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A termelékenység jegyében
Csatlakozótechnológia

Már ismét az év felénél járunk, egyedüli
vigaszunk pedig az, hogy az eltelt hónapok
különösen eseménydúsak voltak. Egyrészt
lezajlott leányvállalataink vásári részvétele
Magyarországon, valamint Szlovákiában és
Csehországban is, ahol fennállásunk során
először a Komax Deutschland céggel együtt
állítottunk ki. Másrészt sikeresen mutatkoztunk be a SMART Automation Austria keretein
belül a linzi Design-Centerben is és romániai
leányvállalatunk, a THONAUER Automatic
s.r.l. házivásár keretében avatta fel vadonatúj
bemutatótermét a cég új bukaresti székhelyén.
A SMART Automation Austria kiállítás
teljes egészében a kapcsolószekrény-építés köré szerveződött. Neves cégek, pl. a
Weidmüller, Rittal, EPLAN, Sonepar vagy
akár a THONAUER először mutatkoztak be
az idén alapított „Connected 4 Productivity”
kooperáción belül, amelynek célja a kapcsolóberendezés-gyártás jövőjének az Ipar
4.0 irányában történő meghatározása.
Komax kábelfeldolgozó gépeink döntő feltételként szerepelnek a kapcsolószekrény-építés gyártási folyamatának
automatizálását célzó törekvésekben. A
különböző gépméretek és -specifikációk
az automatizálás egyénileg meghatározott
szintjén történő megvalósítását engedik meg.
A kapcsolóberendezés-gyártók szívritmusa
valóban fel kell, hogy gyorsuljon az együttműködés közös standján ajánlott professzionális
technológia láttán. Egy Zeta 630-as megfigyelése a konfigurált és készre feliratozott kábelköteg teljesen automatikus gyártása közben
a rendezvény három napjának tapasztalatai
alapján igen hatásos. Ezzel kapcsolatban meg
kell említeni azt is, hogy a kiállításrendező helyi
logisztikusainak számára sem volt egyszerű
rutinfeladat a tonnás súlykategóriájú automata
krimpelőgépek galériára való feljuttatása, külön
emiatt a korlátot is le kellett szerelni. Eltekintve
attól, hogy nemcsak a kiállítás más résztvevői
között nem akadt összevethető technológia,
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nyilvánvalóan csak kevesen vannak, akik ilyen
különleges erőfeszítést és ráfordítást igénylő
feladatot magukra vállalnak. Az is mindig
bámulatra méltó, hogy egy olyan precíziós gép,
mint a Zeta – amely közvetlenül a bukaresti házi
bemutatóról érkezett – a szállítás és a galériára való felemelés után néhány rutinbeállítást
követően probléma nélkül használatra kész volt.
Az automatizált kapcsolószekrény szereléséhez vezető út fontos tényezője a tervezés
és az adatok előkészítése, illetve rendelkezésre bocsátása. A konzisztens, minimális
hibaarányú, just-in-time gyártás garanciája
a folyamatos adatáramlás. Ez a megfelelő
komponensek kiválasztásával kezdődik és a
kábelkészletek elkészítésén keresztül vezet el
a hibamentes szereléshez. Az EPLAN, amely
sok éve a THONAUER együttműködő partnere
ezen a területen, olyan szoftvermegoldásokat bocsát rendelkezésre, amelyek lehetővé
teszik a kábelkonfekcionálási adatok közvetlen
továbbadását a feldolgozó gépek számára.
A pontos vezetékhosszok hatékony és olcsó
meghatározásához a Komax az új fejlesztésű
DLW – Digital Lean Wiring szoftvert ajánlja, amit a kiadványunkban mutatunk be.
Hasznos, információban gazdag olvasást kívánok Önöknek és remélem, hogy ez
alkalommal is érdekesnek találják cikkeinket.

Krimp-szerszámok | Ellenálláshegesztő gépek | Forrasztó automaták
| Zsugorcső-feldolgozó gépek |
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nyomtatós feliratozás | Lézeres
feliratozás

Keverés, adagolás és
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Kétkomponensű keverő- és
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Vizsgálótechnika
Csiszolati laboratórium | Tépőerőmérő
készülékek

Kábeltárolási és kábelcsévélési
technológia
Félautomata orsótároló rendszerek
| Kábelcsévélő gépek | Asztali
csévélőgépek | Speciális csévélőgépek

Üdvözlettel,

Elektromágneses árnyékolás és
display ablakok
Elektromágneses árnyékoló anyagok
| Kijelző megoldások (akrilüveg és
polikarbonát)

Szolgáltatások
Ing. Mag. (FH) Werner Renner
a THONAUER GmbH ügyvezetője

Habosított tömítések (poliuretán alapú)
| Szilikon alapú elektromágneses
árnyékoló tömítések | Elektromos
komponensek kiöntése | Hotmelt
Moulding | Egyedi gépek készítése
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A legkorszerűbb
zsugortechnika
A Mecalbi, a zsugorcsövek zsugorításának Portugáliai szakértője, ügyfeleinek és partnereinek igényein alapuló megoldásokat kínál.
Ma már nem kell lemondani a zsugorcsövek
automatikus zsugorításáról a kábelköteggyártásban. Már egyetlen zsugorító automatával
a kezelőtől független, egyenletes minőség
biztosítható. A Mecalbi erre a célra forró
levegővel vagy infravörös sugárzóval működő
készülékeket kínál. A forró levegős készülékek
kezelése valóban egyszerű, de csak bizonyos
alkalmazásokban adnak elfogadható eredményeket. A trend azonban egyértelműen az
infravörös készülékek irányába mutat. Ezekben
fűtőbetétek állítják elő a hősugárzást. Ezt nagy
pontossággal a zsugorcsőre irányítják. A nagy
előnyt a rövid folyamatidők és a nagy ismétlési
pontosság jelentik. A Mecalbi a különböző gyártási mennyiségekhez és alkalmazási esetekhez
különböző készülékeket kínál, például sorozatgyártáshoz az STCS-CS14 zsugorító alagutat,

