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35. kiadás 

A kábelfeldolgozás esztétikája

Az elmúlt év vége teljesen a Komax 
jegyében telt. Svájci tulajdonosunk az éves 
müncheni Productronica kiállításon nem keve-
sebb, mint 15 termékújdonságot és innovációt 
mutatott be, mely a látogatók részéről élénk 
érdeklődést váltott ki. A tetszetős standki-
alakítás jó keretet nyújtott a vállalat műszaki 
innovativitásának szemléletes bemutatásához.

Örvendetes volt, hogy a THONAUER első 
alkalommal vállalt jelentős szerepet az elért 
eredmények bemutatásában a kiállításon. 
Magyar leányvállalatunk, ami egy idő óta a 
Komax Thonauer Kft. nevet viseli, a standon 
négy olyan, nagyfeszültségű kábelek feldolgo-
zására alkalmas speciális megmunkáló gépet 
mutatott be, amelyek elsőként elégítik ki az 
e-mobilitás területén a nagy keresztmetszetek-
hez kapcsolódó speciális igényeket. A magyar 
fejlesztők a Komax technikusait is meglepték, 
mert a gépek befejezése eleinte irreálisnak 
tűnt a rendelkezésre álló rövid idő miatt.

A Komax csoport Laselec vállalatának 
kifejezetten a légiközlekedés és űrhajózás 
magas szintű követelményeire szabott új 
Sylade 7H típusú lézeres kézi csupaszítója 
nemcsak az érdekelt látogatók tetszését 
nyerte el. Az innovatív technológia lehetővé 
teszi az árnyékolt kábelek szigetelésének gépi 
történő eltávolítását. Az egyszerű kezelést 
és a tetszetős külsőt is figyelembe véve 
ez a termék-innováció minden olyan tulaj-
donsággal rendelkezik ami 2017-es vásár 
innovációs díjának elnyeréséhez szükséges.

Aki a Komax legújabb termékfejleszté-
seit figyelemmel kísérte, észrevette, hogy a 
megjelenés kissé megváltozott. A letisztult 
formavilág korszerűséget és precizitást 
sugall, a sötét és világos megjelenés megkü-
lönbözteti a kábelfeldolgozást és kezelést.

A legfeltűnőbb ismertetőjel a piros keret, 
amely a Komax kábelfeldolgozó világába vezető 
kaput szimbolizálja és egyúttal élvédőként is 
szolgál. Pontosan ezzel a multifunkcionalitás-

sal, a forma, a szín és a funkció tudatos ösz-
szjátékával tűnik ki a Komax új formatervezési 
irányzata, a Komax Corporate Industrial Design.

A Mira 230 csupaszítógép tökéletes példája 
az új megjelenésnek. A gép 2017-ben elnyerte 
neves Red Dot díj szakmai zsűrijének kitünteté-
sét. A díj igazolja a Komax törekvését az össze-
téveszthetetlen megjelenésre, amely támogatja 
és alkalmazza az innovatív funkcionalitást.

Kinézetében a Zeta sorozat is megújult, 
amely forradalmasítja az egyre nagyobb 
jelentőségű kapcsolószekrény szerelés 
automatizálását. A tervező szoftverek, az 
adatbázis és a kábelautomata összjátékában 
óriási megtakarítási lehetőség rejlik. Ugyan-
akkor itt is megoldások állnak rendelkezésre 
a fejlesztés különböző szakaszaiban. 

A kábelkonfekcionálás költséghatékony-
ságáról és versenyképességéről van szó a 
Manufacturing Execution System, rövidítve 
MES esetében is. Ez az Ipar 4.0 felé irányít-
ja az Ön kábelkonfekcionáló tevékenységét 
és javítja a teljes értékteremtési láncot.

 Bízom benne, hogy magazinunkban 
hasznos és értékes információval 
szolgáló érdekes cikkeket talál. 

