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Thonauer illustriert

rövid időn belül számos újdonság

Legutóbbi megjelenésünk óta nagyon sok 
esemény történt velünk. Többek között sokat 
ünnepeltünk: az öt, különböző időpontban 
alapított cég esetében könnyen előfordulhat, 
hogy minden évre esik egy ötéves évforduló. 

Idén a magyarországi leányvállalat, a 
THONAUER Kft. 25 éves fennállását ünnepel-
tük. A cég vezetőségének döntése alapján ke-
rült sor a háromnapos Inhouse-Show-ra, amit 
az új, Budakeszin levő telephelyen rendeztünk 
meg. Így nemcsak a legújabb technológiai újí-
tásokat, hanem egyúttal a jó jövőbeni lehetősé-
geket nyújtó új telephelyet is be tudtuk mutatni 
a látogatóknak. Az esemény alkalmából került 
sor a bemutató terem kibővítésére és átalakí-
tására, ami a látogatók tetszését is elnyerte. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel a rendez-
vényt egy nappal meg kellett hosszabbítani.

A cégcsoporton belüli ünneplésen kívül 
a legrégebbi partnerünkkel is együtt ünne-
pelhettünk. A Komax Wire a legnagyobb 
elektronikai kiállítás, a müncheni Product-
ronica keretein belül ünnepelte a 40 éves 
fennállását. Ennek kapcsán, büszkén említem 
meg, hogy a Komax Wire eddigi 40 évéből 27 
évet, vált vállnak vetve dolgoztunk együtt. 

Együtt örülünk régi beszállítónkkal, 
aki ismét bebizonyította, hogy milyen sok 
energiával és innovációs erővel rendelkezik. 
Az évforduló alkalmából egy olyan világ-
premiert mutattak be, ami a kábelkonfek-
cionálás következő forradalmát jelenti. 

Az Alpha 530 és 550-es krimpautomatákkal 
olyan megbízható fejlesztéseket ismerhettünk 
meg, amelyek az automatizált kábelfeldol-
gozás jövőbeli igényeit is teljesítik. Az új 
berendezések első sorban a még gyorsabb 
termékbeállítást, a termékváltást és a nagy 

gyártási rugalmasságot teszik lehetővé.
Külön említésre méltó az egyáltalán nem 

hétköznapi, nemsokára megjelenő, új ter-
mékkatalógusunk, amit az internetoldalunk 
tartalma alapján generálunk, így a legaktuá-
lisabb információkat tudjuk megjeleníteni. A 
katalógusnak köszönhetően az információk 
áttekinthetősége is nő. A feladat elvégzése 
sok ráfordítást igényelt, mivel ehhez még nem 
állt rendelkezésünkre korábbi tapasztalat.

Keverés és adagolás üzletágunkban egy 
új partnerrel fejlődtünk; a DreiBond német-
országi cég a ragasztási feladatok specialis-
tája. Ezekkel a rendszerekkel autóalkatrészek 
ragasztását tudjuk megoldani, így például 
motor és váltó tömítések adagolására vagy 
csavarok rögzítésére is adunk megoldásokat.

A DreiBond egyik érdekes szakterülete a 
motortérben található műanyag alkatrészek 
olaj és egyéb folyadékokkal szembeni tömí-
tettségnek kialakítása, amit speciális, környe-
zetbarát plazmakezeléssel lehet elősegíteni.

Természetesen ebben a kiadványban is 
jelentkezünk olyan referenciákkal, amelyek 
segítenek az egyes alkalmazások megértésé-
ben és így is bemutatják kompetenciánkat.

Fentiekkel összefüggésben felkérjük 
vevőinket, osszák meg a közös projektjeink 
során szerzett tapasztalatokat a THONAUER 
Illustriert olvasótáborával; remélhetőleg ez 
által is sikerül szinergiákat ébreszteni. Minden 
javaslatra és feladatra nyitottak vagyunk.
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Thonauer illustriert

Az Ausztriai THONAUER GmbH magyar-
országi leányvállalatát 25 évvel ezelőtt, 1990 
szeptemberében, az időközben sajnálatosan 
elhunyt Zelené Pálfi Gabriella, alapította buda-
pesti lakásán.  Gabriella tette le a magyarországi 
piacon működő és folyamatosan fejlődő cég 
alapkövét. Ma a Budapesttől 20km-re levő 
Budakeszin, autópályákhoz közeli, 720m2 
területű, teherautóval is könnyen megközelít-
hető, raktárral, parkolóval és az idén kialakított 
bemutatóteremmel ellátott irodaépületben 
tevékenykedünk. Kereskedelmi cégből vált, a 
jelenleg több mint 200 megrendelővel rendel-
kező és 18 tapasztalt munkatársat foglalkoz-
tató THONAUER Kft. kompetencia központtá, 
ahol egyedi berendezéseket is fejlesztünk és 
építünk. A 8 éves egyedi gépgyártás mára 
egyik nagy fontosságú üzletágunkká fejlődött.

A THONAUER Kft. 2014 óta rendelkezik 
ISO 9001:2008-as tanúsítvánnyal, melynek 
következtében a belső folyamatok és eljárások 
az aktív minőség ellenőrzésnek köszönhetően 

egyre inkább optimalizálásra kerültek. Idén a 
bemutatóterem is elkészült és az alapterületét 
is megkétszereztük. Felavatása a szeptember 
végi Inhouse Show keretein belül történt meg. 
Az Inhouse Show-t annyira nagy érdeklődés 
kísérte, hogy a rendezvényt egy nappal meg 
kellett hosszabbítanunk. „Nagyon örülünk, hogy 
sok vevőnk jött el a rendezvényre és köszönjük 
a pozitív visszajelzéseket“, mondta Alföldy-Bo-
russ Áron, a THONAUER Kft. ügyvezetője.

megerősítettük marketing tevékenységünket
2015-ben a legtöbb újdonságot a marke-

ting területén vezettük be. Első sorban az új 
honlap és a rendszeres időközönként kiküldött 
hírlevelek jelentik a fejlődést.  A vevőkkel való 
személyes találkozások, mint például a bécsi 
házi vásár, az Ipar napjai kiállítás Budapesten, a 
budakeszi inhouse show, az Automotive kiállítás 
Budapesten és végül a Productronica mind 
nagyon jó alkalmak voltak arra, hogy a vevőkkel 
való közvetlen kapcsolatunkat erősíthessük.