amelynél egyik zsugorcső a másik után kerül
egy szállítószalagra. Az STCS-VMir speciálisan
a munkadarabhoz kialakított szerszámozást
használ, amelyekben pontosan történik a zsugorcső pozicionálása. A feldolgozási paraméterek az érintőképernyőn vagy vonalkódolvasóval
választhatók ki. Forduljon hozzánk alkalmazásával, mi örömmel megkerssük a megfelelő megoldást. Budakeszi bemutató termünkben a Vmir
és az STCS evo500 modellek kipróbálhatóak.

Antal József
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com
Fentről lefelé: Az STCS-CS14, STCS-VMir, STCSevo500 infravörös zsugorító készülékek

Kézbe véve
A Thonauer bővíti kéziszerszámainak kínálatát. A kézi fogók egyes területeken célszerűen egészítik ki a gépi feldolgozást. Különösen kis darabszámoknál vagy terepen a
kézi fogó az egyetlen lehetőség a különböző érintkezők megfelelő feldolgozására. Gyakorlatilag azonnal kínálunk mindenféle érintkezőhöz megfelelő kézi fogót.

Antal József
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com
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Nagy szilárdságú fém- és
hibrid ragasztások
A Drei Bond – ragasztástechnikai specialista – több mint 35 éve átfogó termékválasztékkal rendelkezik a nagy teljesítőképességű ragasztó- és tömítőanyagok területén, elismert rendszerbeszállítónak számít a járműgyártásban. A kínálat a klasszikus cián-akrilátoktól és anaerob ragasztóanyagoktól az UV-ragasztókon keresztül a nagy teljesítőképességű szilikonokig terjed.
A Drei Bond 86XX családjának termékei
esetében metakrilsav-észtereken (MMA) alapuló
kétkomponensű reakciós ragasztókról van
szó. A rendszer radikális kikeményedése révén
már öt percnél rövidebb idő alatt is 5 MPa
feletti keménység érhető el. A teljes kikeményedés után a hordozóanyagtól és a felülettől
függően 25 MPa-nál nagyobb keménység is
elérhető. Az MMA ragasztóanyagok számos
előkészített fémfelület, illetve műanyag és
szálerősítésű kompozit anyag ragasztására használhatók. -40 °C és 150 °C közötti
hőmérsékleten alkalmazhatók, de a ragasztás
után 200 °C-ig porszórásos vagy katódos
merítő lakkozásos folyamatok is végezhetők.
Az MMA ragasztóanyagokat elsősorban fémés hibrid (fém műanyagok vagy szálerősítésű
kompozit anyagok) ragasztásra használják.
Alkalmazásuk előtt csak a zsírt, a laza szen�nyeződéseket és a rosszul tapadó oxidokat
kell eltávolítani. A ragasztást a szokásos
mennyiségben használt forgácsolóolajok vagy

A Drei Bond kínálatában olyan új MMA ragasztóanyagok találhatók, amelyek lényegében csak reakcióidejükben különböznek.

Ragasztórendszer

8603-12GP

8606-12GP

8625-12GP

Nyitott idő (min.)

2–4

6–10

20–30

Megfoghatósági idő (min.)

7–9

12–17

Ca. 60

húzófolyadékok általában nem befolyásolják.
Az MMA ragasztóanyagok használata
gyakran igen előnyös lehet a hagyományosan
hegesztésekkel vagy szegecselésekkel megvalósított alkalmazásokban. Az erő teljes felületen
történő eloszlása, illetve a hő miatti vetemedés hidegen történő illesztésnek köszönhető
elmaradása következtében gyakran vékony
anyagvastagságok is egyenletes merevséggel valósíthatók meg. Így kisebb a súly és
anyagköltség is. Az edzőben levő üveggyöngyök
távtartóként szolgálnak a ragasztóanyagban és optimális ragasztóréteg-vastagságot
biztosítanak, miáltal nemes és nem nemes
fémek is összeköthetők egymással az érint-

kezés okozta korrózió jelentkezése nélkül.
A ragasztóanyagok 50 ml-es és 415
ml-es „Side by Side“ tubusokban 4:1
keverési aránnyal, illetve a szokásos ipari hordókban állnak rendelkezésre.

Vigh Zoltán
Tel.: +36 20 277 8111

zoltan.vigh@thonauer.net

www.thonauer.com

Válasz a piaci kihívásokra
Az ALPHA 6 új, innovatív és kompakt feldolgozási platform kifejlesztését jelenti a legkülönfélébb
bevonó és adagoló alkalmazások számára. Az inline és cella kialakítású rendszer zárt munkatérként van kialakítva és akár különböző közegekkel való bevonásra vagy azok adagolására, akár más
ügyfélspecifikus célra, pl. atmoszférikus plazmával történő felületkezelésre használható.

