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32. kiadás 

rövid időn belül számos újdonság

A román versenyhatóság jóváhagyása által 
nemrég véglegesen zöld utat kapott a teljes 
THONAUER csoport Komax AG általi átvétele. 
Olyan megoldásra adta áldását a hatóság, 
amely a cégünk jövőjéről való legkedvezőbb, 
hosszú távú gondoskodást jelenti számunkra.

Az átvétel révén a Komax nemcsak a világ 
egyik legfejlődőképesebb piacának Wire 
üzleti területén erősíti meg jelenlétét, hanem 
rendszermegoldások szállítójaként a mi 
kompetenciánkkal a portfólióját is kibővíti a 
számára eddig ismeretlen területeken. Biztosan 
érdekes lesz a magyarországi leányvállalatunk 
fejlesztési erőforrásaihoz való hozzáférés, annál 
is inkább, mivel a Komax maga is egyre inkább 
alkalmaz egyedi gépészeti megoldásokat. 

Megrendelőink számára szinte semmi 
nem változik, hiszen a Komax is arra törek-
szik, hogy az az összeszokott csapat, amivé a 
cégünk vált, tovább folytathassa eredményes 
munkáját. Az utóbbi két évben egyértelműen 
bebizonyítottuk, hogy ez az út szép jövőhöz 
vezet. Ez a két év a két legeredményesebbként 
került be a cég eddigi történetébe. Mindezt 
minden piacunkon megerősített, követke-
zetes marketinggel, portfóliónk jövőt ígérő, 
eredményes termékekkel való megfiatalítá-
sával és a vevőkör célzott bővítésével értük 
el. A sikerhez az átfogó minőségbiztosítási 
rendszer bevezetése is nagyban hozzájárult.

Ezeket az erőfeszítéseket csak egy 
ötletekre és víziókra fogékony, azokat 
magáévá tevő csapat tudta megvalósítani. 
Köszönet minden munkatársunknak, az 
összes országunkban, közülük nem keve-
sen a kezdetektől fogva velünk vannak és 
öregbítik „THONAUER családjuk” hírét.

A tulajdonosváltással a cégvezetés is 

változik. Az eddig értékesítési vezetőként 
tevékenykedő Ing. Mag. (FH) Werner Ren-
ner és a Komax marketing, értékesítési és 
szerviz területekkel foglalkozó alelnöke, 
Marc Schürmann, közösen veszik át a cég 
vezetését. Renner úr a THONAUER csoport 
értékesítési vezetőjeként eltöltött két évben az 
értékesítési területet erősítette a vállalatnál és 
ezzel az új tulajdonos bizalmát is elnyerte.

Én a 60 munkában töltött évem után, 82 
évesen kipróbálom a nyugdíjasok életét. A 
vállalattal a kapcsolatomat és az iránta való 
érdeklődésemet a lehetőségekhez képest 
fenntartom. Néhány beszállítói kapcsolatot 
saját magam építettem ki, ilyen mindenekelőtt 
a Komaxhoz fűződő kapcsolat is; ezúton is 
szeretném megköszönni a sok közös évet 
és az ehhez az időszakhoz kötődő izgalmas 
vállalkozásokat. Az érezhető veszteségben 
vigasz számomra, hogy egy, a kezdetek-
től fogva velünk levő partner viszi tovább 
a céget. Ez a tény büszkeséggel tölt el!

Angelika lányom, aki velem együtt ezt a 
vállalatot felépítette és az utolsó két évben 
vezette, további két évig a felügyelő bizottság 
tagjaként fogja támogatni vállalatunknak a 
Komax csoportba való sikeres bevezetését.

Minden jót és eredményes jövőt, továbbá 
házi újságunkból érdekes olvasmányokat 
kívánunk Önöknek, akik a legkülönfélébb 
kapcsolatban állnak a THONAUER vállalattal.

Üdvözlettel

Ing. Friedrich Thonauer
Alapító cégvezető

Dipl. Wbkfr. Angelika Thonauer
Ügyvezető

Előszó
Ing. Friedrich Thonauer,
a THONAUER GmbH alapítója és cégvezetője

kábelfeldolgozás

Vágógépek | Csupaszító gépek | Vágó- 
és csupaszító gépek | Fél automatikus 
krimpelő gépek | Krimpelő automaták 
| Sodrógépek | Házbeültetés | 
Kábelkezelés

csatlakozótechnológia

Krimp-szerszámok | Ellenállás-
hegesztő gépek | Forrasztó automaták 
| Zsugorcső-feldolgozó gépek | 
Présszerszámok

feliratozási megoldások

Címkés feliratozás | Tintasugaras 
nyomtatós feliratozás | Lézeres 
feliratozás

keverés, adagolás és 
diszpenzálás

Kétkomponensű keverő- és 
adagolórendszer | Alacsony nyomású 
fröccsöntés (Hotmelt Moulding)

Vizsgálótechnika

Csiszolati laboratórium | Tépőerőmérő 
készülékek

kábeltárolási és kábelcsévélési 
technológia

Fél automatikus orsótároló rendszerek 
| Kábelcsévélő gépek | Asztali 
csévélőgépek | Speciális csévélőgépek

elektromágneses árnyékolás és 
kijelző üvegek

Elektromágneses árnyékoló anyagok | 
Kijelző üveg megoldások (akrilüveg és 
polikarbonát)

szolgáltatások

Habosított tömítések (poliuretán alapú) 
| Szilikon alapú elektromágneses 
árnyékoló tömítések | Elektromos 
komponensek kiöntése | Hotmelt 
Moulding | Egyedi gépek készítése2
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32. kiadás 
általános

témák

A KOMAX automata kábelfeldolgozó 
berendezéseket gyártó vállalat. A világpiacon 
vezető cég globális jelenléte a svájci precizi-
táson és minőségen alapszik. A THONAUER 
csoport stabil kelet-közép európai jelenléte 
ideális lehetőség a KOMAX számára, hogy a 
bécsi székhelyű vállalatcsoporttal egészítse ki 
nemzetközi szerviz és kereskedelmi hálózatát. 
A THONAUER csoport nagy tapasztalattal 
rendelkezik egyedi megoldású berendezések 
gyártása terén is. A THONAUER Magyaror-
szág tervezési kompetenciája meghatározó az 
egyedi gépek és egyedi megoldások kapcsán.