Üdvözlettel,

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

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

Kábelfeldolgozás

Vágógépek | Csupaszító gépek | Vágó- 
és csupaszító gépek | Félautomata 
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

Félautomata orsótároló rendszerek 
| Kábelcsévélő gépek | Asztali 
csévélőgépek | Speciális csévélőgépek

Elektromágneses árnyékolás és 
display ablakok

Elektromágneses árnyékoló anyagok 
| Kijelző 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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Az 1954 óta odaítélt „reddot” a termékterve-
zés világszerte elismert minőségi díja. Az idei díj 
odaítélést megelőzően a nemzetközi szakzsűri 
54 országból kapott beadványokat és azokat 
több napon keresztül, egyenként értékelte ki. 
Értékelési szempontként az innováció mértékét, 
az esztétikai és formai minőséget, a funkcionali-
tást, az ökológiai összeférhetőséget, az ergonó-
miát, a tartósságot, a szimbolikus és emocio-
nális tartalmat, a perifériás termékeket és a jól 
strukturált kezelő felület minőségét alkalmazták. 

A Mira 230 elektromos vezetékek professzio-
nális csupaszítására szolgáló asztali gép, ami az 
új Komax Corporate Industrial Design úttörője. 
Az integrált megközelítés a felhasználó felület és 
az ergonómia kialakítását is magában foglalja. 

A tavalyi év óta minden termék teljesen 
új kritériumokkal, a Komax új formatervezési 
irányzata alapján készül. Például a Mira 230 
esetében a „vezetékkapu” piros színe egy-
részt ütközésvédelemként szolgál, másrészt 

Elektromobilitás
Nagy népszerűségnek örvendett a 

Thonauer csoport magyar részlegének új 
fejlesztése, egy, az elektromos járművek-
ben használatos nagyfeszültségű kábelek 
feldolgozására szolgáló speciális gép.

Mobil, lézeres vezeték csupaszító
A Laselec gyártmányú, a légiközlekedés és 

űrhajózás igényes kábelfeldolgozási feladata-
ira tökéletesen alkalmas Sylade 7H – az első 
lézeres mobil vezetékcsupaszító – a helyszínen 
elnyerte az „Innovation Award 2017” díjat.

Kötegelés
A KTB E9 kötegelőfejjel ellátott, Kabatec 

gyártmányú RoboSpot segítségével meggyőző 
bemutatót tartott arról, hogy már igenis meg-
valósítható a kábelkötegek bandázsszalagokkal 
történő teljesen automatikus feldolgozása.

Még több kíváncsiskodó
A KOMAX bemutatta a kábelgyártás érték-

teremtési láncát optimalizáló, új fejlesztésű 
termelés irányítási rendszerét (MES Manufac-
turing Execution System), valamint a legújabb 
fejlesztésű HMI vezérlő szoftverét is. Ennek 
segítségével jelentős mértékben leegyszerű-
södik a Komax automata gépek kezelése.

a Komax kábelfeldolgozó világának bejáratát 
szimbolizálja. A több, zárt felületnek köszön-
hetően a gépek müködése csendesebb lett. 
A sötét felületek a kábelfeldolgozáshoz, a 
világosak a kábelkezeléshez kapcsolódnak. 

A gépek új generációjának a „New Pro-
duct Design” révén jobban kell közvetítenie 
a Komax márka olyan értékeit, mint az 

innovációban betöltött vezető szerep vagy a 
prémium minőségre való igény. A jövőben a 
cél, hogy minden ügyfél azonnal felismerje 
a Komax termékeket. Ehhez természetesen 
ergonómiai szempontok is párosulnak, melynek 
köszönhetően a felhasználó egyszerűbben 
és kisebb terheléssel kezelheti a gépet. 

A szakzsűri indoklása szerint: „A könnyen 
kezelhető Mira 230 esetében a megnyerő 
áttekinthetőségű és ergonómiájú, piros keretbe 
foglalt kezelőfelület áll a középpontban.”