A 25 éves jubileum alkalmából együtt 
ünnepeltünk minden belső és külső munka-
társsal.  Ez alkalommal kellemes hangulatban 
emlékeztünk a mögöttünk álló negyedszázad 
eredményeire, fontosabb mérföldköveire 
és terveket szövögettünk a jövőre nézve.

A jövő elkezdődött
„Három témakört erősítünk: az egyedi gépes 

üzletágunkat, a HotMelt bérmunkagyártásunkat 
és az adagolástechnikai piaci pozíciónkat“, 
ismertette Alföldy-Boruss Áron. „2016-ban 
ezeken a területeken új vevőket keresünk 
és a meglevő vevőinknél levő projektjeinket 
támogatjuk. A csapat bővítésén is dolgozunk, 
nemsokára egy további szervizmérnökkel 
bővülünk az adagolástechnikai üzletágunkban 
és egy további fejlesztő mérnök felvételé-
vel bővítjük az egyedi gépes üzletágunkat. 
A Komax által a Productronica kiállításon 
bemutatott új berendezésekkel felvértezve 
teljes erőbedobással kezdjük az évet.“

A ThonAuer Kft. 25 éves fennállásának ünneplésére szeptemberben került sor. A munkatársak-
nak szervezett közös vacsorát követően vette kezdetét a négy napos, vevők és beszállítók számára 
megrendezett, budakeszi inhouse-show. A látogatók az új, kibővített bemutató teremben élőben 
ismerkedhettek meg a ThonAuer termékválaszték legújabb technológiáival és személyesen ta-
lálkozhattak a cég munkatársaival.

inhouse show és 25 éves 
 jubileum
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40 év „cutting edge”

Az általunk évek óta képviselt svájci Komax Wire a modern kábelfeldolgozási technológia élenjáró 
fejlesztője. A müncheni Productronica kiállításon ünnepelték 40 éves fennállásukat és egyúttal 
bemutatták a kábelkonfekcionálás újabb mércéjét adó Alpha 530 és 550 típusú krimpelő automa-
tákat. A ThonAuer a helyszínen gratulált a kettős ünnep alkalmából.

cutting edge
A 40 éves jubileum a „40 years at the 

cutting edge” mottóval került bevezetésre. 
Ez a mondat szabadon azt jelenti, hogy “40 
év az élvonalban”. Ez egy olyan szójáték is 
egyben, amiben a 4 évtizedet meghatározó, 
kábelt daraboló és egyúttal csupaszító kések 
kábelfeldolgozó gépekre vonatkozó jelentő-
sége is kifejezésre kerül. A késeken kívül a 
kiállításon minden egyéb olyan fejlesztés is 
megtalálható volt, aminek köszönhetően a Max 
Koch által alapított cég ma is a kábelfeldolgozó 
technológia fejlesztésének a csúcsán áll. 

Ünnepi gálavacsora 
A Komax Wire a Productronica második 

estéjén, egy hosszú és sikeres kiállítási nap 
után rendezett ünnepségre invitálta munkatár-
sait, partnereit és vevőit a kongresszusi csarnok 

mellett található Wappenhalle-ba. A 400 vendé-
get nagyon finom többfogásos vacsora várta. 
A rendezvény során köszöntések, gratulációk 
és beszélgetések hangzottak el. A gálavacsora 
legfontosabb eseményei az ügyvezető, Matijas 
Meyer személyes hangvételű beszéde, valamint 
a Max Koch által ünnepélyesen elvégzett 
tortavágási ceremónia voltak. Minden alka-
lommal, amikor a karizmatikus személyiségű 
cégalapító megszólalt, mindig lelkes tapsvihar 
köszöntötte. A THONAUER-csoportot mindkét 
ügyvezetője képviselte; Ing. Friedrich Thonauer 
és Angelika Thonauer egy olyan ajándékkosárral 
gratuláltak, amit a tagországok specialitásaival 
tettek tele. Ezen kívül átadtak egy megvilágított 
plexiből kialakított ajándéktárgyat is, ami több 
ezer Komax színű vezetékkel volt feltöltve, és 
a Komax logót utánozva a 4X (40) állt rajta.

A jubileum alkalmából ajándékokat adtunk át 
(jobbra fent). ing. friedrich Thonauer és Angelika 
Thonauer köszöntő beszédük elmondása alkalmá-
ból matijas meyerel, a Komax Wire ügyvezetőjé-
vel (jobbra lent).

Komax-Jubileum és világpremier a Productronica kiállításon
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Thonauer illustriert

forradalom a kábel-
konfekcionálásban

maximális rugalmasság, robosztus kivitel, magas fokú precizitás és példa nélküli termelékeny-
ség; néhány jellemző, amellyel a forradalmian új Alpha 550 és Alpha 530 kábelkonfekcionáló 
automaták bemutatkoztak az idei Productronica kiállításon münchenben. A Komax Wire a kábel-
feldolgozó berendezések világvezető gyártójaként ismét az innovatív és intelligens megoldások 
széles választékát mutatta be a rendezvényen.

Alpha 550

maximális teljesítmény
Az automata kábelkonfekcionáló gépekkel 

szemben támasztott mai elvárások a folya-
matosan magas szintű termelékenység és 
rugalmasság, a maximális pontossággal együtt. 
Az Alpha 550, a legújabb kábelkonfekcionáló 
automata, amely kétoldali krimpelésre és 
gumitömítés felrakására alkalmas, forradalmian 
új technológiájával tesz eleget az elvárásoknak a 
teljes feldolgozási spektrumban. A gép standard 
felszerelései közé tartozik az ACD ér bevágás 
figyelő rendszer, így a legmagasabb minőségi 
követelményeket is kielégíti a berendezés a 
0,13 – 6 mm2 keresztmetszet tartományban.  
A legjobb darab/költség viszonynak, a nagy 
termelékenységnek és a kitűnő feldolgozá-
si minőségnek köszönhetően az Alpha 550 
nagy versenyelőnnyel jelenik meg a piacon.