A THONAUER GmbH-t Ing. Friedrich 
Thonauer alapította 1988-ban. Rövid-
del ezután felvette a KOMAX képvisele-
tét és azóta szoros személyes és üzleti 
kapcsolat köti össze a két vállalatot.

A THONAUER 28 évvel ezelőtt kezdte el 

a munkát a kihívásokkal teli kelet-európai 
piacokon; így már ekkor Ausztrián kívül Ma-
gyarországon, Szlovákiában, Csehországban és 
Romániában is képviselte a KOMAX-ot. Mára a 
cégcsoport 6 országban, 55 munkatárssal tevé-
kenykedik. Ez a nemzetközi háttér a  THONAUER 
szintén nemzetközi háttérrel rendelkező 
megrendelői számára további előnyöket jelent. 

Változás a cégvezetésben
Az átvétellel a cégvezetés is változik. Az 

eddigi ügyvezetők, Ing. Friedrich Thonauer és 
lánya Angelika Thonauer lemondanak tisztsé-
gükről és a cégnél eddig értékesítési vezetőként 
tevékenykedő Ing. Mag. (FH) Werner Renner 
számára adják át a Thonauer-Csoport vezetését.

„Az eddigi legsikeresebb évünkben, 2015-
ben döntöttünk úgy, hogy biztosított utódlás 
formájában a cég jövőjéről felelősen gondos-
kodva a vállalatot a piacvezető KOMAX cég 

számára adjuk át. Ezzel a döntéssel a lehető 
legjobb kezekben tudhatjuk a cég jövőjét. A 
2015-ös évet 70%-os árbevétel-növekedéssel 
zártuk. Ez egy nagyon szép lezárás számunkra 
és úgy érzem, hogy 82 éves koromban ezzel 
az eredménnyel lassan nyugdíjba vonulha-
tok!“, mondta Ing. Friedrich Thonauer.

„Vevőink és szállítóink számára nem jár 
különösebb változással a tulajdonosváltás”, 
nyilatkozta a THONAUER-Csoport vezetősége. 
A napi ügymenet továbbra is a megszokott 
rendben, sikeresen zajlik a gyakorlott és 
tapasztalt THONAUER csapatnak köszönhetően. 
Az új, svájci tulajdonos által olyan szinergiákat 
tudunk kihasználni, amelyek a vevőink számára 
újabb nagyszerű lehetőségeket jelentenek.”, 
nyilatkozta a THONAUER-Csoport új ügy-
vezetője, Ing. Mag (FH) Werner Renner.

28 év eredményes együttműködést követően, 2016-tól a svájci komAX hoLdinG AG a 
 ThonAuer-csoport tulajdonosa. A szerződések már decemberben aláírásra kerültek és mostanra 
a romániai versenyhivataltól is megérkezett a vásárlást jóváhagyó írásos beleegyező nyilatkozat.

A komax átveszi a 
 ThonAuer csoportot
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32. kiadás 
általános

témák

Alacsony nyomású fröccsöntő gyár-
tó tevékenységünk budakeszi telephe-
lyünkön már 2015-ben elindult.

Itt egy Werner Wirth gyártmányú TM2500 
típusú, igen rugalmas megmunkáló berendezés 
található. Ehhez csatlakozik egy extruder, amely-
lyel gyors gyártásindítás, illetve anyagváltás 
valósítható meg. Az öntőszerszám érkezhet az 
ügyféltől, vagy az ő igényeik szerint partne-
rünk, a magyarországi GST cég is előállíthatja 
kedvező áron és gyors szállítási határidővel.

Legyen szó kábelátvezetésről, nyomtatott 
áramkörök kiöntéséről, elektronikus alkatrészek 
védelméről, különleges katonai alkalmazásokról 
vagy járműfékek csatlakozóiról – mi minden 
alkalmazásra fel vagyunk készülve és a gyártás-
hoz megfelelő felszereléssel is rendelkezünk. 
Az alkatrészek akár érzékenyek is lehetnek, 
hiszen legfeljebb 50 bar nyomással dolgozunk. 
Műszaki megoldásunk az alkatrészek pontos, 
gyors és kiváló minőségű gyártását teszi 
lehetővé. Dolgozóink megfelelő képzettséggel 
és rendkívüli motivációval végzik feladatukat.

A THONAUER az alacsony nyomású 
fröccsöntéses technológiához mindent egy 
kézből szállít: poliamid öntőanyagot granulátum 
formájában, öntőszerszámot és a megfelelő 
gépet. Az anyag kiválasztása mindig az alkal-

mazáshoz, az igényekhez illeszkedve történik. 
Számos műszaki elvárás magas színvonalú 
kielégítésére vagyunk képesek. Kérjük, for-
duljon hozzánk már a tervezési fázisban, hogy 
idejében segíthessük tanácsainkkal. Minden 
szerszámot csak kipróbálás után definiálunk, 
ehhez partnerünknél sokéves tapasztalat és 
egyedülálló géppark áll rendelkezésre. 

Gépünk majdnem mindig rendelkezés-
re áll közepes sorozatok számára is.

Tények a komaxról

A Komax-Csoport, ipari automatizálási 
területen tevékenykedő, globális tech-
nológiai fejlesztő vállalat. Az innovatív 
gyártó minőségi és magas színvonalú 
megoldásokat fejleszt és készít a kábelfel-
dolgozást végző berendezések számára. 
A KOMAX gazdaságos és biztonságos 
megoldásai elsősorban az autóiparban 
kerülnek felhasználásra. A Komax-Csoport 
világszerte több mint 1550 munkatárssal 
dolgozik, és leányvállalatok, valamint 
képviseletek útján 60 országban érté-
kesít és végez szervizszolgáltatást.

Termékkatalógus
Az új, online létrehozott termék-

katalógus teljes áttekintést ad termék-
programunkról. Képernyőn való megtekin-
tés céljából bármikor letölthető az aktuális 
változat PDF formátumban a  
www.thonauer.com című weboldalunkról, 
illetve nyomtatott formában is megrendel-
hető.