A Mira 230 csupaszítógép kialakításáért a Komax Wire ezen a területen elsőként nyerte el a Red 
Dot díjat. Ez a díj a funkcionalitás tökéletes megtestesítését és a rendkívül jó formatervezést dí-
jazza.

Nem kevesebb, mint 15 innováció és termékbemutató várta a vendégeket a Komax standján, 
amely a látogatók szerint a Müncheni Vásár legvonzóbbjai közé tartozott.

A Komax új formatervezési 
irányzata Red Dot díjat nyert

Visszatekintés a 
 Productronica kiállításra
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Hogyan nézne ki egy automa-
tizált gyártási folyamat?

Az automatizált gyártási folyamatban először 
a szükséges vezetékeket készítik elő, majd a 
kapcsolószekrénybe kerülnek, ahol – ahogy ko-
rábban is – kézzel kell csatlakoztatni ezeket. En-

Amennyiben a vezetékekre vonatkozó hosszadatok nem állnak rendelkezésre, a Komax 
DLW szoftver segítségével meghatározhatja ezeket az adatokat.

A gyártási folyamat ennyire egyszerű:

A termelési folyamat kapcsolószekrény előtti konfigurálás-
ról, illetve, az először a vezetékek elkészítése, utána vezetékezés 
módszerre való átállításával jelentősen csökkenthetők a gyártási 
idők és így a folyamatköltségek. Ezáltal növelheti gyártási kapaci-
tását és költségek szempontjából megelőzheti versenytársait.

nek előfeltétele a vezetékhosszok ismerete. Ez 
például tervezőszoftverek, pl. EPLAN, WSCAD 
vagy hasonló szoftverek segítségével számol-
ható ki. A Komax feldolgozó gépekhez kiépített 
megfelelő interfészek lehetővé teszik a vezeté-
kek közvetlen, átviteli hiba nélküli gyártását. 

A kábelkonfekcionálás a kapcsolószekrény-gyártás területén még nap-
jainkban is nagyrészben teljesen gépi támogatás nélkül történik. A fel-
dolgozást és huzalozást képzett szakemberek végzik manuálisan, elekt-
romos kapcsolási rajz alapján. A vezetékek darabolása, csupaszítása, 
krimpelése, feliratozása és bekötése egyenként történik, ami nagyon 
időigényes. A kábelkonfekcionálás a kapcsolószekrény-gyártásban igen 

nagy automatizálási potenciállal bír. Léteznek optimális megoldások az 
egyedi gyártáshoz és a kis sorozatokhoz használható félautomata kon-
fekcionálástól a nagy sorozatoknál használatos teljesen automatizált 
gyártásig. Megfelelő automaták alkalmazásával a gyártási idő felére 
csökkenthető a vezetékezésben és ezáltal jelentősen csökkenthetők a 
költségek is.

Automatizált kapcsolószek-
rény szerelés

Tudjon meg többet a vezérlés- és kapcsolóberende-
zés-gyártásban megvalósítható átfogó együttműkö-
désről:

A kapcsolószekrény 
felépítése kizárólag a 
saját alkatrészeivel.

A DLW szoftverbe be-
olvasásra kerül a kap-
csolószekrény nagy 
felbontású fényképe.

A DLW szoftver megha-
tározza a vezetékhosz-
szokat és ez alapján a 
darabolási lista auto-
matikusan továbbításra 
kerül. 

A vezetékek gyártá-
sa érvéghüvelyek-
kel vagy érintke-
zőkkel együtt.

Számítógéppel 
támogatott 
vezetékezés.
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Ön 2016 óta a THONAUER csoport ügyve-
zetője? Hogyan élte meg ezt az időt?

Az utóbbi két évet sokrétű változások 
jellemezték. Egyrészt természetesen át kellett 
alakítanunk különböző tevékenységeinket a 
Komax értékesítési szervezetébe való in-
tegrálás okán, másrészt örvendetes módon 
erősebb piaci érdeklődést tapasztalhattunk.