Alpha 530

A robosztus mindentudó
A gép robosztus kivitele, a kipróbált 

technológia és az innovatív megoldások 
gondoskodnak az Ön vállalkozásának biz-
tonságáról és növekedéséről.  Az Alpha 530, 
amely kétoldali krimpelésre és seal beültetésre 
alkalmas, robosztus kivitellel tesz eleget e 
követelményeknek. A gyors beállítási és átállási 
időknek köszönhetően nagyobb termelékenység 
érhető el az Alpha 530-al. Az utólagosan is 
felszerelhető minőségbiztosítási eszközökkel, 
mint például az automatikus keresztmetszet 
érzékelő, vagy a csupaszítás minőség elle-
nőr, a berendezés a legmagasabb minőségi 
követelményeket is képes kielégíteni. Az Alpha 
530 a 0,13 – 4 mm2 keresztmetszet tarto-
mányban kiváló megoldást nyújt az igényes 
minőségű vezeték feldolgozási feladatokra.

Komax Alpha 550 / 530 kábelfeldolgozó automaták

A közvetlenül a kábel behúzó egység alatt elhe-
lyezkedő, praktikus fiókban a szerszámok mindig 
kéznél vannak. 

A Komax Wire standja a 
 Productronica kiállításon

Vezetőcső készlet, amely a legvékonyabb vezeté-
kek kezelését is lehetővé teszi.

A Productronica kiállításon münchenben 
a Komax Wire az Alpha 530 és Alpha 550 
gépek bemutatásával új mércét állított fel a 
kábelkonfekcionálásban.

Újdonságok a 
Productronica 

2015 kiállításon
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Kokavecz László
Tel.: 0036 23457003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com

Komax Alpha 550

Komax Alpha 530

A szalagos behúzó 
egység megbízhatóan 
húzza be a vezetéket 
12 m/s (Alpha 550) 
ill. 9 m/s (Alpha 530) 
sebességgel.

Alpha 550 előnyei

n  Legjobb termelékenység a gépkategó-
riában

n  Leggyorsabb beállítás és átállás a ma-
gas szintű termelékenység eléréséhez 

n  Integrált minőségbiztosítási eszközök, 
pl. ér bevágás érzékelés (ACD) a magas 
minőségű csupaszításhoz 

n  A jövőbeli elvárásoknak megfelelően 
készült (pl. Alumínium feldolgozás) a 
minőségbiztosítási eszközök és a kímé-
letes kábelkezelés által

n  A rugalmas gépkialakításnak köszön-
hetően speciális és komplex gyártási 
feladatokra is alkalmas

n  Robosztus és megbízható feldolgozás 
a 0,13–6 mm2 keresztmetszet tarto-
mányban

Alpha 530 előnyei

n  Robosztus kivitel és hosszú élettartam

n  Nagy termelékenység az innovatív, haté-
konyságra optimalizált működés által 

n  Tökéletesen összehangolt gépi művele-
tek a kiváló CPK értékekhez

n  Opcionális ér bevágás érzékelés (ACD) 
és csupaszítás ellenőrzés Q1240 (SQC)

n  Stabil és megbízható vezeték feldol-
gozás a 0,13–4mm2 keresztmetszet 
tartományban

n  Rendkívül rövid átállási idő
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Alföldy-boruss áron
Tel.: 0036 23457003
aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.com

TM 2200 HotMelt-öntőgép

MIKO (Manufacturing Interface Komax)

Komax asztali prések 
 hálózatban

belépési lehetőség a hotmelt 
öntés területére

A termelés-végrehajtási rendszerrel 
(MES) integrált MIKO-nak köszönhetően 
lehetővé válik valamennyi berendezés elle-
nőrzés alatt tartása és a mindenkori vevő-
specifikus gyártási folyamatok integrációja. 

hálózat felépítés és architektúra
A jellemző kiépítésben a kézi munkahelyen 

egyedi PDA terminálokat (Production Data 
Aquisition - gyártási adatfelvétel) használnak. 
Ezeken a terminálokon lehetővé válik bár-
milyen termelési logisztikai feladat kijelzése, 
amely az asztali prések kisméretű képer-
nyőjén nem lenne lehetséges.  A MIKO-nak 
köszönhetően a gépkezelőnek nem szükséges 

A TM 2200-as berendezéssel nagyon 
kedvező beruházás mellett lehet belép-
ni a HotMelt öntés területére. A standard 
berendezés modulárisan épül fel: egy-
részt a TM 1004-es tartályegységből, 
másrészt a TM1010-es öntőfejből áll.

A Werner Wirth egyedi platformjának 
köszönhetően a TM 2200-as rendszer 
tartállyal vagy extruderrel is működtethető.

Tartályos anyagelőkészítés
A tartályos anyagelőkészítés alapvetően a 

legegyszerűbb megoldás arra, hogy elkezdje a 
Hotmelt technológia alkalmazását. A beren-
dezés granulátum feldolgozására alkalmas.

extruderes anyagelőkészítés
A legkényelmesebb és leginkább folya-

matbiztos anyagelőkészítés az extruderrel 
lehetséges. Különböző anyagokat tudunk 
granulátum formában feldolgozni, miközben 
az anyagfelhasználás is nagyon gazdaságos.

zsákos anyagelőkészítés
Ezt a rendszert magas hőmérsék-

let tartományban lágyuló poliami-
dok olvasztására fejlesztették ki.

Az anyagot a szabályozott hőmérsékletű 
fűtőlapra kell elhelyezni, ahol a felmelegítés lég-
mentesen történik meg és ezután innen a folyé-
kony anyag kerül továbbításra a szerszám felé.