Gyártás egyedi igényeknek megfele-
lő, alacsony nyomású fröccsöntéssel

A ThonAuer kft. szolgáltatásként kínálja az alacsony nyomású fröccsöntést és így lehetővé teszi 
az alkatrészek védelmét kis darabszám esetén is, illetve ha a saját gép beszerzése nem kifizetődő, 
vagy ha a megrendelt berendezés beérkezéséig is gyártani kell.

ing. mag. (fh) Werner 
renner értékesí-
tési vezető és a 
 ThonAuer-csoport új 
ügyvezetője

Alacsonynyomású fröccsöntéssel való gyártás 
a ThonAuer kft. magyarországi üzemében, 
budakeszin.„Szeretettel köszöntjük a THONAUER 

csoportot a Komaxnál. A THONAUER a 
világ egyik legerősebben fejlődő régiójába 
kínálatával és ügyfélkapcsolataival kitűnően 
beilleszkedve, értékesítési és szervizhálóza-
tunk fontos kiegészítését jelenti. A Komax 
ezen kívül a THONAUER egyedi megoldások 
területén szerzett tapasztalatából, valamint helyi 
ügyfélspecifikus alkalmazásfejlesztési kompe-
tenciájából is profitál. Werner Renner és Marc 
Schürmann révén a cégcsoport vezetését két 
kompetens személy végzi. Ők továbbfejlesztik 
a vállalatot és az ügyfelek hasznára fordítják a 
két cég egyesüléséből adódó új lehetőségeket.”

mattijas meyer, ceo komax AG

Letölthető 
és megren-

delhető

Várkonyi csaba
Tel.: + 36 23 457 003
csaba.varkonyi@thonauer.net
www.thonauer.com
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32. kiadás 
általános

témák

A krimpelés a THONAUER cégnél a kábel-
konfekcionálás egyik legfontosabb részterülete. 
Kínálatunkban krimpelőgépek és a hozzájuk 
való krimpelőszerszámok találhatók a vezetékek 
érintkezőkkel való manuális vagy automati-
kus ellátásához. Az egyenletesen jó minőség 
szavatolásához a gépekre krimperő-felügyeletet, 
krimpmagasság-mérő és kihúzóerő-mérő ké-
szüléket telepítünk. A minőségbiztosítást csiszo-
lati labor és mérési jegyzőkönyv egészítik ki.

A gépek és a szerszámok is rendszeres 
karbantartást igényelnek. A szerszámokat 
naponta (a használati időtől függően vagy 
kb. 50.000 darab után) meg kell tisztítani, 
szemrevételezéssel meg kell vizsgálni és meg 
kell zsírozni (Mecal Autol Top 2000). Minden 
eshetőségre számítva különösen előnyös a 
kopó alkatrészek raktáron tartása. Használa-
ton kívüli szerszámok esetében nem szabad 
megfeledkezni a „szerszámvédelemről”.

A krimpelőgépeknél rendszeresen ellenőriz-

ni kell a zárási magasságot (135,8 mm 850 
kg esetén) és a stabilitást. A karbantartáshoz 
tartozik még a lineáris csapágyak, az excen-
tercsapágyak és a fék ellenőrzése. Ügyelni 
kell arra, hogy a védőberendezések mindig 
rendeltetésszerűen legyenek felszerelve.

Tanácsadásért, gépeinek karbantartásával 
és ellenőrzésével, valamint dolgozóinak 
képzésével kapcsolatban forduljon hozzánk!

Amit a krimpelésről tudni kell

13
5,

8 
±0

,0
1

A zárási magasság rendszeres ellenőrzése

Lehetséges krimpelési hibák (balról jobbra): nem 
gáztömör; nem zárt; sorjás; átvágott elemi szál; 
rosszul krimpelt vezeték.

mecal szerszámvédő

Az emberek egyre több időt töltenek az 
autóban. Attól függetlenül, hogy a gépkocsik 
ténylegesen haladnak, vagy csak a dugóban 
araszolnak – az autózás élményének opti-
malizálásában döntő szerepet játszik a jármű 
belső terének kialakítása. A komfortnak, 
otthonosságnak és használhatóságnak a 
legjobb levegőminőséggel kell párosulnia az 
utasok egészségének megőrzése érdekében.

dbL: 5452.13
bmW: TL 8350 151.6
fcA: MS AY 560
Gm: 3628M
VW: TL 848

Az RAMPF emissziószegény PU tömítőhab-
jainak termékválasztéka a  következő rendsze-
rekre terjed ki:

RAKU-PUR® 32-3264 
RAKU-PUR® 32-3278  (thixotróp)

RAKU-PUR® 31-3164 
RAKU-PUR® 31-3178  (folyékony)

VdA 278
Voc < 100 mg/l
foG < 250 mg/l
VdA 270 szagmérés  < 3
VdA 275 formaldehid-emisszió

Az rAmPf emissziószegény 2k-Pu tömítő-
habjainak nagy választéka segít a járműipar 
emissziós előírásai, valamint a vezető jár-
műgyártók szabványai szerinti követelmények 
teljesítésében.

kíváló 
 levegőminőség

A vezető járműgyár-
tók szabványai

járműipari 
emissziós elő-
írások

Várkonyi csaba
Tel.: + 36 23 457 003
csaba.varkonyi@thonauer.net
www.thonauer.com

Vigh zoltán
Tel.: +36 20 277 8111
zoltan.vigh@thonauer.net 
www.thonauer.com

6

Thonauer illustriert



32. kiadás 
helyi
témák

Új kollégánk csete Péter

Csete Péter 2015.október végén 
csatlakozott a THONAUER csapathoz, 
kereskedelmi ügyintézőként. Feladata 
értékesítésünk és szervizszolgáltatásunk 
adminisztratív és logisztikai támogatása.

czeglédi marianne kollégánk 
 nyugdíjba vonult

Marianne-t szinte minden vevőnk ismeri, 
hiszen 14 évet töltött a THONAUER Kft.-nél. 
2016.01.01-től nyugdíjba ment, az év végi ren-
dezvényeken búcsúztattuk őt, de nem engedtük 
messzire, hiszen tanácsaival és szakértelmével 
gyakran segíti munkánkat. Köszönjük a 14 
évi munkát és jó pihenést kívánunk neki!

karácsonyi ünnepség 
 

A Karácsonyt a cégen belül is megtar-
tottuk. Közös ebéddel és ajándékozással 
kívántak egymásnak boldog Karácsonyt a 
kollégák. Majd Bécsben volt alkalmunk az 
egész cégcsoporttal együtt ünnepelni.

Antal józsef

Két nagyon fontos dolog 
történt velem 2015-ben:

Értékesítőként eladtam az 
első Kappa 310 gépet és 
megházasodtam. Mindkét 

esemény miatt nagyon 
boldog vagyok.”

kikapcsolódás munka közben

Karácsonykor egy régi álom valósult 
meg egy ping-pong asztal megvásárlá-
sával, amely a kollégák dolgos hétköz-
napjait segíti egy kis rekreációval.

