolgáltatás mindig is a  THONAUER 
csoport integrált része volt a múltban, a 
jelenben, és lesz a jövőben. Számunkra nagyon 
fontos, hogy az ügyfeleinknek kompetens, 
gyors tanácsadást és folyamatoptimalizálást 
nyújthassunk. Magyarországon jelenleg három 
kollégánk biztosítja, hogy az ügyfélszolgálat 
keretein belül legyen elérhető gépészmérnök 
és villamosmérnök is. A tapasztalat ezen a 
területen különösen meghatározó. Kollégáink 
hosszú évek óta a csapatunkhoz tartoznak, 
számos gyártói képzésen vettek részt, sok 
sikerrel megoldott feladatra alapozzák a 
know-how-t. A fő feladataik magukba foglalják 
az üzembe helyezést, oktatást, kalibrálást, 
karbantartást, technológia- és folyamatfejlesz-
tést, de ugyanúgy a tanácsadást és a javítást is. 

Örömmel vesszük megkeresését, és 
szervizes feladatai esetén is öröm-
mel állunk rendelkezésére.

Teljeskörű szervizszolgáltatás – a megrendelő 
legnagyobb megelégedésére 
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Több újdonság is található honlapunkon – 
Új webes megjelenés

Amikor a projektet elkezdtük, még csak 
sejteni lehetett, hogy a Google a reszponzív 
oldalak keresését előnyben fogja részesíteni. 
A THONAUER számára az elsődleges cél az 
volt, hogy alapjaiban formálja át a webes 
megjelenését, mindezt azonban úgy, hogy 
a látogató számára az információk használ-
hatóak legyenek. Úgy gondoltuk, hogy nem 
elegendő az érdeklődőnek az, hogy a részle-
tes információkat továbbirányítjuk a gyártói 
oldalakra. A mostani oldalakon bőséges 
információt talál a THONAUER-Csoportról és 
minden, a kínálatba tartozó berendezésről.

keresési funkciók
A teljes szövegben való keresésen kívül, ami 

mindenhol, a tartalomban szereplő kifejezésre 
keres, a négy különböző szempont szerint 
rendszerezett információkhoz a »Tevékenységi 
körök« menü alatt lehet eljutni. A THONAUER 
már nagyon régóta ikonokat rendel portfó-
liója különböző termékeihez, ilyen például 
a kábelfeldolgozás vagy az EMC-árnyékolás 
ikonja is. Ez tehát a második keresési lehető-
ség a megfelelő technológia megtalálására. 

Egy következő lehetőség a keresésre az 
iparági keresés, aminek kezeléséhez időnként 
technológiai tudás szükséges. Az azonos nevű 
almenüben jelenleg öt iparágat talál, mint 
például a járműgyártás, elektronikai gyártás 
vagy a kapcsolószekrény gyártás, ezek mögött 

különböző technológiák húzódnak meg.
Lehetséges, hogy a felhasználó a folya-

matok alapján találja meg a számára leg-

megfelelőbb technológiát. Ennek érdekében 
jelenleg 17 olyan folyamatot tüntetünk fel, 
aminek alapján a látogatók legtöbbje min-
den bizonnyal megtalálja azt, amit keres.

Végül, negyedik alternatívaként a megfelelő 
termékeket gyártók szerint is lehet keresni.

Termékinformációk
A tulajdonképpeni termékinformáció-

kat, mondjuk úgy, hogy az utazás célját, 
egy rövid leírás tartalmazza a legfontosabb 
műszaki adatokkal, a gyári adatlap letöltési 
ikonjával és a terméket bemutató videóval. 
Külön ikon könnyíti meg az ajánlatkéréshez 
szükséges formanyomtatvány megnyitását.

minden termék mellett megtalálható a rövid leírá-
sa és a legfontosabb műszaki adatai is. ikonokkal 
lehet letölteni a gyártói adatlapokat, megnézni 
egy videót vagy ajánlatkérést küldeni.