A berendezés úgy van kialakítva, hogy egy 
operátor kényelmesen kezelhesse. Az öntési ci-
klus csupán pneumatikus vezérlésű és egykezes 
működtetéssel elindítható.  A 700 kg-os záró 
erővel rendelkező TM 2200 ideális választás 
kis és közepes szériák gyártása esetén.

A Komax krimpelőautomaták könnyen integrálhatóak a gyártástervezési rendszerhez a WPcs 
(Wire Processing communication standard) adat interfészen keresztül. Az új fejlesztésű miKo 
(manufacturing interface Komax) interfészen keresztül már a bt 712, 722, valamint 752 típusú 
gépek is hálózatba kapcsolhatók.

a gyártási adatokat kézzel bevinnie. A gép 
állapota és a gyártási folyamat adatai bármi-
kor lekérdezhetők kézi beavatkozás nélkül.  

előnyök
n  Elkerüli a hibás alkatrész-, ter-

mék- és gyártási feladat bevitelét 
n  Minőségjavulás a feldolgozási pa-

raméterek ill. a technológiai adatok 
pontos átvitelének köszönhetően

n  A gyártás és minőségellenőr-
zés nyomonkövethetősége

n  Az előírt gyártási menet lépé-
seinek pontos betartása

Komax bt 752 asztali krimpelőgép

Anyagelőkészítő berendezések: zsákos  
olvasztó(balra) és extruder (jobbra)

Újdonságok a 
Productronica 

2015 kiállításon

Kokavecz László
Tel.: 0036 23457003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com
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A moduláris kialakításnak köszönhetően a 
berendezések skálázása a mindenkori igényekhez 
szabható.

A korszerű energiagazdálko-
dás tárolási lehetőségei

Skálázható lithium ion tároló rendszer

2015 közepén, egy új piacon való munkálkodás vette kezdetét a ThonAuer-nél; olyan villamos 
energia tárolására alkalmas eszközök forgalmazását kezdtük el, amelyeket első sorban a nape-
lemek által megtermelt áram tárolására alkalmasak. Az intelligens lithium-ion alapú akkumulá-
torokat a németországi ads-tec cég fejleszti és skálázható, iT menedzsment rendszerrel ellátott 
termékként gyártja. minden rendszer 100%-ban saját fejlesztés és a termékek kizárólag németor-
szágban készülnek. ennek köszönhető a nagyon magas minőségi színvonal és az egyedi igények-
re való testre szabás lehetősége. ezeknek a lithium-ion energiatárolóknak a számára szeretne a 
 ThonAuer egy széles vevőbázist kialakítani és ez által a jövő energiaellátójává válni.

széles spektrum 
A StoraXe termékvonal nagyberendezései 

és infrastruktúrája az ipari felhasználók és a 
létesítményüzemeltetők számára fontosak. 
A teljesítmény valamint a tárolási kapacitás 
a 100 kW/100 kWh és a MW/MWh tartomá-
nyokat célozza meg. A moduláris felépítés 
és a széleskörű IT menedzsment rendszer 
szinte korlátlan skálázást tesz lehetővé. 

Az energiatároló optimális üzemeltetését 
és intelligens vezérlését az energiamenedzselő 
rendszer (EMS) biztosítja, úgy hogy minden 
időpontban optimálisan üzemeljen a berende-
zés. A különböző vevői igények kiszolgálására 
egymással kombinálható és priorizálható üzem-
módok tárolhatók el. Minden ads-tec rendszer 

körkörös, többlépcsős biztonsági rendszerrel 
működik. „Fejlesztéseink elsődleges szempontja 
az, hogy biztonságosak legyenek energiatáro-
ló rendszereink“, hangsúlyozta Ali Natour, a 
szoftveres és elektromos fejlesztések vezetője. 
Ennek érdekében szorosan együttműködünk 
a szabványügyi hivatalokkal, így tudjuk az 
igényeket megfelelő időben teljesíteni.

csúcstechnika az ir zsugor-
cső megmunkálásban

Az STCS-LC infravörös zsugorcső feldolgozó 
berendezés több különféle termék egyidejű 
feldolgozását teszi lehetővé. A zsugorcsőbe 
húzott vezetékeket a berendezés hosszirány-
ban szállítja a kemencén keresztül. Infravörös 
fűtőelemek gondoskodnak a gyors és egyenle-
tes zsugorodásról. A berendezéssel kötöttségek 
nélkül, szabadon dolgozhat fel különböző 
hosszúságú és alakú zsugorcsöveket. 

Az STCS-VMir egy gyorsan átállítható 
zsugorcső feldolgozó rendszer. A berendezés 
egyszerre több termék feldolgozását teszi lehe-
tővé és többféle alkalmazáshoz is kialakítható. 
A rendszert CAN-kábelek (spliceok és vég-spli-
ceok) optimális feldolgozáshoz fejlesztették ki. 

Az automata zsugorcső feldolgozó berendezések legfontosabb jellemzője, hogy rövid ciklusidővel, 
a legjobb minőség biztosítása mellett végzik el a hőzsugorítási műveletet.  A vezérlőegységgel 
felszerelt forró levegős berendezéseink kiváló belépő szintű termékek, amelyek az alkal-
mazáshoz illeszkedően, testre szabottan készülnek.  Az alábbi cikkben szereplő mindkét 
rendszer – az sTcs-Lc és az sTcs-Vmir – infravörös technológián alapuló asztali kivitelű 
berendezés. 

STCS-LC STCS-VMIR

sTcs-Lc

sTcs-Vmir

Antal józsef
Tel.: 0036 23457006
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com

9



Thonauer illustriert

3 új kollégával bővült a csapatunk: 
szalontai Gábor, Gál erzsébet és 
később baráth istván

2015. Január 1-től elindítottuk Célgé-
pes Üzletágunkat, amelyhez csatlakozott 
 Szalontai Gábor fejlesztőmérnök és később 
az év folyamán Baráth István műszerész.