Mindennapjaink a ThOnAuER Kft.-nél.

Új kollégánk  
csete Péter

Gábor és Laci - műszaki csevegés

kati és Gyöngyi képeket nézegetnek Gábor tanácsadást tart

józsi esküvői  
beszámolója

Ötletelnek a vezetők

marianne munka közben

marianne búcsúztatása
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kokavecz László
Tel.: +36 23 457 003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com

Termékeink

kapcsolószekrények igény 
szerinti huzalozása

Az új zeta 630 géppel a kapcsolószekrény gyártás hatékonyan és „just in time” végezhető. A gaz-
daságos automatizálási folyamatnak köszönhetően a kábelkonfekcionálás már 1 darabos köteg-
nagyságtól nagyon termelékeny. Az automatizált folyamatok és az átszerelés nélküli köteg- vagy 
szekvenciális gyártás akár 50 százalékkal is lerövidítik a gyártási időt. Az automata kábelváltó 
akár 36 különböző vezetéket is adagolhat, a cm 1/5 Gs érvéghüvely-modul pedig akár öt különböző 
érvéghüvely feldolgozására képes. A megbízható, teljesen automatikus gyártás folyamatosan a 
legjobb minőséget garantálja.

Akár 50 százalék időmegtakarítás
A manuális folyamatok időigényesek. 

A Zeta 630 minimálisra csökkenti a kézi 
szerelést. Automatikusan elvégzi az ösz-
szes szükséges kábel konfekcionálását és a 
megfelelő sorrendben, hosszban, teljesen 
felszerelve bocsátja azokat rendelkezés-
re – feliratokkal és érintkezőkkel együtt.

A kapcsolószekrénynél már csak a 
kábelek elhelyezése marad a feladat. Az 
olyan manuális folyamatokra, mint a da-
rabolás, csupaszolás, feliratozás, érvég-
hüvelyek préselése már nincs szükség.

egyenletes és kiváló minőség az 
 automatizálásnak köszönhetően

Az automatikus gyártás garantálja a reprodu-
kálható, egyenletes minőséget. Az automatizált 
adatátvitel megszünteti a hibaforrásokat, mivel 
a gépen nem kell manuális bevitelt végezni. A 

legmagasabb igényekhez opcionális minőség-
felügyeleti modulok állnak rendelkezésre.

átfogó adatáramlás az ecAd és a gép között
Egyes ECAD rendszerekről a gyártási adatok 

a WPCS Komax interfészen keresztül közvet-
lenül a gépre küldhetők. Az ECAD rendsze-
rekből vágólistába történő adatexportálás is 
lehetséges. A vágólistát olvasható adatokká 
konvertáljuk és beolvassuk. Így nincs szükség 
a cikkek gépen való manuális programozá-
sára. Ez minden kötegnagyságnál, akár az 1 
darabos gyártásnál is rendkívül hatékony.

cm 1/5 Gs érvéghüvely-modul
A modul egyszerre öt hevederezett érvég-

hüvely tekercset fogad be. A rendelkezésre álló 
pozíciók szabadon betölthetők és sorrendben 
feldolgozhatók. Mindez 0,5 mm2 és 2,5 mm2 
közötti keresztmetszetek, valamint 8 és 10 mm 

hosszak mellett. Így nagy rugalmassággal, 
átszerelés nélkül öt különböző érvéghüvely 
dolgozható fel. A modul egyedülállóan kompakt 
és jól hozzáférhető. Az érvéghüvely tekercsek 
behelyezéséhez nem kell szerszám és az 
átálláshoz nincs szükség szerszámcserére sem.

megbízható szekvenciális feldolgozás
A három késpárral ellátott speciális vágó-

fejnek köszönhetően 0,22 és 6 mm2 közötti 
keresztmetszetek tökéletesen dolgozhatók fel 
szekvenciálisan. A kiváló minőségű, hosz-
szú élettartamú kések és alkatrészek nagy 
folyamatsebességet tesznek lehetővé, ami 
megfelelően lerövidíti az átfutási időket.

Komax Zeta 630 automata krimpelőgép

A cm 1/5 Gs érvéghüvely-modul öt különböző ér-
véghüvely feldolgozását teszi lehetővé átszerelés 
nélkül.

A megfelelő sorrendben kötegelt kábelek leegy-
szerűsítik a szerelést a kapcsolószekrényben.
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Az érintkezők 
 minőségellenőrzése

Az érintkezők és krimpelőszerszámok engedélyezési folyamatában a csiszolati laborok fontos sze-
repet játszanak a folyamatos minőségfelügyelet szempontjából. A microLab sorozat tagjait tökéle-
tes kezelés, az kezelőtől való függetlenség és alacsony karbantartási igény jellemzi.

microLab 30

A MicroLab 30 10 mm-es átmérőig terjedő 
érintkezők csiszolati képének létrehozásá-
ra szolgál. Az intuitív vezérlésnek, illetve a 
daraboló- és csiszolómodul optimalizált 
elrendezésének köszönhetően a megmunká-
lás harminc másodpercnél rövidebb idő alatt 
történik. A csiszolat síkjának pozicionálását 
beépített vonallézer könnyíti meg. Az önálló 
és egymástól független előkészítő, kiértékelő 
és dokumentációs modulok a labor részei és 
teljes helyszíni analízist tesznek lehetővé. A 
mintadarabot szabványosított befogó pozí-
cionálja, újbóli befogásra nincs szükség.

microLab 35

A MicroLab 35 3 mm-es átmérőig terjedő 
érintkezők csiszolati képének gyors előállítására 
szolgál. Az automatikus továbbító rendszer 
és a bevált technológia gyors megmunká-
lási időt tesznek lehetővé. A párhuzamos 
folyamatoknak köszönhetően percenként 
elkészülhet egy csiszolat. A mintadarab 
befogása gyorsan, lézeres támogatással 
történik, így a csiszolat síkja precízen meg-
határozott. A MicroLab 35 újbóli befogatás 
nélkül, önállóan végzi el a minta darabolását és 
csiszolását. A mintát elektrolízises tisztítással 
készítjük el. A kiértékelő egységen történik 
a csiszolati kép rögzítése és kiértékelése.

microLab 55

A MicroLab 55 csiszolati labor számos alkal-
mazási területen a legkiválóbban használható. 
A piacon elérhető legtöbb érintkező csiszola-
tának előállítására alkalmas, akár kereszt- és 
hosszirányban is. Ez a járműgyártáson kívüli 
területeken használt olyan termékekre is igaz, 
mint a nyomtatott áramkörök vagy a készülék-
házak. Az egyes modulok optimális elrendezé-
sével igen rövid megmunkálási idők érhetők 
el. A mintadarabok reprodukálható előkészí-
tése tökéletesen megvalósul, mivel az egyes 
megmunkálási lépések között nincs szükség a 
mintadarab újbóli befogatására. A labor az ergo-
nómiailag átgondolt kialakítás révén ülő és álló 
munkahelyként is telepíthető és használható.