Az »országonkénti honlapok« menü alatt érhetőek 
el különböző nyelven a leányvállalatok oldalai.

napjainkban az interneten való megjelenés alapvetően jó dolog. különösen akkor válik életbe-
vágóan fontossá, amikor azt halljuk, hogy a Google kereső algoritmusaiban a reszponzív de-
sign szerint elkészített oldalakat, amelyek a felhasználó eszközének képarányaihoz igazodnak, 
előnyben részesíti a keresés során. A ThonAuer ideális időpontra időzítette megújult webes 
megjelenését. 
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nyelvek
A honlap többnyelvű kialakítása egy igazi 

kihívás volt. A leányvállalatoknak megfelelő 
nyelven éri el az érdeklődő az oldalt. Az angol 
verzió más elrendezésben nyitja meg a honlapot 
és egységesíti a nemzetközi oldalakat.

Termékkatalógus
A termékkatalógus jelenleg kialakítás alatt 

van és a jövőben lehetővé fogja tenni a megte-
kintett adatok .pdf formátumban való letöltését. 
Ez a termékkatalógus mindig aktuális informá-
ciókat fog tartalmazni és nem csak képernyő 
funkciókkal fog rendelkezni, hanem megfelelő 
nyomtatási felbontással lehet nyomtatott és szí-
nes THONAUER termékkatalógusként használni.

keresés iparágak 
alapján

Az iparág kiválasztása-
kor az ahhoz megfelelő 
gépek vagy kategóriák 
jelennek meg

keresés folyamatok 
alapján

A kiválasztott folyamat-
ra kattintva érhetjük el 
a megfelelő berende-
zés áttekintő adatait

A keresés négy különböző úton történhet, attól 
függően, hogy a keresőnek milyen információk 
állnak rendelkezésére.
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ELOSYS 2014
Trencsén, SK

AMPÉR 2015
Brno, CZ

IPAR NAPJAI 2015
Budapest, H

Vásári visszatekintések

Már 14. alkalommal használta ki a 
 THONAUER s.r.o. ezt a tradicionális kiállítás 
adta lehetőséget arra, hogy a legújabb tech-
nológiákat bemutassák a látogatók számára. A 
kábelfeldolgozó, krimpelő, zsugorcső meg-
munkáló gépeken kívül az ellenállás hegesztő, 
2-komponenses adagoló és címkéző beren-
dezések is felkeltették a közönség kíváncsi-
ságát. Köszönjük látogatóink érdeklődését 
és örömmel folytatjuk a közös munkát.

A nyitott dizájnnal kialakított kiállítási 
standunk nagyon pozitív visszajelzést aratott 
a budapesti ipari kiállítás látogatói körében. 
Több Komax gépet, mint pl. az Alpha355 és 
a Kappa331 is bemutattuk, és ezen kívül a 
Werner Wirth TM2500 alacsonynyomású 
fröccsöntő gépe is nagy érdeklődést keltett, 
olyannyira, hogy ez a gép a kiállításon talált 
gazdára. A kiállítás nemcsak a gépeladás miatt 
volt nagyon sikeres, hanem azért is, mert 
fontos új kapcsolatokat sikerült kialakítanunk.

Mint eddig minden évben, a THONAUER 
Csehország idén is részt vett Kelet-Európa 
legnagyobb elektronikai kiállításán. 40 m2-es 
standukat idén teljesen máshogy építették fel 
és bemutatták megújult vállalati dizájnukat is. 
Utóbbit a Lighthouse cég készítette és nagyon 
jól illeszkedett a standhoz. 24 kiállított berende-
zéssel képviseltek 17 beszállítót, melyek közül 
majdnem mindet működés közben is bemu-
tattak, mint például a SIENNA 201D lézeres 
csupaszító berendezést. További újdonságként a 
Werner Wirth cég TM2300 típusú alacsonynyo-
mású fröccsöntő gépét, a Brady cég Wraptor 

elnevezésű címkenyomtatóját, az OSW cég 
SP09-es típusú splice-toldó gépét is kiállították. 
A látogatók minden újdonság iránt nagyon 
érdeklődtek és nagyon pozitív visszajelzéseket 
adtak. A látogatók számának növekedéséből azt 
a következetést lehet levonni, hogy a kiállítások 
egyre fontosabbak a vevők számára, idén több 
mint 120 érdeklődőt láttak el információval, 
amiről a bécsi vezetőség is személyesen győ-
ződhetett meg látogatásuk alkalmával. A kiállí-
táson azonnali értékesítés is történt; egy WDT 
krimpelő gép üzlete a helyszínen bonyolódott le.
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Az új Showroom bemutatása