Január 1-től csatlakozott hozzánk Gál 
Erzsébet, aki az ügyvezető munkáját se-
gíti. 2015. októberében bővült csapatunk 
Csete Péter személyében, aki kereske-
delmi ügyintézőként dolgozik nálunk.

megerősítettük célgépes 
 ágazatunkat

A cég 25 éves fennállása során kialakult 
termékportfólió ma már nem elegendő a fent 
megfogalmazott cél eléréséhez, a gyártás során 
felmerülő feladatok sok esetben nem oldha-
tók meg standard berendezésekkel. Egyedi 
szerszámozás kialakítására, több standard 
gép egyetlen gépsorba történő integrálására, 
kiegészítő automatizálására lehet szükség, vagy 
adott esetben egy teljesen új tervezésű beren-
dezés jelenti a gyártási feladat megoldását. 

A THONAUER Kft. e feladatok meg-
valósítása érdekében bővítette ki tevé-
kenységi körét az egyedi berendezés 
tervezési- és gyártási üzletággal.

40 éves a Komax
Idén ünnepli fennállásának 40 évét a Svájci 

Komax. A képviseletek számára szervezett 
közös ünneplésre Münchenben, a Produc-
tronica kiállítással egy időben került sor.

Productronica 2015 münchen
2015. november 10-13 a THONAUER 

cégcsoport részt vett a Productronica ki-
állításon, az elektronikai fejlesztések nem-
zetközi szakvásárán Münchenben. Beszál-
lítóink számos újdonsággal jelentkeztek.

részt vettünk a budapesti 
 Automotive kiállításon

Október végén kiállítóként is részt vet-
tünk az Automotive Hungary kiállításon.

A négy magyar autógyártó cég mellett idén 
a BMW is képviseltette magát, valamint közel 
300 járműipari beszállító, alkatrészgyártó, a 
saját területén meghatározó cég mutatta be 
tevékenységét. Idén először vettünk részt a 
rendezvényen, olyan várakozásokkal, hogy az 
új érdeklődőkkel is egymásra találhassunk.

A Komax regionális értékesíté-
si tréningje budapesten került 
 megrendezésre

ThonAuer 25 nyílt napok rendez-
vény, budakeszi

Szeptemberben megrendeztük a Nyílt 
Napok rendezvényünket, ahol a THONAUER 
Kft. 25 éves évfordulóját vevőinkkel és 
beszállítóinkkal együtt ünnepelhettük.

ThonAuer 25 születésnapi ünnep-
ség és vacsora

Idén 25 éves a THONAUER Kft. A kerek év-
forduló keretében kisebb ünnepséget tartottunk 
kollégáink és tulajdonosaink körében. Megem-
lékeztünk az elmúlt negyedévszázad eredmé-
nyeiről és eseményeiről, egy közösen elköltött 
ünnepi vacsorával koronázva meg az évfordulót.

is magas szakmai színvonalon képviseltette 
magát. Kiállítottuk a Komax Alpha 355 típusú 
és az újdonság Komax kappa 331 típusú 
kábelfeldolgozó gépeket. Az alacsonynyomású 
fröccsöntő gépet nagyon sokan megtekintették, 
ez a gép a kiállításon el is kelt. Asztali krimpelő 
gépeket, csupaszító berendezéseket, ellenál-
lás hegesztő gépet és mintákat is mutattunk 
a látogatóknak. Majdnem az összes látogató 
projektekkel keresett meg bennünket és az 
iparágról nagyon pozitív visszajelzést adtak.

részt vettünk az ipar napjai 
 kiállításon – budapest

Idén ismét kiállítottunk az elektronikai ipar 
hazai kiállításán. A kiállítási standunk megújult, 
és méretével, valamint egyedi, nyitott kialakí-
tásával nagy benyomást keltett a látogatókra. 
65 cég látogatott meg bennünket, akik közül 
20 új érdeklődő volt. Standunkon számos 
döntéshozó fordult meg és a többi kiállító 

2015 eseményei a 
ThonAuer magyarországnál

Automotive 2015, budapest

célgépgyártás

ipar napjai budapest
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Augusztus óta vagyunk kapcsolatban a 
ragasztási folyamatok specialistájával, ami 
lehetővé teszi a THONAUER számára, hogy a 
már meglevő adagolástechnikai termékport-
fólióját egy tökéletes partnerrel egészítse ki. 

A DreiBond több mint 35 év széleskörű 
tapasztalatával rendelkezik a nagyteljesítményű 
ragasztók és tömítések területén és mára az au-
tóipar elismert beszállítójaként tartják számon. 

A termékválaszték a klasszikus cianoakrilá-
tokat, anaerob ragasztókat, UV-ra keményedő 
ragasztókat és nagyteljesítényű szilikonokat fedi 
le. Jellemzően autóalkatrészek összeragasztása, 
lapos tömítések kiadagolása a motor és a váltó 
számára, valamint csavarok rögzítése a feladat. 
Ugyanez a rendszer alkalmas zsírzásra és olajo-
zásra is. “Örülünk a DreiBondal való, most indu-
ló együttműködésünknek. Ennek köszönhetően 
tudunk további fontos alkalmazási területeket 
megoldásokkal lefedni ügyfeleink számára”, 
tájékoztatott Mag. (FH) Renner Werner úr, a 
THONAUER GmbH értékesítési vezetője. 

felhasználói előnyök
A DreiBond előnyei közé a majdnem 

minden kihívást teljesítő, sokrétű termék-
portfólió és a különböző igényeknek meg-
felelő fejlesztési kompetencia tartoznak. A 
felhasználási terület is széles: az elektromos 
hajtásoktól a nanotechnológiáig terjed. 
Alapvetően minden DreiBond termék megfe-
lel a magas szintű autóipari kihívásoknak.