MicroLab 30/35/55 moduláris csiszolati laborok

felső kép: microLab 35
Alsó kép: microLab 30

csiszolati kép létrehozása a piacon elérhető 
összes krimpfajtához – microLab 55

smartVision – a csiszolati képek elemzéséhez 
való optimális szoftver

Antal józsef
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com
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ECM 04 – csupaszító- és krimpelőgép hevederes Z+F 
 érvéghüvelyekhez

z+f érvéghüvelyek 
 univerzális feldolgozása

Az ECM 04 egy elektromos hajtású csupa-
szító- és krimpelőautomata. A gép 0,5 és 2,5 
mm² közötti keresztmetszetű (AWG 20–14) Z+F 
érvéghüvelyek univerzális és megbízható feldol-
gozását teszi lehetővé. Az ECM 04 kezelése az 
ECM 03-hoz képest egyszerűbb lett, a késcsere 
lényegesen könnyebben hajtható végre.

műszaki adatok
 
Krimpelési 0,5–2,5 mm²  
tartomány  (AWG 20–14)
Krimpelési hossz 8 mm
Bevezetési hossz 40 mm
Ütemidő kb. 1,8 s
Tápfeszültség  100 – 240/50 – 

60/100 V/Hz/VA
Méretek  288 x 345 x 230 mm 

(Szé x Mé x Ma)
Súly 16 kg

komax f1150 adagolórendszer

Komax F1150 letekerő

A nagy sebességek és gyorsulások magas kö-
vetelményeket támasztanak a kábeladagoló 
rendszerekkel szemben. ha húzásra érzékeny 
kábeleket szeretnénk feldolgozni, akkor az 
f1150 kábelletekerő a legjobb választás.

Adagolórendszer húzásra érzékeny 
kábelek feldolgozásához

Az 1150-es adagoló a Komax sorozat 
legújabb, maximum 300 kg-os kábeltekercsek 
automatikus és alacsony húzóerejű adago-
lórendszere. Az erőteljes hajtással párosuló 
robusztus konstrukció lágyan, folyamatbiztosan 
és könnyedén dolgozza fel a vékony, hajlékony 
elemi szálas vezetékeket ugyanúgy, mint a 
vastagabb, húzásra érzékeny, pl. koaxiális 
kábeleket. A rendszer választhatóan 18 vagy 35 
mm-es kábelátmérő-változatokra rendelhető.

A vezérlés kifogástalan kompatibilitásának 
köszönhetően az F1150 illeszkedik a teljes 
kábelfeldolgozó rendszerhez és jelentős mérték-
ben hozzájárul a magas fokú termelékenység-
hez. Az ötletes, minden tengelyirányban motori-
zált, távirányítóval vezérelhető beállító rendszer 
révén minimálisra csökken a beállítási idő.

Antal józsef
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com

szegletes Gábor
Tel.: +36 23 457 003
gabor.szegletes@thonauer.net
www.thonauer.com
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nagy vágó- és csupaszítási erő a 8 mm² / AWG 
8-ig terjedő feldolgozási tartományban

átgondolt kezelőfelület

A legokosabb asztali kábel-
feldolgozó berendezés

Komax Mira 230 csupaszítógép

A komax mira 230 típusú gépe ideális válasz a kábelfeldolgozás mai, a termékek sokfélesége 
miatti kihívásaira. A magas követelményeknek rendkívül széles alkalmazhatóságával, egyszerű 
kezelésével és nagy termelékenységével tesz eleget. speciális funkciói és cikk-könyvtára révén 
kiváló, reprodukálható minőséget biztosít. szekvenciális feldolgozásra való alkalmassága az első 
számú megoldássá teszi a többeres kábelek feldolgozásának területén.

Többeres kábelek feldolgozása egy lépésben 
Szekvenciális feldolgozásra való egyedülálló 

alkalmassága az első számú választássá teszi 
a Mira 230-at a többeres kábelek megmun-
kálásának területén. Közvetlenül egymás 
után következő lépésekben, programváltás 
nélkül csupaszítja meg és vágja méretre 
a különböző paraméterekkel rendelkező 
belső ereket. Minden kábel és szekvencia 
eltárolható és bármikor reprodukálható.

nagy vágó- és csupaszítóerő
A Mira 230 rendkívül széles megmunká-

lási spektruma (0,03–8 mm², AWG 32–8) 
robusztus, erős szerkezetének köszönhető. 
A nagy csupaszítóerő kemény szigeteléssel 
rendelkező kábelek feldolgozását is lehetővé 
teszi. A csupaszításon, levágáson, ill. után-
vágáson kívül speciális funkciókkal is rendel-
kezik igényes feladatok végrehajtásához.

reprodukálható minőség
Az összes beprogramozott termék (kábel 

és szekvencia) eltárolódik a könyvtárban. Így a 
kezelő a kereső- és szűrőfunkciók segítségével 
bármikor előhívhatja a feldolgozási paramétere-
ket. A jelszóvédett hozzáférés megakadályozza 
a nem kívánt változtatásokat. A gép precíziós 
mechanikája minimalizálja a szórást, csök-
kenti a hibákat, ezáltal növeli a minőséget.

A gyakran használt funkciókhoz és mentett 
beállításokhoz való gyors hozzáférés még 
hatékonyabbá teszi a munkafolyamatokat 
és segíti a termelékenység növelését.