ThonAuer inhouse-show

Természetes, hogy egy vevőtalálkozót az 
elfogyasztott bécsi virsli és az italok száma 
alapján is mérni lehet, de sokkal meghatá-
rozóbb az a kép, amit a THONAUER Auszt-
ria értékesítési csapata és vezetői alkottak 
a látogatások minőségéről az áprilisban 
megrendezett bécsi Open House rendezvény 
tapasztalatai kapcsán. 600 meghívott beszer-
ző, gyártás-specialista és partner közül 100 
résztvevő, 50 céget képviselve érdeklődött a 
működés közben bemutatott gépek iránt; ennek 
alapján ez egy nagyon jó rendezvény volt. 

Egy új piacra lépés is fejlesztés alatt van; a 
THONAUER mint energiatárolási megoldások 
szállítója, kifejezetten a Telekom és IT válla-
latok, vagy a napelemes rendszerek üzemel-
tetői számára vezet be egy új megoldást: az 
intelligens lithium-ion alapú akkumulátorok a 

németországi ads-tec cég fejlesztései és olyan 
skálázható, villamosenergia-tároló rendszereket 
jelentenek, melyeknek része az IT menedzsment 
funkció is. Ezek az energiatárolók akár egyedi 
igények alapján, testreszabott megoldásként 
is készülhetnek. Az alkalmazhatóság meglehe-
tősen széles körű: a nagyméretű magánfelhasz-
nálóktól az iparon át az energiaszolgáltatókon 
keresztül a hálózat-üzemeltetőkig mindenkinek 
tudunk segíteni. Ezzel a lithium-ion alapú akku-
mulátor technológiával szeretne a  THONAUER 
a jövőben egy széles vevőkört kiépítve az 
energiaellátásban részt venni, nyilatkozta 
cégcsoport értékesítési vezetője Werner Renner.
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ThonAuer sales meeting

A ThonAuer-csoport vezetősége és az értékesítő 
csapata örül a jó időnek és ebből az alkalomból 
csoportképre áll össze.

Cégünk ideji nemzetközi kereskedelmi 
találkozóját 2015. május 28. és 29. között 
rendeztük meg Bécsben. A főbb prezentá-
ciós programpontok a vállalati stratégiát, a 
marketinget és a vevői igényekre testreszabott 
egyedi gyártást, fejlesztést jelentették. Nagy 
érdeklődés kísérte a beszállítóink kiértékelésé-
nek eredményeit. A legjobb beszállítókra való 
összpontosításunk csoport szinten is meghozta 
eredményét, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a 
vevőink számára minőségi termékeket tudjunk 
szállítani és megoldásainkat gyorsan és haté-
konyan tudjuk megvalósítani. A magyarországi 
résztvevők beszámoltak az budakeszi csarnok 
adta lehetőségeikről és az egyedi gépes üzletág 
fejlődéséről. Ezeket a megoldásokat és az ehhez 
kapcsolódó know-howt természetesen a többi 
országban is kínáljuk. A vevői igény az egyedi 
megoldásokra mindenhol jelentkezik és az új 
telephely adta lehetőségeinkkel ezek az igények 
ki is elégíthetőek. A kábelfeldolgozás mellett 
az adagolás és öntési technika egyre nagyobb 
szerepet kap. A villamos energia tároló rend-
szerekkel pedig egy további lábat építünk fel.