A dreibond céggel való együttműködésnek kö-
szönhetően a ThonAuer egy olyan nagyértékű 
újdonságot kínál a vevői számára, ami tökéle-

tesen illeszkedik a többi magas minőségi szín-
vonalú megoldás, így a kábelfeldolgozás, ada-
golás és az emc megoldások termékei közé.

n  ragasztók

n  Adagolók

n  Tervezés és konstrukció, komplex 
feladatok megoldása

nagyteljesítményű ragasztók 
és tömítések

A ragasztási folyamatok specialistája, a DreiBond a THONAUER 
csoport új beszállító partnere

Tűvel való adagolás (nagyobbik kép és a fenti 
három kép).
ragasztó vagy akár olaj felhordása forgó spray 
eljárással (utolsó kép lent).

z+f Termékkatalógus 

Megérkezett az új Z+F katalógus, amiben 
108 oldalon keresztül nyerhetünk jó áttekin-
tést a termékekről és juthatunk hozzá a mű-
szaki információkhoz. A kiadvány tartalmazza 
az érvéghüvelyek, a szigetelt csatlakozók, a 
gépek és kéziszerszámok teljes választékát.

Antal józsef
Tel.: 0036 23457006
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com
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célgépekkel a csúcson

milyen feladatot kellett megoldani, miért 
volt szükség egyedi gép fejlesztésre?

A feladat speciális semi-rigid (fél-merev) 
koaxiális kábel megmunkálása, ellenőrzése és 
szortírozása. A kiinduló állapot hosszra vágott, 
két végén csupaszított kábelek, amelyek öm-
lesztett állapotban érkeznek a géphez.  A meg-
munkálási feladat a belső ér vágási felületének 
letörése, „hegyezése”. A termék mobil kommu-
nikációs hálózatok antennájába kerül beépítésre, 
amely nagyfrekvenciás jelátvitelre szolgál.

A kihívás abban áll, hogy a belső érnek 
garantáltan sorjamentesnek kell lennie a 
csatlakoztathatóság érdekében, a letörési szög 
értékét pontosan kell tartani, illetve fontos 
követelmény, hogy a folyamat során a belső 
ér nem sérülhet meg, mert az nagymértékben 
rontja a nagyfrekvenciás jelátvitel minőségét.

A piacon nem áll rendelkezésre stan-
dard megoldás erre a feladatra, korábban 
saját készítésű kézi eszközt használtunk, 
amellyel már nem tudtuk kielégíteni a 
vevőnk megnövekedett igényét.

Az automatizálás másik indítéka a gép-
be integrált tisztítás és minőség-ellenőr-
zés megoldása volt. A gépesítés további 
nagy előnye a csomagolási egységeknek 
megfelelő automatikus szortírozás.

A ThonAuer célgépes csapata 2015 tavaszán megbízást kapott egy egyedi gép fejlesztésére az 
ims connector systems Kft. részére. A berendezés a sikeres átadás után már a megrendelő sop-
roni üzemében működik. Az alábbi interjút steinbach Gáborral, az imscs Kft. projektvezetőjével 
készítette Kokavecz László a ThonAuer Kft. műszaki cégvezetője.

miért döntöttek úgy hogy a ThonAuer 
Kft-t bízzák meg a gép kifejlesztésére?

Nem egyszerűen egy rendszerintegrá-
tort kerestünk a feladatra, hanem egy olyan 
partnert, amelyiknek tapasztalata van a 
kábelfeldolgozás terén. A THONAUER abszolút 
mértékben megfelel ennek a feltételnek.  A 
THONAUER azért is volt kézenfekvő választás, 
mert korábbi, több évre visszanyúló együtt-
működésünk során pozitív benyomásokat 
szereztünk a THONAUER Kft. munkájáról. A 
cég által biztosított helyi vevőszolgálat is fontos 
érv volt a THONAUER melletti döntésben.

milyen benyomás alakult ki Önben 
a ThonAuer mérnökeiről a beren-
dezés megvalósítása során?

Pozitívan értékeltük, hogy a megrendelés 
előtti konzultáció során, illetve a korábban 
használt megoldás tanulmányozása során 

Kokavecz László a ThonAuer Kft. műszaki 
cégvezetője interjúpartnerével steinbach 
Gáborral, az imscs Kft. projektvezetőjével.

optikai ellenőrzés

Az IMS Connector Systems egy techno-
lógiaközpontú, nagyfrekvenciájú csatlakozók 
fejlesztésére és gyártására szakosodott 
nemzetközi vállalat. Termékpalettája  
koaxiális RF csatlakozók, koaxiális kábe-
lek, RF kapcsolók, RF antenna kapcsolók, 
tesztadapterek és tesztszerelékek, akku-
mulátor  csatlakozók valamint mobilkészü-
lék-antennák hatalmas választékából áll. 

Mindemellett az IMS Connector 
Systems kutatási- és fejlesztési részleg-
gel rendelkezik, egyedi RF megoldásokat 
kínálva vevői egyéni alkalmazásaihoz. 

Az IMS Connector Systems Kft. 1997-
ben a cégcsoport tagjaként alakult. Jó 
felszerelt üzemben összeszerelést, teljes 
körű termékminőség ellenőrzést illetve 
bevizsgálást, készletgazdálkodást, csoma-
golást és szállítmányozást végeznek. A Cég 
nagy hangsúlyt fektet a precíziós forgácsolt 
fém alkatrészek előállítására és a folyama-
tok részleges, ill. teljes automatizálására.

Kokavecz László
Tel.: 0036 23457003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com
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nagyon alaposan felmérték az elvárásainkat. 
Innovatív megoldásokkal, készen kidolgozott 
javaslatokkal érkeztek már az első szemé-
lyes konzultációk során. A tervzsűrizéskor 
konstruktívan álltak hozzá javaslatainkhoz. A 
munka folyamán is folyamatosan kapcsolatban 
maradtunk, amelynek köszönhetően a tervezett 
határidőre és minden elvárásunkat kielégítő 
berendezést kaptunk. Összességében nagyon 
elégedettek vagyunk a THONAUER munkájával.

A gép mely funkcióit emelné ki, ame-
lyek különösen elnyerték tetszésüket?