Milyen lesz a piac általános fejlődé-
se a kábelfeldolgozás területén?

Gyorsabb gyártás, a hibák kiküszöbölése, 
szűkebb tűrések, költségnyomás – ez mind 
a kéziszerszámoktól távol eső trendhez vezet 
a  fél-, ill. teljesen automatikus gyártáshoz. 
Mindenekelőtt a kapcsolószekrény szere-
lésben jelent óriási megtakarítási potenciált 
az automatizálás. A Komax Zeta család 
kifejezetten ennek a szegmensnek a gépe.

A kábelkonfekcionálás területén au-
tomatizálás szempontjából kissé előrébb 
tartunk. Itt a Manufacturing Execution 
System (MES) segítségével – a kulcsszó Ipar 
4.0 – a hatékonyság további növelése a cél 
a gépek kihasználtságának jobb tervezése 
révén. A rövidebb gyártási átfutási időket 
és a nyersanyagok, illetve félkész termékek 
raktárkészletének csökkentését is figyelembe 
véve óriási költségmegtakarítási potenciál-
ról beszélhetünk. Ezen a területen is tudunk 
testreszabott szoftvermegoldásokat ajánlani.

Mit jelent ez a THONAUER számára? 
Ösztönözni fogják a gépi feldolgozás-
sal kapcsolatos termékújításokat?

Mind az átlagon felüli innovációs arány-
nyal rendelkező Komax, mind maga a 
 THONAUER a magyarországi termékfejlesz-
téssel a piacon egyedinek számító testre-
szabott megoldásokat kínál. Kereskedőként 
általánosan megpróbálunk csak olyan be-
szállítókkal együttműködni, akik megfelelő 
innovációs hajlandósággal rendelkeznek.

Milyen helyértéket képvisel az Ön szá-
mára a keverés- és adagolástechnika? 

2014 óta intenzíven dolgoztunk ennek a 
termékcsoportnak a kialakításán. Különösen 
az autóipari szegmensben elismert beszállí-
tóktól – pl. Rampf vagy DreiBond – származó 
berendezéseink iránt hatalmas az érdeklődés.

Ön nevet szerzett magának az automati-
zált kapcsolószekrény-építés területén és 
„hatékonyságról”, valamint „gazdaságos-
ságról” beszél. Pontosan hol látja ezen a 
területen a THONAUER telejsítményét?

A gyártandó kapcsolószekrények számá-
tól függően mindenféle anyagi lehetőséghez 
érdekes és hasznos automatizálási lehetőséget 
kínálunk. A mi hozzájárulásunk abban rejlik, 
hogy széles termékválasztékunkkal és intenzív 
tanácsadói tevékenységünkkel minden ügyfél 
számára megtaláljuk a testre szabott megoldást.

A THONAUER évtizedeken keresztül 
családi cég volt. Ön szerint az ügyfe-
lek irányában történt valami változás 
a Komaxhoz való csatlakozás óta?

Véleményem szerit az ügyfelek számá-
ra javulást jelent, hogy még szorosabban 
együttműködünk a Komax céggel. A műszaki 
információkhoz való hozzáférés, az informá-
cióáramlás támogatása még intenzívebb lett, 
ami a későbbiekben ügyfeleink javára válik. 

Mi teszi olyan erőssé a THONAUER cso-
portot? Mit gondol, mivel tűnnek ki?

A THONAUER csoport az utóbbi években 
csaknem megduplázta forgalmát 35 millió 
Eurora. Tudom, hogy sok ügyfél értékeli a 
tanácsadást, a szervizt és nem utolsó sorban a 
termékek sokféleségét és minőségét a progra-
munkban – és mindezt már csaknem 30 éve. 

Milyen célkitűzései vannak erre az évre?

2018 ismét a költségmegtakarí-
tás és a hatékonyságnövelés éve lesz. 
Még nagyon sok munka vár ránk.