A találkozó-adta lehetőséget kihasználva 
több Lighthouse munkatársat is bemutattunk 
a csapatnak, akik előadásukban a mindenkori 
feladataikról számoltak be. A közös marketing, 
a nemzetközi együttműködés, a szakfolyó-
iratokban való megjelenés, a THONAUER 
illustrierte számára való témagyűjtés, a nemrég 
elkészült honlap folyamatos aktualizálása 
mind olyan témák voltak, amiket a találkozó 

keretein belül alaposan meg tudtunk beszél-
ni. A különböző országokban való egységes 
kiállítási megjelenést is egyeztettük. 

Az Inhouse-Show rendezvényeket, mint 
időközben minden országban hasznos 
vevőtalálkozási lehetőséget megbeszéltünk. 
Mindenkinek tetszett a nemsokára megjelenő 
termékkatalógus, amit online és nyomtatott 
formában is ki fogunk adni. Leányvállalataink 
Lighthouse-al való szoros együttműködése 
az értékesítési sikerek záloga. Az első napot 
közös vacsorával és városnézéssel zártuk.

A második napot nagy részben egy tapasz-
talt értékesítési szakértő által tartott értékesítési 
is tréninggel töltöttük. Első lépésként átismé-
teltük azokat a technikákat, amely a megfelelő 
vevői kapcsolattartást és az általunk megfelelő-

nek tartott vevőkommunikációt jellemzik. Végül 
a csapat vevőkre és értékesítőkre tagozódott 
és trükkös szituációs feladatokat kellett 
megoldani, ami természetesen mindenkinek 
sikerült is. Végül az IT feladatokat beszéltünk 
meg, jövőbeli projekteket készítettünk elő és 
volt idő aktuális értékesítési helyzeteket is 
egyeztetni. Összességében mindenki számá-
ra sikeres találkozóról számolhatunk be és 
mindenkiben elmélyült a „THONAUER-csa-
ládhoz“ való tartozás és összetartozás.
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n  25 éve Zelené Pálfi Gabriella képviseleti 
irodaként nyitotta meg Budapesten

n  A THONAUER Kft.-t 1995-
ben alapították

n  Három jól képzett értékesítő

n  Három jól képzett szervizmér-
nök sok éves tapasztalattal

n  2014 óta budakeszi székhely 
( Budapesttől 20 km-re nyugatra)

n  720 m²-es alapterületű épület tehe-
rautó behajtási lehetőséggel, rak-
tárral, bemutatóteremmel és saját 
parkolóval az autópálya közelében

n  8 éve épít saját tervezésű egyedi 
gépeket, két fejlesztőmérnök-
kel és egy műszerésszel

n  Külön 3D-tervező és öss-
zeszerelő részleg

n  ISO 9001:2008 tanúsítván-
nyal rendelkezik 2014 óta

n  Hotmelt-fröccsöntés bérmunkában

ThOnAUER kft
Magyarország

n  Alapítva 1988-ban Bécsben

n  Székhely Bécs, 23. kerület

n  Két jól képzett értékesítő, 
egy értékesítési vezető

n  Egy jól képzett szervizmérnök

n  2013-ban ünnepelte 25 éves fennállását

n  2013 óta ISO 9001:2008 ta-
núsítvánnyal rendelkezik

n  Saját bérgyártási kapacitás

n  Minták és kis sorozatú RAMPF 
szigetelések készítése

n  Kb. 1.000 m²-es irodaépület teherau-
tó-behajtási lehetőséggel, raktárral, 
bemutatóteremmel és parkolóval, 
az autópálya és metró közelében

n  Alapítva 2000-ben Pozsonyban

n  7 munkatárs 

n  Iroda Pozsony központjában

n  Helyi raktárkészlet

n  Két mérnök értékesítő, két szerviz-
mérnök további szervizképviselettel 
Zólyomban (központi elhelyezkedés) 

n  ISO-tanúsítás folyamatban

n  Alapítva 1999-ben Brünnben

n  4 munkatárs 

n  Egy mérnök értékesítő, egy szer-
vizmérnök (Brünntől 60 km-re 
nyugatra lévő központtal)