A kábelek adagolási megoldása nagysze-
rű ötlet, amely megbízhatóan tud több féle 
hosszúságú kábelt kezelni hosszadalmas 
átállás nélkül, a gép folyamatos működése 
mellett. Nagyon tetszik, az a megoldás, aho-
gyan az előírt ütemidő megtartása érdekében 
külön történik a kábelek megmunkálása és 
ellenőrzése. Tetszik a mindenre kiterjedő, 
felhasználóbarát kezelőfelület is és meg kell 
említenem a kötegszortírozás megoldását, 
továbbá a gép kompakt kialakítását is. 

Terveznek következő megbízást adni 
a THONAUER célgépes csapatának?

Igen, többféle feladat megoldásáról is 
tárgyalunk mind a standard gépek területén, 
mind pedig az egyedi fejlesztésű berendezé-
sek területén. Remélem, hamarosan újabb 
sikeres projektekről számolhatunk majd be.

Köszönjük az interjút steinbach úrnak!

Kíméletes kábelkezelés

megmunkáló egységfelhasználóbarát kezelőfelület

›

Ömlesztett saruk professzio-
nális feldolgozása

Az UP65 hidraulikus asztali krimpelőprés 
400 mm2 keresztmetszetig képes ömlesztett 
kiszerelésű elektromos csatlakozók feldolgo-
zására.  Az új tervezésű, integrált hidraulikus 
tápegységgel a gép helytakarékos, csendes 
működésű és egyszerűen üzembe helyezhető. 
Rugalmasan alkalmazható, optimális plug-
and-play megoldás, amelyhez csak elektro-
mos tápcsatlakozás szükséges és bármikor, 
bárhol, univerzális módon használható.

n  Szigetelt kábelsaruk 0,25–6 mm²
n  Nem szigetelt csősaruk és csatlakozók 

0,5–16 mm²
n  Szigetelt és nem szigetelt érvéghüvelyek 

0,14–50 mm²
n  Esztergált saruk 0,14–16 mm²
n  Nem szigetelt FASTON csatlakozók  

0,14–6 mm²
n  Nem szigetelt csősaruk és toldósaruk 

1,0–6,0 mm²
n  Ügyfél specifikus alkalmazások

n  Legnagyobb krimperő a nagy keresztmets-
zetű alkalmazásokhoz (pl. akkumulátor kábel)

n  Kompakt kivitel és nagyon rövid beállítási idő
n  Gyors, szerszám nélküli adapter csere
n  Méretek: 558 x 238 x 588 mm (UP 65) 290 x 

220 x 510 mm (UP 66)
n  Tömeg: 160 kg (UP 65)/165 kg (UP 66)
n  Minden verzió megfelel az 2011/65/EU 

(ROHS 2) EU irányelvnek és CE-konform

Ez a gép kedvező ár-teljesítmény arány-
nyal kínál ideális belépő szintű megoldást az 
ömlesztett kivitelű saruk gépi feldolgozására.  A 
kb. 1,4 t krimperővel könnyedén feldolgozhatók 
a leggyakrabban használt kis keresztmetszetű 
elektromos csatlakozók és valamennyi WEZAG 
betét használható az opcionális pozícionáló 
egységgel együtt is. Az UP 14 többek között 
pozitív záró mechanizmussal is rendelhető 
(a feldolgozási minőség további biztosítása 
érdekében), UP 14 Z típusmegjelöléssel.

UP 65 / UP 66 krimpelőprés UP 14 Krimpelőprés

uP 65 (f.) és uP 14 (l.) „z” kivitelben pozitív záró 
mechanizmussal

Antal józsef
Tel.: 0036 23457006
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com
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Thonauer illustriert

Az érintkező felületi kontaktus meg-
határozza a tömítés minőségét

A műanyagból készült ház alkatrészek hasz-
nálatának terjedésével a tömítőanyagok viselke-
dése is megváltozott. A fém ház komponensek-
nek a leginkább mechanikus megmunkálás után 
„érdes” felülete van, a műanyag alkatrészeket 
ezzel szemben sima felület jellemzi, és az 
öntőformából kiszedve már be is szerelhetőek. 
Az alkalmazott műanyagtól és annak adhéziós 
tulajdonságaitól függően problémát jelent a 
rosszul kötődő tömítőanyag és az ezzel kap-
csolatos tömítetlenségek, az olaj, üzemanyag 
vagy hűtőfolyadék kapilláris átszivárgása. 

A plazma alkalmazásának felületi hatásai
A polisztirol (PS), poliizo-butilén (PIB), 

polivinil-klorid (PVC) és a polimetil-metakrilát 
(PMMA) alapvetően előkezelés nélkül feldol-
gozható, a felületük oldószerrel jól oldható.

A polietilén (PE), polipropilén (PP), 
politetrafluoretilén (PTFE), poliamid (PA), 
poliacetál (POM) vagy poliéter-éter-keton 
(PEEK) viszont előkezelésre szorul a fe-
lületi energia növelésének céljából.

A maratás környezetbarát alternatívája 
a gázplazmával történő kezelés. Ennél az 
eljárásnál a levegőt, vagy egyéb gázt elekt-
romágneses térrel gerjesztik úgy, hogy az 
elektronokra, ionokra és gyökökre esik szét, 

majd nyomással a munkadarabra fújják. 
A műanyag típusától függően a felületen 

dipólok (szabad gyökök) alakulnak ki, amik 
nagyon reakcióképesek. Emellett nagy frekven-
ciájú, rövid hullámhosszú UV sugárzás emit-
tálódik. Ezen kívül a sebesség és távolság vál-
toztatásától függően fizikai kontaktuson alapuló 
tisztító hatás is fellép. A szennyező anyagok így 
gáz halmazállapotúvá alakíthatóak és el-
szívással eltávolíthatóak. A végeredmény 
egy mikro-érdesített felület, ami tovább 
javítja az adhéziós tulajdonságokat.

A gépek technológiája kom-
binálja a plazmázó és a fe-
lületkezelő berendezést

A kompakt kialakítás lehetővé teszi 
a plazma utólagos modulként történő 
hozzáadását a tömítő- vagy ragasz-
tóanyag adagoló berendezéshez. A 
két munkafolyamat szériában, azaz 
közvetlenül egymás után zajlik le. 