ALPHA 6 bevonó és adagoló berendezés
A stabil és esztétikus ALPHA 6 magas fokú
precizitást és ismétlési pontosságot biztosít az
alkalmazásban. A nagy munka-, illetve festőtér
lefedése 4 tengelyig szervomotorokkal és
enkóderekkel (Closed Loop) történik. A lineáris
vezetésű robusztus, golyósorsós hajtórendszer
optimális mozgásprofilt és ezáltal kitűnő bevonatminőséget, illetve ismétlési pontosságot biztosít az alkalmazási feladat számára. A grafikus,

kezelőbarát felhasználói környezet egyszerű
és intuitív kezelést tesz lehetővé. Ráadásul
a rendszer számos jellemzője és lehetséges
opciója közül még csak néhányat említettünk.
Vigh Zoltán
Tel.: +36 20 277 8111

zoltan.vigh@thonauer.net

www.thonauer.com
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Hatásos jelenlét a SMART
Automation kiállításon
Ahogy az előző évben is, a THONAUER eredményesen vett részt a SMART Automation Austria
kiállításon és bemutatta legújabb gépi technológiáját. Először szerepelt a „Connected 4 Productivity” együttműködés részeként és produktív partnerként nemcsak a kapcsolószekrény-építésben
bizonyította meggyőzően kompetenciáját.
Ing. Mag. (FH) Werner Renner, a
 HONAUER csoport ügyvezetője a következőT
képpen foglalta össze a kiállítás jelentőségét:
„Iota 330 darabológépünkkel meglevő és
leendő ügyfeleinknek a helyszínen mutathattuk
be, milyen módon szabhatók méretre sokoldalúan a legújabb vágási technológiával akár
1000 m-ig a darabolandó anyagok. Ez a gép
termékválasztékunk legújabb ékessége“.
Azonban a Zeta 630-as ugyancsak magára vonta a figyelmet ebben az évben is a
kapcsolószekrény-építéssel és az előállítási
költségekkel kapcsolatos megtakarításokkal
szembeni növekvő érdeklődés révén. Herbert
Wiesinger, a THONAUER mérnök-üzletkötője
a műszaki területen kevésbé jártasak számára
is érthetően magyarázta el a működés módját:
„Zeta berendezésünk teljesen automatikusan
működik a kapcsolószekrény-építésben és
a folyamategyszerűsítésre szolgáló EPLAN
interfészének köszönhetően már nem lehet
figyelmen kívül hagyni. A vezetékek a megfelelő sorrendben leszabva, érintkezőkkel és
érvéghüvelyekkel ellátva, feliratozva kerülnek
ki a gépből. A kábelek kötegelve vagy összefűzve, just-in-time hagyják el a gépet abban a
sorrendben, ahogy majd a kapcsolószekrényben
beépítésre kerülnek. A folyamatok leegyszerűsítése által akár 50% megtakarítás is elérhető“.
A THONAUER általában véve is igen gazdag
gépparkot mutatott be kiállítási standján. Már

Képek fentről lefelé: Élénk érdeklődés a stand
szíve, a Zeta 630 iránt. A Iota 330 új univerzális darabológép. Kis ízelítő a THONAUER
gépbemutatójából. A „Connected 4 Productivity” résztvevői és előadói a sajtókonferencián
Angelika Thonauer (Lighthouse) moderátorral.
A kooperációban együtt szereplő cégek megjelenése hatásosnak bizonyult.

Szegletes Gábor
Tel.: +36 20 993 4918

gabor.szegletes@thonauer.net

www.thonauer.com
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a tonnás súlykategóriájú Zeta galérián történt
élő bemutatója is kiemelkedő és egyedülálló
látvány volt a közönség számára. A kiállítás
helyi logisztikusai számára sem mindennapi
feladat volt a gép galériára való felemelése.
Együttműködés a kapcsolószekrény-építésben
Ezen túlmenően a vállalat a neves
WEIDMÜLLER, EPLAN és RITTAL, valamint
SONEPAR cégekkel közösen a széles nyilvánosságnak bemutatta a „Connected 4 Productivity” nevű új együttműködést. Szemléltettük a
projektpartnereknek, hogy hogyan működnek
együtt a cégek egymással a vezérlő- és kapcsolóberendezés-gyártás folyamatainak közös
optimalizálásában. Ez a közös fellépés nagy
érdeklődést váltott ki és ennek megfelelően
szinte odaláncolta az érdeklődőket a galériához,
ami a kiállítás vezetése számára is biztosította a
jó hangulatot, aminek hiánya ezidáig az exponált
kiállítási terület egyik leggyengébb pontja volt.
Ugyancsak az együttműködés volt
az a tényező, amely a Lighthouse nevű
hirdetési ügynökségünk által szervezett
sajtókonferencián a szaksajtó érdeklődését a közös standra irányította.
Összességében ez a három k iállítási
nap túlteljesítette az elvárásokat, a
THONAUER meggyőzően bizonyította, hogy
jelentős piaci pozícióval rendelkezik.

34. kiadás

Helyi
témák

A magas színvonalú és értékes információkat
megjelenítő THONAUER stand nem csak a számos
látogató számára tette hasznossá a találkozást,
hanem az egész rendezvény sikeréhez nagyban
hozzájárult.