n  Helyi raktárkészlet

n  ISO 9001:2008 tanúsítvány-
nyal rendelkezik 2015 óta

n  Képviseleti iroda, partnerkap-
csolatokkal egészen 1988-tól 

n  Alapítva 2003-ban

n  Bukaresti székhely

n  Két mérnök értékesítő, hat szerviz-
mérnök az országban olyan elhe-
lyezkedéssel, hogy maximum 4 óra 
alatt elérhessék a partnereket

n  Központi fekvésű iroda

n  Helyi raktárkészlet

n  Bemutatóterem

n  ISO 9001:2008 tanúsítvány-
nyal rendelkezik 2014 óta

n  További telephelyek ügyfélszolgá-
lattal Temesváron és Kolozsváron

ThOnAUER gmbh
Ausztria

ThOnAUER
értékesítési és 
szervizpontok

ThOnAUER s.r.o.
Szlovákia

ThOnAUER spol. s r.o.
Cseh köztársaság

ThOnAUER Automatic srl.
Románia
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A THONAUER s.r.o. 
 Inhouse-Show rendezvénye

SMART Autóipari kiállítás, Linz, Ausztria

Táncos beszámoló az elmúlt 
évek sikereiről Pozsonyban

A ThonAuer smArT 
megjelenése

A június 10 és 11-én Pozsonyban, a cég 
telephelyén megrendezett bemutatón a THO-
NAUER Szlovákia magas színvonalon mutatta 
be termékeit.  A saját bemutatóteremben 
megszervezett rendezvényen megragadták 
arra is az alkalmat, hogy az idén esedékes 
15 éves évfordulóról is megemlékezzenek. 
Ennek alkalmából a legújabb technológiákat 
bemutató gépek és előadások mellett egy 
magával ragadó táncos előadásra is sor 
került, ahol három csinos táncoslány lépett 

Az idei SMART-on május 19-25 között 
Linz-ben nem csak új érdeklődőkkel folytattunk 
nagyon magas színvonalú beszélgetésket, 
hanem sok régi, évek óta ismert partnert is 
tájékoztattunk az újdonságokról. A látogatókat 
kötetlen atmoszféra segítette a THONAUER 
termékválaszték áttekintésében. A termékbemu-
tatók ösztönzőleg hatottak a különböző alkalma-
zási lehetőségek megbeszélésére. A megszokott 
termékek mellett újdonságokat, mint például 
az ads-tec akkumlátorát is bemutattuk. Egy 
különleges csúcspont volt a Komax Alpha 355S 
krimpautomata, ez a berendezés minden tekin-
tetet vonzott. Ragasztástechnikai területünkön 
új beszállítónkat, a technológia specialistájaként 
ismert Drei Bond németországi vállalatot mutat-
tuk be, és rögtön új ajánlatkéréseket is kaptunk 
a témában. A kiállítás, mint egy olyan találko-
zási lehetőség, ahol az emberek személyesen is 

megismerkedhetnek gyakran ideális alapja egy 
hosszútávú és pozitív kapcsolat kialakítáásnak. 
Idén is beigazolódott, hogy mennyire fontos 
az, hogy részt vegyünk a SMART-on. A stand 
ideális elhelyezkedése, a mérete, a speciális 
THONAUER-es kültéri dizájn, a motivált csapat 
mind hozzájárult ahhoz, hogy a THONAUER 
egy nagyon sikeres kiállításra tekinthet vissza.

fel, köztük egy olyan is, aki már Conchita 
színpadán is szerepelt, másikuk pedig az 
értékesítési vezető, Dr. Peter Žiška lánya.

A THONAUER Szlovákia 2000-ben, az 
osztrák THONAUER GmbH leányvállalataként 
alapult. Néhány évvel később azzal a céllal 
alakítottak Zólyomban szervizközpontot, hogy 
a helyi vevőkhöz közelebb tudjanak lenni. A 
cég meghatározó nemzetközi vállalatok magas 
minőségi színvonalú termékeit szállítja a helyi 
piac számára. „A termékekkel együtt vevőcen-
trikus kiszolgálást is szállítunk megrendelőink 
számára,“ mondja Naďa Potiskova a cég 
ügyvezetője. „Az általunk képviselt technológi-