Tulajdonságok

n  Robusztus szerkezet a nagy 
vágó- és csupaszítási erőkhöz

n  8mm2-el a kategória legnagyobb 
feldolgozási tartományával rendelkezik

n  Egyedülálló funkcióválaszték, bele-
értve a szekvenciális feldolgozást

n  Többeres kábelek feldolgozá-
sa egy munkalépésben

n  Gyors hozzáférés a gyak-
ran használt funkciókhoz

n  Tárolt cikkek lehívása gyártáshoz
n  Reprodukálható minőség ellenőr-

zött, könyvtárban tárolt adatokkal

Antal józsef
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com
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Új zsugorító berendezések

STCS-CS14 STCS-evo500TS

Az STCS-CS14 egy infrás fűtéssel működő, 
szállítószalagos beadagolóval ellátott zsugorító 
berendezés. A korszerű technikai elvárások-
nak megfelelő jellemzőkkel, pl. Ethernet és 
USB-csatlakozással rendelkezik, és egyszerre 
több alkatrész feldolgozására is alkalmas.

A kompakt és könnyen mozgatható 
gép ideális megoldás a magas gyártási 
elvárások számára, mivel a gyártott meny-
nyiség csak a kezelő gyorsaságától függ.

A gép a szállítószalag végén opcioná-
lisan ventilátorral is ellátható, amely any-
nyira lehűti az alkatrészeket, hogy azok 
nem tudnak egymáshoz tapadni.

Az STCS-evo500TS figyelemre méltó 
fejlődést jelent az elődmodellhez, a Mecalbi 
legkeresettebb, infrás technikával műkö-
dő STCS-evo500-as típusához képest.

Az elődmodell minden kitűnő jellem-
zőjét megtartotta és finomította, ugyan-
olyan gyártási jellemzők mellett.

Az új zsugorító berendezés érintőképer-
nyős kijelzővel rendelkezik és számos új 
funkciót kínál, amelyek révén tovább javítható 
a gyártási környezet. Nem elhanyagolhatóak 
az olyan jellemzők, mint a hálózati üzemmód, 
az USB-portok, valamint a HDMI csatla-
kozó, de még fontosabb az új SDD (Splice 
Diameter Detection) rendszer, amely méri a 
kötés átmérőjét és automatikusan alkalmazza 
az optimális zsugorítási paramétereket.

jellemzők sTcs-evo500Ts

n  Beállítható paraméterek:  
folyamat-hőmérséklet, zsugorítási idő 
stb.

n  Két különböző üzemmód: M1 hőmér-
séklet- és zsugorítási idő ellenőrzéssel, 
és M2 üzemmód előre programozott 
értékekkel (összesen 999)

n  Kiegészítő üzemmód (M3) az SDD-rend-
szerhez (Splice Diameter Detection) és a 
paraméterek automatikus felismeréséhez

n  Az előírt értékek kiválasztása elvégezhető 
automatikusan egy vonalkód olvasóval, 
vagy manuálisan az érintőképernyőn

n  A firmware egyszerűen frissíthető  
USB-stick segítségével

n  Hűtőrendszer
n  Manuális és automatikus kalibrálás
n  Jelszóval védett programozási üzemmód
n  Automatikus lehűlési ciklus a komponen-

sek élettartamának növeléséhez
n  Hálózati kommunikáció
n  HDMI-csatlakozó a rendszer kijelzőjének 

külső megjelenítéséhez

jellemzők sTcs-cs14

n  Két különböző üzemmód: M1 üzemmód 
hőmérséklet- és időellenőrzéssel, és M2 
üzemmód előre programozott értékekkel 
(összesen 999)

n  Az előzetes programozásához haszná-
latos STCS-RCT-szoftvert (olvassa az 
Excel™-fájlokat) PC-n, vagy Pendrive-ról 
futtatja

n  Azonosító táblák és kiegészítő matricák 
használata minden zsugorítási időhöz az 
előírt értékeken belül

n  Automatikus továbbítási sebesség 
beállítás a programozott zsugorítási idő 
függvényében

n  Hűtőrendszer
n  Központosító
n  Darabszámláló
n  Különálló munkapad a hosszú kábelek 

pozicionálására szolgáló rendszerrel
n  Manuális és automatikus kalibrálás
n  Részleges és teljes ciklusszámláló
n  Hálózati kommunikáció

sTcs-evo500Ts infravörös zsugorító berendezés

sTcs-cs14 – infravörös zsugorító berendezés 
nagy volumenű gyártáshoz

Antal józsef
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com
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emc árnyékoló anyagok

Üveg és akrilüveg anyagú, nagyfrekvenciális 
csillapító megoldások

elektromosan vezető elasztomerek (ece)

Érintkezőrugók 

árnyékoló fedelek (board Level shields)

elektromosan vezető ragasztók

A ThonAuer nemcsak a legszélesebb termékkínálatot nyújtja, hanem a speciális emc problémák 
megoldásához bármikor személyes tanácsadással, részletes dokumentumokkal és minták bizto-
sításával is hozzájárul.

elektromosan vezető textiltömítések
fémezett hab (fof – fabric over foam) 
és vezető hab (cf – conductive foam) 

Alacsony költségű és könnyű megmun-
kálást igénylő lehetőséget jelentenek az EMC 
árnyékolás területén. Számos különböző profil 
és méret, illetve vevői igények szerint kivágott 
alkatrész kapható. Ez a tömítésfajta igen jól 
véd a környezeti behatások ellen is (IP54).

elektromosan vezető elasztomerek (ece)
Számos különböző elasztomerként, 

töltőanyaggal és kialakításban kaphatók. A 
szokásos változatok szénnel vagy ezüstbe-
vonatú üveggel töltött szilikontömítések, 
illetve ezüstözött felületű habosított szi-
likonok. Ez a tömítés igen jól véd a kör-
nyezeti behatások ellen is (IP65–IP68).

árnyékoló fedelek  
(bLs – board Level shields)

 A LAIRD Technologies egyrészes és 
kétrészes (Cover + Frame) árnyékoló fedelet 
széles választékával rendelkezik standard 
kínálatában. Az egyrészes árnyékoló fedelek, 
illetve a kétrészes árnyékoló fedelek eseté-
ben a keretek Tape&Reel csomagolásúak. 
A standard alkatrészek mellett ügyfélspe-
cifikus árnyékoló fedelek is kaphatók.

rugós érintkezők
A réz-berillium anyagú érintkezőrugók 

igen sok formát, méretet és szerelési lehető-
séget kínálnak. A galvanikus kompatibilitással 
kapcsolatos problémák elkerülése érdekében az 
érintkezőrugók különböző felületi kialakítással.

fémszövet tömítések és fémszö-
vet bevonatú elasztomerek

Ezek az igen jól vezető tömítések kü-
lönböző anyagkombinációkban és profi-
lokban érhetők el, általános alkalmazási 
területük a kapcsolószekrény-gyártás.