Kiemelkedő színvonal a budapesti
kiállításon
IPAR NAPJAI 2017

A Thonauer Kft. 2017-ben is aktív és
látványos résztvevője volt a MachTech/Ipar
Napjai 2017-es kiállításnak Budapesten.
Örömmel láttuk vendégül mintegy 250
érdeklődőnket, melyek közül sok új kapcsolatot
létesítettünk, valamint a meglevő partnerekkel való együttműködést is erősítettük.
Sokan érdeklődtek a Komax csoport
általi megvásárlásunk felől is, ebben is pozitív

hírekkel jelentkeztünk megrendelőink számára.
A kiállított technológiáknak köszönhetően a rendezvény műszaki színvonalának
emeléséhez is jelentősen hozzájárultunk.
Nagy érdeklődés övezte működés közben látható gépeinket, idén az innovatív
Komax Alpha 530 krimpelő automatát,
több asztali vezeték és kábel feldolgozó
berendezést állítottunk ki a kábelfeldolgozással foglalkozó termékeink közül.
Az adagolástechnikai üzletágunkat a
Werner Wirth alacsonynyomású öntőgépe
és a Giebler kétkomponenses rendszerén
keresztül hoztuk közelebb a felhasználókhoz.
Minden okunk megvan rá, hogy újabb
sikerként könyveljük el ezt a rendezvényünket, reméljük, hogy a találkozások
hamarosan megrendelésekbe fordulnak.

Komax Alpha 530 krimpautómata bemutató

Termékeink

Thonauer illustriert
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Rugalmas, gazdaságos
bandázsolás

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

KABATEC KTHB smart

KABATEC KTHB Micro

KABATEC KTHB Mini

A KABATEC legkisebb asztali, kis helyigényű
bandázsológépe. A nyitott tekercselőfejnek
köszönhetően gyorsan és egyszerűen kezelhető, működtetése lábpedállal történik.

A KTHB Micro megdöbbentően egyszerűvé teszi a bandázsolást és a kötegelést
rugalmasan, az üzem különböző részein, még
szerelőtáblán, vagy asztalon is. Ez a készülék
az első lépés a reprodukálható minőség felé
a kézi bandázsolással szemben. Az állandó
szalagfeszesség és az ergonomikus folyamatlefutás egyenletes menetemelkedést és
gyűrődésmentes felületet eredményeznek.

A KTHB Mini egy mobil, elektromos
bandázsológép szerelőtáblán, vagy szerelőasztalon való használatra. A hos�szabb szakaszok bandázsolása így egyszerűen, gombnyomásra elvégezhető.

Előnyei
n Időmegtakarítás az egyszerű és
ergonomikus kezelés révén
n Hatékony kisebb bandázsolási
hosszok esetén
n A legjobb minőség a kezelő irányította
folyamatban

Előnyei
n Időmegtakarítás a folyamatos
bandázsolás révén
n Kisebb bandázsolási hosszok
készítésére fejlesztve
n Kiváló minőség a kézi irányítású
folyamatban

Krimpelés egyszerre 5
tekercs érvéghüvelyből
A CR 1/5 GS krimpelő
A CR 1/5 GS egy elektropneumatikus
hajtású és rugalmas asztali krimpelőgép
tekercselt kiszerelésű 0,5–2,5 mm2 (AWG
20–14) közötti keresztmetszetű Z+F érvéghüvelyek feldolgozására. A gépbe egyszerre
maximum öt hevederezett AEH tekercs
helyezhető be, a krimpelési magasságot nem
kell külön beállítani. A lecsupaszított vezeték
bevezetése az érvéghüvelybe közvetlenül a
központosító pofákon keresztül történik. A
krimpelési folyamatot lábkapcsoló indítja.
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Előnyei
n nincs átszerelési idő
n öt tekercs érvéghüvely párhuzamos
feldolgozása
n a tekercselt kiszerelésű érvéghüvelyek
egyszerű, szerszám nélküli behelyezése
n nem kell külön beállítani a krimpelési
magasságot
n nincs szükség szerszámcserére

Előnyei
n Időmegtakarítás a nagy tekercselési
sebességnek köszönhetően
n Nagyobb bandázsolási hosszokra
tervezve
n A legjobb minőség a kézi irányítású
folyamatban

Termékeink

Thonauer illustriert

Poliuretán kábelátvezetők
eltávolítása
A PUR – Rework Station egy gép, amely a kábelkorbácsokon szokásosan szigetelés gyanánt megtalálható poliuretán (PUR) kábelátvezetők eltávolítását végzi. A berendezés fő célja a szigetelés
(PUR) felmelegítése adott hőmérsékletre, amelyen az könnyebben eltávolítható a kábelkorbácsról
az új kábelátvezető felhelyezésének előkészítése céljából.

Működés
A folyamat megkezdéséhez a kezelő
betölti a kábelkorbácsot a rendszerbe. A
gép elülső oldalán a „Rögzítés“ gombot
vagy a lábpedált megnyomva a gép zárja a
rögzítőpofákat a kábelkorbács körül és ilyen
módon rögzíti a kábelátvezető helyzetét.
A felmelegítési folyamata a „Start“ gomb
megnyomásával indul (előre definiált paraméterek; pl. idő és hőmérséklet alkalmazásával). A fűtőelem a kábelkorbács pozíciójába
megy és felmelegíti a kábelátvezetőt.
A folyamat végén a fűtőelem vis�szatér eredeti helyzetébe. Hangjelzés
hallatszik és a kezelő kinyithatja a védőajtót a kábelkorbács eltávolításához.