ákkal, a széles termékskálával és színvonalas 
műszaki tanácsadással haladunk tovább előre“ 
hangsúlyozza Dr. Peter Žiška a vállalat értéke-
sítési vezetője, miközben a képviselt termékek 
minőségét méltatja. Elmondása szerint a cég 
egyik erőssége a vevőközpontú szervizszolgál-
tatás, ami az új berendezések telepítésén túl, a 
kezelőszemélyzet és a karbantartók oktatására 
is vonatkozik. A standard berendezéseken 
kívül a piac igényli az egyedi megoldásokat 
is. “Cégünk ezeket a kihívásokat továbbítja a 
nemzetközi gyártók felé, annak érekében, hogy 
fejlesztéseikben az új igényeket is számításba 
tudják venni,” magyarázta Naďa Potiskova.

A részben esős időjárás ellenére is, a központi 
elhelyezkedésnek köszönhetően, ideális prezen-
tációs helyszínt jelentett a különleges tervezésű 
szabadtéri stand.
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eu-támogatásból 
megvalósuló projektek

Az elmúlt öt évben a romániai THONAUER 
meglehetősen sok tapasztalatot szerzett 
olyan projektek kapcsán, melyeket Uniós 
vagy kormányzati támogatással valósított 
meg a beruházó. Ez a finanszírozási for-
ma 2010 táján jelent meg az országban, 
az első közös projekt értéke 200.000 EUR 
volt. Ennek a projektnek a támogatottja a 
 THONAUER-Csoport partnere, az ITI Electra 
cég, mely 100%-ban román tőkével működik.

Kezdetben sok nehézség merült fel a 
strukturális támogatáshoz kapcsolódó 
engedélyek beszerzése kapcsán. Hosszú 
várakozási időket kellet elfogadni és az eljárás 
során több alkalommal kellett hiánypótlást 
benyújtani. Ma már sokkal egyszerűbben lehet 
pályázni, nyerni és a pályázatot lezárni is.

Azok a cégek, akik pályáznak, különös 
jelentőséggel bírnak, mivel új munkahelyeket 
hoznak létre és emelik az ipari színvonalat. A 
pályázati lehetőségek akár a kis és közepes 
vállalatok számára is meghatározók lehetnek. A 
pályázatok által elnyert pénzek emelik a terme-
lékenységet és a minőséget, ezáltal új piacokra 
tudnak belépni és új megrendeléseket tudnak 
generálni. A THONAUER-Csoport mindig part-
ner volt olyan vállalatok számára, amelyek ilyen 
jellegű finanszírozási megoldásokat kerestek. A 
legnagyobb elnyerhető összeg 1,4 millió EUR.

Több ilyen sikeres együttműködésből 

A THONAUER egy sikeres és egyben 
sok munkával járó évre tekint vissza. Ismét 
sikerült az év elejei jó eredményeket folytat-
va az éves forgalmat növelni. Ing. Mag (FH) 
Werner Renner, aki 2013 év vége óta tölti be 
az értékesítési vezető feladatkörét, a siker titkát 
a következőkben látja: „A vállalat erőssége 
az igyekezet és a magas minőséget követelő 
vevő igények. Ennek a keresletnek megfele-
lően váltunk kábelfeldolgozási megoldásokat 

nyújtó partnerré. Ezen kívül sikerrel építettük 
ki kompetenciánkat a keverés és adagolás 
területén is.“ A THONAUER elvárások megva-
lósításában egyéb tényezők is közreműködtek: 
az év során tapasztalható pozitív gazdasági 
környezet, az autóipar stabil fejlődése, Ausztri-
ában a beruházási kedv, az automatizálás által 
megtakarítható költségek, a hatékonyságnö-
velés igénye, a fejlődési vágy együtt vezetett 
el a forgalom rendkívüli növekedéséhez.

Szerviz és értékesítői hálózatunk 
50 munkatársa Ausztriában, Magyar-
országon, Szlovákiában, Csehország-
ban és Romániában tevékenykedik. 