Akrilüvegből készített nagyfrekven-
ciás árnyékoló display ablakok

A nagy csillapítást igénylő kijelzőknél 
akrilüveg anyagú nagyfrekvenciás árnyékoló 
megoldások használatosak. Ez az EMC szűrő 
akrilba öntött réz vagy acél szövetből áll.

emc-bevonat
A vezetőképes részecskéket, pl. rezet nagy 

arányban tartalmazó lakkok, műanyag készülék-
házak fémmel való bevonásához használatosak.

elektromosan vezető textiltömítések (fabric over foam)

Alföldy-boruss áron
Tel.: +36 20 464 2046
aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.com
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32. kiadás 
szakcikkek

félkemény kábelek feldolgozása

TechMonitor: Mikor kezdtétek el a ke-
reskedelem mellett építeni is a gépeket? 

Kokavecz László: Kezdetben a Thonauer Kft. 
fő csapásiránya a standard gépek forgalmazása 
volt, de már több mint 10 éve foglalkozunk 
célgépek építésével is. Egyre gyakrabban 
fogalmazódtak meg olyan vevői igények, 
amelyekre nem volt standard megoldás. Az 
első ilyen egyedi fejlesztésünk egy selejtda-
rab-vágó egység ultrahangos hegesztőgépre 
történő integrálása volt, amit még alvállalkozó 
bevonásával készítettünk el, és kisebb sorozatot 
is gyártottunk belőle. Ettől még nem vált fő 
tevékenységgé a célgépfejlesztés, de mivel 
sokasodtak az ilyen típusú feladatok, ezért 
2015. január 1-én önálló üzleti egységgé vált 
az egyedi gépek építése, amiben rajtam kívül 
még hárman – két fejlesztő és egy technikus – 
dolgozunk, és néhány tevékenységet, például 
az alkatrészgyártást, vagy a PLC-programozást 
továbbra is alvállalkozók látnak el. A nagy elő-
nyünk a kábelfeldolgozás területén szerzett 25 
éves tapasztalat, így a gépeink zöme is ehhez az 
alkalmazáshoz kapcsolható, de most már egyéb 
feladatokhoz is fejlesztünk és gyártunk gépeket.

hogyan méritek a célgépépítő üz-
letág eredményességét?

A célgépes üzletágat önálló profitcenter-
ként kezeljük, amelyről külön nyilvántartást 
vezetünk. Támogatjuk vele a hagyományos 
gépek eladását, de a gép értékéből le lehet 
vonni azt, amennyibe a beépített standard 
gép önmagában került volna. Annak ellenére, 
hogy nem folytattunk széles körű marketing-
hadjáratot az üzletág megismertetésére, sok 
árajánlatkérést kapunk ügyfeleinktől. Visz-
szatérő megrendelőink is vannak már, akik 
igazolják, hogy jó úton járunk. Ennek meg-
felelően bővülést tervezünk mind a géppark, 
mind a személyi állomány tekintetében.

milyen szempontok alapján figyeli-
tek a gépépítőket magyarországon?

A tapasztalatunk nagy előny, hiszen a 
kábelfeldolgozás terén nincs másik cég, amelyik 
hozzánk hasonló referenciákkal rendelkezne. 

Ugyanakkor egyelőre nem hasonlíthatjuk 
magunkat a tucatnyi fejlesztőmérnököt és tech-
nikust foglalkoztató célgépgyártókhoz. Részben 
a versenytársainknak számítanak, de ugyan-
akkor a beszállítóik is vagyunk, hiszen adott 
esetben az általunk forgalmazott hagyományos 
gépeket építik be a saját alkalmazásaikba.

milyen módszerekkel választjá-
tok ki a saját beszállítóikat?

Nincsenek preferált beszállítók, nyitva 
hagyjuk ezt a kérdést annak érdekében, hogy 
az ügyfél választhasson, és sok esetében ők 
specifikálják a főbb gépelemeket. Ha bármelyik 
irányba elköteleződnénk, akkor elvesztenénk a 
rugalmasságunkat. Az ügyfelek a leggyakrabban 
a vezérléstechnikai és a pneumatikai elemekre 
adnak konkrét specifikációkat, de ha például egy 
kábelfeldolgozási feladathoz az ügyfélnek már 
adott, hogy ki szállítja a kést, akkor felénk is 
elvárás, hogy ne álljunk elő egy új típussal. Ha 
nincs kimondott ügyféligény, akkor a meg-
bízhatóság, az ár alapján választunk. Sokszor 
kapunk demotermékeket, ami nagyon hasznos, 
hiszen így tudjuk tesztelni az adott alkatrészt, 
tipikusan ilyen az optikai minőség-ellenőrző 
berendezések területe. Az ár sem egy utolsó 
szempont, fontos az is, hogy milyen támogatást 

várhatunk a leendő beszállítótól, de ezzel együtt 
sem volt sok példa arra, hogy kevésbé ismert 
alkatrésztípust építettünk volna be a gépeinkbe.

Azt gondolom, hogy a cégtulajdonlásban 
bekövetkezett változás – 2016. január 1-i 
hatállyal az anyacégünket, a Thounauer GmbH-t 
megvette a Komax Group – hosszú távon a cél-
gép építés felértékelődését is magával vonzza. A 
múltban már számos Komax gépet alakítottunk 
át egyedi alkalmazások számára, ezek mind-
egyike pedig más országokban is érdekes lehet. 

A megrendelői oldal meny-
nyire segíti a munkátokat?

Ez nagyon változó. Van, aki többoldalas, 
még a gép színét is tartalmazó specifikációt 
küld, van, aki csak a kezünkbe nyom egy mintát, 
hogy ezt szeretné legyártani, de még ciklu-
sidőt vagy darabszámot sem tudunk. Ilyenkor 
segítünk, tesztelünk, próbálunk megoldást 
találni. Egy jó specifikáció mindig előny abból 
a szempontból, hogy pontos árkalkulációt tesz 
lehetővé, és a szállítási határidő meghatározá-
sában is segít. Ha az ügyfélnek vannak termék- 
és beszerzési információi, esetleg bejáratott 
kedvezményei és hajlandó azokat át is adni, ak-
kor ezek jelentősen csökkenthetik a gépépítésre 
fordított idő- és pénzmennyiséget. Szintúgy az 
adott alkalmazás bizonyos részfeladataira adott 
esetleges megoldási javaslatok, amiket nekünk 
már nem kell kikísérleteznünk. Gépépítő oldalról 
pedig semmi sem pótolja a tapasztalatot: ami 
már egyszer bevált, azzal a jövőben gyorsabbak, 
jobbak és kedvezőbb árszínvonalúak lehetünk.