Előnyök

2–4 vezeték kiváló minőségű összesodrása
nagy sebességgel és rugalmasan – ezek jellemzik a Komax bt 188 T félautomata sodrógépét.
Egyszerűen kezelhető, kedvező áru és nagy teljesítményű. A bt 188 T az új, opcionális szalagozó egységgel mindkét kábelvégre automatikus
rögzítést helyez el szövet- vagy PVC szalaggal.

➂
➃

n Beállítható paraméterek: idő és folyamat-hőmérséklet
n Manuális kalibrálás
n Jelszóvédett programozási üzemmód
n Speciális karbantartás üzemmód
n Ciklusszámláló
n Hang- és fényjelzések
n Hulladéktároló
n Lábpedál a rögzítés zárásához

Akár négy vezeték egyidejű
sodrása
bt 188 T félautomata sodró

➀

➁

PUR Rework Station

A gép forró levegővel melegíti fel a poliuretánt; az összes paraméter, pl. idő és hőmérséklet felügyelete mellett az eljárástechnikai
ellenőrzés és a stabil folyamat biztosítására.

34. kiadás

➀
➁

Hang- és fényjelzések.

➂

Ügyfélspecifikus rögzítés és fűtőkamrák
különböző kábelkorbácsok befogadására

➃

Hulladéktároló a hulladék tiszta és biztonságos ártalmatlanításához

Akril védőberendezés a kezelő tiszta, biztonságos és hőtől védett munkavégzéséhez.

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

Opciók
n Beépíthető kötegelőegység teszi
lehetővé egyszerre mindkét kábelvég
precíz kötegelését
n A precíz többszörös sodráshoz való
beépíthető egységgel tökéletesen dolgozható fel három vagy négy vezeték.
Az illesztési hiba nélküli eredményt
egyenletes sodrási hossz és magas
fokú ismételhetőség jellemzi a teljes
sodrott kábelhosszon.

Antal József
Tel.: +36 20 433 2019
jozsef.antal@thonauer.net
www.thonauer.com
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Nagy teljesítőképesség kis
keresztmetszetek esetén is
A Kappa daraboló és csupaszító automatákat a nagy vágóerő, a nagy darabszám-teljesítmény és a
fejlett érzékelőrendszer teszik az első számú választássá kisebb kábelkeresztmetszetek esetén is.
Az egyszerű, intuitív kezelőelemekkel az automaták igen hatékonyan használhatók.

34. kiadás

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

Komax Kappa 315 daraboló
és csupaszító automata
Egyszerű, intuitív kezelés
n intuitív TopTouch szoftver beállítási segítséggel
n maximális átláthatóság a lehető legegyszerűbb beállítási lehetőségek révén
Gyors beállítás és átszerelés
n szerszám nélküli átszerelés
n beállítás és p araméterezés gombnyomásra
n innovatív érzékelőrendszer a beállítás segítésére és kábelfelügyeletre

A Kappa 315 erős, robusztus késblokkal rendelkezik. Kábelfeldolgozási képessége 0,05–10 mm²
keresztmetszetre terjed ki.

Széles felhasználási terület
n széles felhasználási terület számos opcióval és megoldással
n a legfinomabb keresztmetszetek
is biztonságosan feldolgozhatók
0,05 és 10 mm² (AWG 8) között
n egyszerű csatlakoztatás és hálózatba kapcsolás

A modern ipar új standardja
Komax Alpha 530 automata
krimpelőgép
Konfigurációs példa ipari területre:
Az Alpha 530 a világszerte sikeres
Gamma 333 PC utódja. A krimpelőprés,
érvéghüvelymodulok, ónozó és fluxmodul
állomások új tervezésűek, továbbfejlesztés után az új EtherCAT kommunikációs
protokoll segítségével kommunikálnak.
A gép masszív alapegységgel rendelkezik,
amely folyamatmodulokkal és minőség-
ellenőrző berendezésekkel szerelhető fel.
Ebből következik az az előnyös tulajdonság, hogy az Alpha 530 minden felhasználásra optimálisan konfigurálható.

Alcsuti Bálint
Tel.: +36 20 320 7444
balint.alcsuti@thonauer.net
www.thonauer.com
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n Alapgép
n Kábelvezető
n Késegység
n Krimpelés aktív kontaktmegvezetéssel és beépített krimpmagasság-mérő készülékkel
n Érvéghüvelyek feldolgozás
n Vezetékfeliratozó
n Vezetéklerakó
n Kiegészítő szoftvermodulok, pl. hálózatosítás és a
CSV-konvertert is beleértve
n telepítéssel és képzéssel
n nettó ár kb. € 180.000

Thonauer illustriert

Termékeink

34. kiadás

Hatékony adatelőkészítés a kapcsolószekrény
szerelés automatizálásához
A kapcsolószekrény szerelés automatizálásának alapfeltétele a gyártási adatok összegyűjtése a kábelhosszt is beleértve. A Komax által fejlesztett
DLW (Digital Lean Wiring) szoftver ezt úgy teszi lehetővé, hogy világosan az egyszerűségre és rugalmasságra összpontosít.