A THONAUER az Ön ideális üzleti part-
nere a minőségi kábelfeldolgozás, ada-
golás, öntés, és az EMC területeken.

megvalósuló projektekről is beszámolha-
tunk, amit nemzetközi cégekkel közösen 
valósítottunk meg: a Leoni, Delphi, vagy 
STELLWAG és számos hazai tőkével mű-
ködő cég is nyert el támogatást, mint a 
Romcab, ITI Electra, MRB és Lumitech.

A THONAUER Románia a megszerzett 
tapasztalatok kapcsán szívesen segít a folya-
mathoz kapcsolódó engedélyek beszerzésében 
és a projektek zárásában.  2014 végén egy 
kormányrendeletnek köszönhetően lénye-

gesen leegyszerűsödött a román eszközbe-
szerzési pályázati rendszer, illetékmentes 
lett az ügyintézés, a profitot gépbeszerzésbe 
és üzemek létesítésébe forgatják vissza.

konkrét romániai projektek kapcsán 
szívesen állunk rendelkezésére.

Alföldy-boruss áron
Tel.: 003623457003
aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.com

A ThonAuer-csoport 
legsikeresebb éve

A ThonAuer a cég történetének egyik legsikeresebb évét tudhatja maga mögött. 2014-ben, a 
20 millió eur forgalom átlépésével minden eddiginél sikeresebb volt a cégcsoport.

A Lumitch ügyvezetője, Alin muresan a komax Alpha 356 géppel.
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AUszTRiA és szlOvéniA 
Thonauer Gesellschaft m.b.H. 
Perfektastraße 59, 1230 Wien 
Tel. +43(0)1 804 2871-0, Fax-DW 10 
info@thonauer.at

MAgyARORszág 
Thonauer Kft. 
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi 
Tel. +36 23 457 003 
hungary@thonauer.net

szlOvákiA 
Thonauer s.r.o. 
cukrová 14, 81339 Bratislava 
Tel. +421(0)2 527 33 664,  
Fax +421(0)2 527 33 665 
Mobile +421(0)903 77 3314 
info@thonauer.sk

Telephely
960 01 zvolen 
Mobile +421(0)903 402 651 
michal.gombar@thonauer.sk

csEhORszág 
Thonauer spol. s r.o. 
cacovická 47, 61400 Brno 
Tel. +42(0)5 4524 3454 
Fax +42(0)5 4524 3408 
Mobile +42(0)602 511 741 
info@thonauer.cz

ROMániA és MOlDáviA 
Thonauer Automatic s.r.l. 
str. Diligentei  nr. 5 
031555 Bucuresti – sector 3 
Tel. +40(0)21 335 1287 
Fax +40(0)21 336 9534  
office@thonauer.ro

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

Reprezentant cluj 
Mobile + 40 735 228095 
cristian.serban@thonauer.ro

Bécs – BUDAkEszi – POzsOny
BRnO – BUkAREsT

A képek és leírások további berendezéseket tartalmaznak.
Műzaki fejlesztés vonatkozásában a változtatás jogát fenntartjuk.

impresszum tulajdonos, kiadó és terjesztő: THONAUER 
GmbH. A-1230 Wien, Perfektastraße 59.

A tartalomért felelős: Ing. Friedrich Thonauer. 
Szerkesztő: Angelika Thonauer. Szedés, grafika & 

gyártás: Lighthouse, www.lighthouse.co.at.  
Nyomtatva Ausztriában. 

oPen house, THONAUER Kft., Budapest (H) 2015. szeptember 22–24.

eLosYs, Trencsén (SK) 2015. október 13.–15.

LAPP meeTs sYsTem concePT, 
Domonyvölgyi Lovarda (H) 2015. október 14.

ProducTronicA, München (D) 2015. november 10.–13.

Vásárok / rendezvények / szemináriumok

minTák, kisszériák

bemutató gépeink szabad kapacitását minták és kisszériák 
gyártására ajánljuk. használja ki Ön is ezt a lehetőséget.

Érdeklődni lehet a +36 23 457 003 telefonszámon, vagy a
hungary@ thonauer.net e-mail címen.

CZ