Így az alacsony nyomású plaz-
makezelő berendezést koncepcióváltás 
nélkül hozzá lehet építeni a DreiBond 
adagoló rendszerekhez, ezzel pedig 
a beruházási költséget tudjuk mini-
malizálni. Az alacsony karbantartási 
és alacsony folyamatköltségek teszik 
ezt a megoldást még vonzóbbá.

Plazmakezelés a motorok ragasztásánál és 
 tömítéseinél

Két alkatrész között meglévő hézagot sokszor egy tömítőanyag tölt ki, amely megakadályozza a 
folyadékok kiszivárgását. Az optimalizált előkészítés és gondos feldolgozás ellenére időről időre 
megfigyelhető az olaj, vagy más folyadékok „könnyezése”. A plazmakezelés most megoldást kínál 
erre a problémára.

kezeletlen

1000 mm/perc  mozgatási sebesség,  
5 mm plazma fúvóka távolság

3 mm plazma fúvóka távolság

1 mm plazma fúvóka távolság

1500 mm/perc  mozgatási sebesség,  
3 mm plazma fúvóka távolság

kezeletlen

kezelt

kezelt

16 nap után

16 nap után

58 nap után

58 nap után

A különböző folyamatsebességek és különböző plazma 
fúvóka távolságok hatása

A folyamatparaméterek befolyása a plaz-
makezelt felület érdességére

A távolság változtatásának hatása 1000 mm/perc moz-
gatási sebességnél. figyelemre méltó, hogy a felület 
módosítása milyen hosszú időn keresztül fennmarad.

meggyőző gyakorlati tapasztalatok

n  20-180-szoros javulás a kö-
tődési tulajdonságokban 

n  Még a teljesen inkompatibilis 
anyagpárosítások is tömíthetőek

n  Egyszerűbb tömítési felület kialakítás
n  Mosásos tisztítási és előkezelési folya-

matok, valamint a vegyi anyagok hasz-
nálata nagymértékben csökkenthetőek
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2,17 2,25 2,25
2,01
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0,0

0,5
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2,5

3,0

3,5
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Forrás: DreiBond szakirodalom

Kokavecz László
Tel.: 0036 23457003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com
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31. kiadás 

Web-to-Print
A fenti kifejezés arra vonatkozik, amikor 

egy webes tartalom alkalmas a nyomtatott 
formák előállítására. A webszervereken eltárolt 
szövegek, képek és a grafikák különböző doku-
mentumokhoz való hozzáfűzése automatikusan 
történik. PDF nyomtatással lehet a különböző 
adatokat a képernyőn megtekinteni, vagy valós 
nyomtatásra előkészíteni. A legnagyobb előny 
az, hogy a PDF elkészítésének időpontjában 
a folyamatosan frissített webes tartalomnak 
köszönhetően az információk mindig aktuálisak.

A kihívás
Sokáig hiába kerestük azt a megoldást, ami 

a mi adottságainknak leginkább megfelel. Végül 
aztán megtaláltuk azt a partner, aki leginkább 
alkalmas a webes struktúránkhoz illeszke-
dő kialakítás elvégzésére. Katalógusoldalak 
készítésekor meglehetősen nagy a szerkesztő 
szabadsága az oldalak optikai és grafikai 
kialakítása szempontjából. Ezzel ellentétben 
az automatikus oldalfelépítés esetén észreve-
hetően korlátozottak a lehetőségek, mert az 
emberi gondolkodással ellentétben, a számí-
tógép nem tud esztétikai döntéseket hozni. A 
nehézségek ellenére mégis sikerült a cégünk 
megjelenésével kapcsolatban támasztott köve-
telményeknek megfelelő dizájnt kialakítanunk.

Teljes áttekinthetőség
Az online katalógus a termékcsoportja-

ink szerinti felosztást követi. A THONAUER 
cégcsoport bemutatása, a termékkategóriák 
felsorolása és a tartalomjegyzék jelentik a 
szükséges átláthatóságot. Innen lehet tovább-
lépni egy olyan táblázatos áttekintő nézethez, 
ahol az összes alkategóriát találhatjuk.  Ezek 
mellett megjelenítjük a technológiákat és a 
honlapon található műszaki információkat 
is, így lehet eljutni a legfontosabb műszaki 
adatokhoz és a berendezések specifikációjához.

A termékindex a katalógus legvégén találha-
tó és betűrendben ad átfogó képet a termékek-
ről. A gyártókat bemutató egyéb információk, 
a különböző gyártási folyamatok, az iparági 
hozzárendelés és a vonatkozó oldalszám megje-
lenítése teszi lehetővé a praktikus felhasználást.

Amikor nemrégiben a honlapunkat átalakítottuk, kulcskérdés volt, hogy a mindig aktuális tarta-
lomból egyszerűen lehessen olyan nyomtatható katalógust készíteni, ami mindig a naprakész 
információkat tartalmazza és így megfelel érdeklődőink igényei számára. már majdnem kész 
vagyunk a munkával, ezért úgy gondoltuk, hogy itt az alkalom, hogy megmutassuk, hogyan fog 
működni ez a nagyon praktikus információs eszköz.

Webkatalógus

A katalógus végén található táblázatos formájú 
termékindex betűrendben tartalmazza az 
összes termékünket. A táblázat a termékekről, 
a gyártási folyamatokról, az iparágakról, a 
gyártókról szóló információkat tartalmazza, és 
automatikus oldalszámozással rendelkezik.

A katalógus szabványos kialakítása előre 
meghatározott sablonokon alapszik.
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31. kiadásThonauer illustriert

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.
Műszaki 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. 

AmPer, Brno (CZ)  2016. 03. 15–18.

smArT AuTomATion, Bécs (A)  2016. 05. 10–12.

iPAr nAPjAi, Budapest (H)  2016. 05. 24–27.

nyíLT nAPoK, THONAUER Kft., Budakeszi (H)  2016. 09. 20–23.

eLosys, Trenčín (SK)  2016. 10. 11–14.

AuTomoTiVe, Budapest (H)  2016. 10. 19–21.

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.

H