DLW – Digital Lean Wiring
A legegyszerűbb alternatíva
A DLW szoftvert kapcsolószekrények
virtuális vezetékezésére fejlesztették ki. A
vezetékhosszok így különösen egyszerűen
és hatékonyan határozhatók meg. A DLW
különböző lehetőségeket kínál az adatok
importálására és előkészítésére. Használhatók például meglevő vezetéklisták az ös�szeköttetések jelölésének megállapításához.
Ezen kívül probléma nélkül importálhatók
a különböző formátumú 2D rajzok.
Ha el akarjuk kerülni a kereskedelemben
kapható ECAD rendszerek alkatrész adatbázisának költséges karbantartását, akkor
a virtuális vezetékezés egy nagy felbontású
fotó alapján elvégezhető. Ez minimálisra
csökkenti a termékelőkészítés idejét.
Fotó alapján történő méretezés panorámaképpel
A kábelhosszok méretezése a legegyszerűbb módon a kapcsolószekrény nagy
felbontású fotójával végezhető el. A kép
rögzítése az opcionálisan elérhető panoráma
kamerával, több egyedi képként történik,
majd ez kerül mérethelyes összetett képpé
összeállítás után importálásra a DLW-ben.

Előnyei
Automatizált takarékoskodás
n A gyártási költségek csökkentése
n Akár 50%-kal rövidebb gyártási idő
n Akár 1 darabtól
Rugalmas hatékonyságnövelés
n Széles kábelvég-feldolgozási tartomány

Virtuális vezetékezés
Ezen felvétel, vagy egy 2D rajz alapján
köti be munkaelőkészítő virtuálisan, a DLW
segítségével a képernyőn a vezetékeket. Így
a kábelhosszok meghatározása igen hatékonyan, összeköttetésenként történhet. A
gyártási adatok ezek után konvertálásra, majd
a kábelfeldolgozó gépre betöltésre kerülnek,
ez készíti el beépítésre készen a vezetékeket.
DLW-Viewer – vezetett szerelés
A DLW-Viewer felhasználói felülete
egyszerű, tetszetős és érintéssel kezelhető.
Végigvezeti a képernyőn a végrehajtó személyt az előre elkészített vezetékek vezetékezési útvonalon való elhelyezésén. Ezt a
munkalépést így kevésbé specializálódott
szerelő munkatársak is el tudják végezni.

n Optimalizált logisztika
n Nagyobb rugalmasság a kevesebb
specializált munkaerő révén
A legjobb minőség biztosítása
n Egyszerűbb személyi feltételek
n A beviteli hibák csökkentése
n Folyamatosan és egyenletesen kiváló
minőség

A kábelhosszok meghatározásához az opcionális panoráma kamerával nagy felbontású
kapcsolószekrény-fotók készülnek, ezek
kerülnek átfogó képpé összeállítva importálásra a DLW-be.

Szegletes Gábor
Tel.: +36 2 0 993 4918

gabor.szegletes@thonauer.net

www.thonauer.com
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Darabológép univerzális
alkalmazásokhoz
A darabológépek mindeneseként a Iota 330 univerzális alkalmazási lehetőségekkel bír. Sokféle
anyag precíz darabolására használható akár 1.000 m hosszig: például zsugor- és pneumatikacsövekhez, kábelekhez, műanyag szalagokhoz és számos más anyaghoz. A Iota 330 kíméletesen,
megbízhatóan és minimális kezelési igénnyel szolgáltatja az elvárt teljesítményt.

Iota 330 darabológép

A négysoros párhuzamos feldolgozás során a
legnagyobb darabszám-teljesítményt nyújtja.

A többszörösen megtámasztott szalaghajtás
kíméletesen vezeti a darabolandó anyagot a
darabolókéshez, pontos pozicionálás mellett.
Ennek során a felületi nyomás és a szalaghajtás zárótávolsága megfelelően beállítható.
A Iota 330 megfelel a robusztus univerzális
darabológéppel szemben a teljesítménnyel,
erővel és kapcsolatban támasztott követelményeknek. Kompakt méretének köszönhetően
helyigénye kicsi, mozgathatóan használható.

34. kiadás

Tulajdonságok
n intuitív kezelési komfort
n 5-funkciós fizikai kapcsoló,
érintőpanellel kombinálva
n különböző anyagokhoz
n különböző átmérőkhöz max. 25 mm-ig
n 82 mm szélességig
n max. 35 mm2 vezeték-keresztmetszetig
n n agy gyártási teljesítmény az 1–4
pályás párhuzamos feldolgozás révén
n többszörösen megtámasztott szalaghajtás
n a darabolandó anyaghoz illeszkedő zárási távolság
n beállítható felületi nyomás

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

Krimpfelügyeleti rendszer,
gazdaságos kialakításban
Az érintkezési hibák oka gyakran a becsípett szigetelés és a hiányzó elemi szálak. Ennek kiküszöbölésére és a teljes működőképesség biztosítására a MicroForce 80 minden egyes krimpelés
minőségét felügyeli. A vizsgálókészülék lehetővé teszi a feldolgozási folyamat pontos elemzését
és a mérési eredmények dokumentálását. Ennek köszönhetően a folyamatok optimalizálhatók, a
hibás krimpelések elkerülhetők és a gyártás visszakövethető. A MicroForce 80-at megbízható,
kipróbált technika és kiváló minőségű feldolgozás jellemzi.