A gépgyártás mindig a fejlett országok húzóágazatai közé tartozott azon egyszerű oknál fogva, 
hogy viszonylag kevés alapanyagból nagy termelési értéket képes előállítani. más szavakkal: ma-
gas a hozzáadott értéke, amit magyarországon csak kevés más ágazat mondhat el magáról. A 
rendszerváltás utáni bő évtizedben a hazai gépgyártás is a padlóra került, mára azonban szinte 
a reneszánszát éli az iparág gyorsan növekvő régi motorosokkal és reményteljes új belépőkkel. 
A Thonauer kft. egyedi gépgyártásáról kokavecz László üzletágvezető beszélt a Techmonitornak.

egyedi gépgyártás a ThonAuer kft.-nél, 
magyarországon

Szerző: Molnár László, TechMonitor

kokavecz László
Tel.: +36 23 457 003
laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.com
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32. kiadás 
referenciák

A Star Stone egy Bihar megyei vállalat, 
amely burkolatok és díszkövek gyártására 
specializálódott. Egy sor eredménytelen 
kísérlet és a különböző gyártóktól beszerzett 
poliuretán gyantákba való nagyobb befek-
tetés után a Star Stone a változtatás mellett 
döntött. Így kezdődött az együttműködés a 
THONAUER Automatic s.r.l. céggel, amelynek 
első lépése a Rampf Polymer grafenber-
gi telephelyén tett közös látogatás volt.

Háromnapi intenzív elméleti képzés és 
anyagtesztelés után az ügyfél kellemes meg-
lepetéssel nyugtázta a végtermékek minősé-
gét, így 2013 májusában beérkezett az első 
megrendelés egy tonna 80-2637-es anyagra.

2013 júniusáig tartott az intenzív teszt-
periódus, a 80-2637-es öntőanyag stanco-
lása. A záró tesztjelentés eredményesnek 
mutatta az újfajta anyagfeldolgozásra való 
átállást. A korábban tesztelt anyagokkal 
összehasonlítva a Rampf anyaga jelentősen 
kisebb, kb. 1–2%-os vízfelvételt mutatott, 
és az öntőforma is lényegesen kisebb mér-
tékben deformálódott az idő múlásával.

Az előbb említett két jellemző miatt a kezdeti 
befektetés nagyobb, mint más gyantáknál, 
viszont a közvetlen haszon nagyobb időtávlat-
ban meghaladja az ügyfél befektetését. Először 
is az igen kicsi vízelnyelés miatt nagymérték-
ben emelkedett a kövek minősége, aminek 
következtében nőtt az értékesítés és sikerült 
a belépés a kiváló termékek piacaira. Emellett 
legalább 6 hónappal megnőtt a deformáló-
dó öntőformák élettartama, ami hosszabb 
időn keresztül kisebb anyagfelhasználásban 
nyilvánult meg. Az utóbbi két évben az anya-
gértékesítés összvolumene meghaladta a 6 
tonnát, az utolsó év az új Rampf RAKU PUR® 
80-2050 anyagtípussal különösen sikeres volt.

A vállalat tartós növekedésére építve a Star 
Stone 2015 közepén a gyártási eljárás európai 
alapokra támaszkodó beruházásokkal történő 
fejlesztése mellett döntött. Ez a projekt az 

Unipre cég által gyártott félautomata öntőbe-
rendezéseket és öntőformákat tartalmazott.

Az Unipre egy német vállalat, amely több 
mint 40 év tapasztalattal rendelkezik két vagy 
több komponensű epoxigyanták és poliuretánok 
hatékony adagolóberendezéseinek gyártásá-
ban. A termékválaszték igen széles, a statikus 
keverőktől a dinamikus és statikus-dinami-
kus rendszereken át a teljesen automatikus 
ügyfélspecifikus egyedi berendezésekig.

A félautomata berendezéseket illetően sok-
oldalú megoldások léteznek, amelyek a gyártás 
és a beruházás minden fokozatát lefedik.

Ez év elején sikerrel integráltuk az UNIP-
RE cég G 22 típusú adagoló- és keverő-
berendezését a Star Stone által fejlesztett 
gyártóberendezésekbe. Ezzel a lépéssel az 
öntött anyagok termelékenysége 35%-kal 
nőtt, ráadásul az öntési folyamat szigo-
rúbb minőség-ellenőrzése mellett.

A THONAUER céggel folytatott ezen 
együttműködés megkezdésével bővült az öntési 
alkalmazások megoldásainak köre: immár 
lehetőség van teljes támogatás nyújtására 
mindenfajta öntési folyamathoz és tokozáshoz.

betonlapok nedvesöntési eljárással történő gyártásakor kétkomponensű elasztomerekből álló for-
mákat használnak. Így a gyártók, pl. a „star stone” betonlapjaik formázása és felületszerkezeté-
nek kialakítása szempontjából jóformán egyáltalán nincsenek korlátozva. A ThonAuer Automatic 
s.r.l. céghez fűződő kapcsolat megnyitotta a cég számára partnerünk, a rAmPf Polymer solutions 
kétkomponensű gyantái használatának lehetőségét, amely a megrendelő számára nagyobb forgal-
mat eredményezett, és lehetővé tette az értékesebb termékek piacára való belépést is.

betonformák öntése „Wet 
cast” eljárással

Az öntőforma előállítása a kőlap előző folyamat-
ban előállított mintájával.

G 22 típusú adagoló- és keverőberendezés 2-kom-
ponensű polimergyantákhoz.

Vigh zoltán
Tel.: +36 20 277 8111
zoltan.vigh@thonauer.net 
www.thonauer.com
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32. kiadás

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. 
hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno 
Tel. +420 5 4524 3454 
Fax +420 5 4524 3408 
Mobil +420 602 511 741 
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

Telephelyek 
Temesvár 
Mobile +40 727 321 030 
marian.menyhart@thonauer.ro 
Mobile +40 729 998 132 
adi.geana@thonauer.ro

Kolozsvár 
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. Mag. (FH) Werner Renner. 
Szerkesztő: Angelika Thonauer. Szedés, grafika & 

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

nyÍLT nAPok, THONAUER Kft., Budakeszi (H)  2016. 9. 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.
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impresszum
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