MicroForce 80
Részletesen elemzett krimpelési folyamat
A MicroForce 80 a legegyszerűbb módon teszi lehetővé a krimpelési folyamat
részletes elemzését. Ehhez az érzékelőt egy
csavarral rögzítik a krimpelőgép vagy a
krimpelőmodul vázához. Az érzékelő méri a
préselési folyamat által a vázra kifejtett erőt.
Az eredményt elektronikus előkészítés után
az integrált szoftver kiértékeli és egy nagy, 5
coll méretű képernyőn megjeleníti. A referenciagörbével való összehasonlítás alapján a
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Minden krimpelés krimperejének lefutási görbéje
összehasonlításra kerül a referenciagörbével.

MicroForce 80 minden krimpelést minősít.
A legjobb feltételek a magas termelékenység érdekében
A tárolt cikkadatoknak köszönhetően
átálláskor jelentős időmegtakarítás érhető
el. A gyártáshoz szükséges összes információ, például tűrés, kötegnagyság, betanulási
krimpelések száma, kiértékelési tartomány,
kábeltípus és érintkezőtípus bármikor azonnal rendelkezésre áll. Így nincs szükség a
költséges, hibaforrást jelentő kézi munkára.

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

Termékeink

Thonauer illustriert
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Robotizált forrasztás az
elektronikai gyártásban

Indukciós forrasztórendszer

A villamos- és elektronikai iparban az intenzív törekvések ellenére sem lehetséges az összes forrasztott kötés tömeges forrasztási eljárással való előállítása. Egyes forrasztási helyek forrasztását
külön kell végezni. Ennek a forrasztási folyamatnak a forrasztórobotokkal való automatizálása jelentős minőségjavulást eredményez és nagyfokú racionlizálásra ad lehetőséget. Az alkalmazásoktól függően különböző eljárásokat használnak.

LightBeam forrasztó rendszer

Pákás forrasztórendszer

Az infravörös forrasztó rendszer esetében
egy halogénlámpából származó fény sugárzó és beépített optika segítségével történő
fókuszálásáról van szó. A forrasztás helyén
ennek a hősugárzásnak az elnyelődése által jön
létre a szükséges hőmérséklet. Ez az eljárás
érintésmentes, ezért különösen kíméletes.

Különösen a műanyag házba szerelt
érintkezőket forrasztják gyakran automata
forrasztópákákkal a ház szomszédos részeire
történő nem kívánatos hőleadás alacsony
értéken tartására. A felhasználók akkor is
gyakran pákás forrasztási eljárást használnak,
ha meglevő kézi munkahelyeket a termelékenység növelése céljából forrasztórobotok
segítségével automatizálni kell. Ez az kedvező
bekerülési költségű technológia különböző
pozíciókban teszi lehetővé a munkadarabok
feldolgozását pl. kapcsoló- vagy lámpacsoportok vezetőfóliákhoz való csatlakoztatásakor.

Az indukciós forrasztás egy további érintés
nélküli forrasztási eljárás, amely – különösen
masszív alkatrészek és rövid folyamatidők
esetén – mindenekelőtt az egyenletes felmelegítés révén tűnik ki. Az indukciós forrasztás
esetében egy szekunder tekercsre, a forrasztóinduktorra egy közép- vagy nagyfrekvenciás
áramforrást kapcsolnak. Az induktorban
folyó váltakozó áram mágneses teret hoz
létre, amely a forrasztási helyen a csatlakozó alkatrészekben örvényáramokat gerjeszt,
amelyek hatására a hőmérséklet a forrasztási
hőmérsékletig emelkedik. Ennek előfeltétele a
forrasztandó alkatrészek elektromos vezetőképessége. Az eljárás további előnye az alacsony
karbantartási és állagmegőrzési ráfordítás.

Lézeres forrasztórendszer
A finom- és mikroforrasztásokat fókuszált lézersugárral végzzük. Ehhez nagy
teljesítményű diódalézereket használunk,
amelyek a lézerforrás kompakt méretei
mellett állandó teljesítményt szolgáltatnak.
A létrehozott fókuszált lézerpont kb. 1 mm
méretű, a forrasztási hellyel közölt energia
mennyisége igen pontosan szabályozható.

Szelektív Reflow forrasztás

Alcsuti Bálint
Tel.: +36 20 320 7444
balint.alcsuti@thonauer.net
www.thonauer.com

Preform

Pad

Energia

Fény
Lézer
Forrasztópáka
Mikroláng
Indukció
Forró gáz

Forrasztópaszta

A forrasztási eljárások összehasonlítása

Forraszhuzal

A szelektív Reflow forrasztás esetében
a forrasztópasztát az alkatrészek beültetése előtt vagy után adagolóval adagolják.
Ezt követően a fénysugarat a forrasztási
helyre fókuszálják és a forrasztópaszta a
fókuszált fényenergia hatására megolvad.

ø Forrasztási pont
(mm)
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1–3
0,4–1,5
1–3
1–5
1–5
0,5–1

Megjegyzések
Lézer elleni védelem
Kopás
közvetett felmelegedés
alacsony folyamatképesség
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A legmagasabb követelmények a kábeljelölésekben
2016. második félévében került kiszállításra egy magas fejlettségű lézeres feliratozó az egyik
legfontosabb ügyfelünk, a Ray Service a.s. cég számára, melynek székhelye Staré Město u UH.
Hradiště, Csehország. A Ray Service a.s. egyebek mellett kábelkorbácsok gyártásával is foglalkozik, főleg a légijárműgyártás számára. A jelölőlézert a Boeing egyik új projektjéhez alkalmazzák.
Ezzel az ügyféllel nem először működünk együtt. Szállítunk továbbá Capris típusú
lézeres feliratozót és Sienna típusú lézeres csupaszítógépet is.

A légijárműgyártásban különösen magasak a vezetékek csupaszításával és jelölésével kapcsolatos elvárások. A lézeres jelölés
során a lézersugár még csak mikroszkopikus
méretben sem rongálhatja meg a szigetelés felületét. Ezért a szigetelés anyagához
titán-dioxidot (TiO2) kevernek. A lézersugár
alkalmazása után ez az adalék egy fotokémiai
eljárás eredményeképpen sötétre színeződik
és eltávolíthatatlan jelölés jön létre, miközben a szigetelés felülete teljesen érintetlen.
Hasonlóan magasak az igények a csupaszolási eljárással szemben. A vágókések
nem sérthetik meg az elemi szálakat. A
lézersugár alkalmazása biztosítja a szigetelések pontos elvágását, miközben az érintetlen
elemi szálak visszaverik a lézersugarat.
A Thonauer régóta együttműködik az
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A légijárműgyártás magas követelményei a
kábelkorbácsokat gyártó beszállítók, például
a Ray Service a.s. specifikációiban is jelen
vannak.

Thonauer illustriert

Egyesült Királyságban tevékenykedő Spectrum Technologies PLC céggel. Rendkívül
fejlett termékeik, pl. a 800-as sorozatú lézeres
feliratozó és a Sienna sorozatú lézeres csupaszító a fentebb említett valamennyi szigorú
követelménynek eleget tesznek. A Boeing
egy új projektje számára a Nova 820 lézeres
jelölőt választották ki és ajánlották meg a
megjelölt vezetékek manuális adagolásának
opciójával. Ez a befektetés lehetővé teszi a
Ray Service számára, hogy új projekteket és
munkákat pályázzon meg a világ legnagyobb
légijárműgyártóinál, például a Boeingnél és az
Airbusnál. Ezen túlmenően nő a termelékenység és a munkavédelem hatékonysága is.
A Thonauer helyzeténél fogva nemcsak arra képes, hogy ilyen rendkívül fejlett,

Referenciák
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csúcskategóriás gépeket és technológiákat
ajánljon meg, hanem a beüzemelést, a dolgozók
képzését és a garanciális szolgáltatásokat is
biztosítja, illetve garanciaidő utáni szervizt
is nyújt. Ez a szolgáltatás a gépek beszabályozására és a fontos alkatrészek, egyebek
mellett a lézerfényforrások kicserélésére terjed
ki. Szervizmérnökeink speciális képzésben
részesültek a Spectrum Technologies cégnél
és sokéves terméktapasztalattal rendelkeznek.
Milan Vitovský, mérnök-üzletkötő,
THONAUER spol. s r.o.

Nova 820 típusú lézeres jelölőrendszer érzékeny kábelek jelölésére a szigetelés felületi
szerkezetének megváltoztatása nélkül.

Fedezze fel technológiáinkat
a YouTube-on
A THONAUER bemutatja új YouTube csatornáját, amely hivatalosan 2017. májusában indult és
egyelőre angol nyelven, egységesen jelenik meg, célja egyrészt a nagyobb érdeklődés felkeltése,
másrészt a használat lehetővé tétele a teljes THONAUER csoport számára. Eddig mintegy 14.500
látogató tekintette meg csatornánkat.

Lehetőség van a csatornára történő
regisztrálásra, így tájékoztatást kaphat
az új termékvideók megjelenéséről.

A csatornán már 80 videó kínál optimális bepillantást a THONAUER választékába.
A jobb áttekintés érdekében a YouTube
csatorna a THONAUER weboldalához hasonlóan termékcsaládokra oszlik:
n kábelfeldolgozás
n csatlakozástechnika
n jelölési megoldások, vizsgálórendszerek, keveréstechnika
n kábeltárolási és tekercselési technika

www.youtube.com
Keresőszó:
Thonauer GmbH

Ezekben a fő kategóriákban úgynevezett lejátszási listák találhatók, amelyek összefoglalják
a termékfajtákat, pl. a darabológépeket. Ezzel
a tájékoztató segédlettel gyorsan és könnyen
megtalálható az alkalmazáshoz megfelelő gép.
Mivel a komplex gépek és technológiák bemutatása egy weboldalon csak szöveges alapon
korlátozott lehetőséget jelent, a rendelkezésre
álló termékvideók hivatkozásai is megtalálhatók közvetlenül a termékleírások mellett.
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Thonauer Nyílt Napok, Bécs (A)

2017. 9. 13–14.

Thonauer Nyílt Napok, Budakeszi (H)

2017. 9. 19–22.

Automotive, Budapest (H)

2017. 10. 18–20.

Productronica, München (D)

2017. 11. 14–17.

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

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
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
info@thonauer.cz

Románia és Moldávia

Thonauer Automatic s.r.l.
Str. Preciziei 1C, Sector 6
062202 Bucuresti,
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
H

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.

www.thonauer.com