Látható, hogy az ügyvezetés örömet szerez 
Önnek. Mi vonzza ehhez a területhez?

Még annyi tennivaló van! Ez je-
lenti számomra a kihívást.

Nagyon köszönöm a beszélgetést.

Változás és jövő

A THONAUER GmbH-t 2016 óta ügyvezetőként Ing. Mag. (FH) Werner Renner irányítja. Ez az idő 
elegendő volt ahhoz, hogy képet alkosson a vállalat helyzetéről a svájci Komax AG átvétel óta, 
illetve a további fejlődésről és a piaci kilátásokról.

„Tudom, hogy sok 
ügyfél értékeli a 
tanácsadást, a szervizt 
és nem utolsó sorban a 
termékek sokféleségét 
és minőségét a 
programunkban.”
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A világpiac
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A Productronica  
újdonságai

Az érvéghüvelyek és a kábelkonfekcionáló gépek egyik piacvezetője, a Zoller+Fröhlich (Z+F) a 
Productronica 2017 kiállításon Münchenben a már jól ismert termékek mellett a következő újdon-
ságokat, illetve fejlesztéseket mutatta be:

Az AI 01 és AI 04 modellek elektromo-
torral hajtott csupaszítógépek, amelyekkel 
a különböző szigeteléssel ellátott vezetékek 
pontos csupaszítása 5 mm (AI 01), ill. 8 mm 

(AI 04) külső átmérőig lehetséges. A beál-
lításokat forgatógombbal kell elvégezni. Az 
AI 01 esetében egy speciális tölcsér könnyíti 
meg a vékony elemi szálak bevezetését.

Újdonság
•  10000 (AI 01), ill. 7500 (AI 04) mun-

kaciklusig hálózati csatlakozás nél-
küli (akkumulátoros) működés

Az UNIC-GV egy elektropneumatikus hajtású 
csupaszító- és krimpelőautomata, amely az 
előre befűzött, különböző keresztmetszetű, te-
kercselt kiszerelésű érvéghüvelyek feldolgozását 
átszerelés vagy az érvéghüvelyek cseréje nélkül 
teszi lehetővé. A 0,5–2,5 mm² keresztmetsze-
tű és 8 vagy 10 mm krimpelési hosszúságú 
érvéghüvelyek átállás nélkül dolgozhatók fel. 

A felhasználó a kívánt keresztmetszetet az 
érintőképernyőn választhatja ki. A Multinorm 
vezetékekhez való tekercselt kiszerelésű 
érvéghüvelyek ugyancsak feldolgozhatók.

Jellemző tulajdonságok
• Nincs szükség szerszámcserére 
• Egyszerű kezelés
• A hüvelyek rendezett tárolása
• Gyors ciklusidő
• Max. 23000 érvéghüvelyhez felszerelve
• Kommunikációs interfész
• 5 különböző keresztmetszet választható

Az AM 02 CK universal az ismert AM 02 
universal CK 01 krimperő-felügyelettel felszerelt 
változata. Így a krimperő révén biztosított a 
minőség felügyelete. Ezen krimperő-felügyelet 
terjedelme azonos a bevált CK 01 modellével. 

Jellemző tulajdonságok
• Egyszerű szerszámcsere
• Nincs átszerelési idő
• DIN 46228 szerinti krimpelési minőség
•  Minőségfelügyelet az érvéghü-

velyek krimpelése során

ömlesztett kiszerelésű Z+F érvéghü-
velyekhez krimperő-felügyelettel

tekercselt kiszerelésű Z+F érvéghüvelyekhez

tekercselt kiszerelésű Z+F érvéghüvelyekhez

Az ECM 04 E egy elektromos hajtású 
csupaszító- és krimpelőautomata. A gép 0,5 és 
2,5 mm² közötti keresztmetszetű (AWG 20–14), 
tekercselt kiszerelésű Z+F érvéghüvelyek 
univerzális és megbízható feldolgozását teszi 
lehetővé. Az ECM 04 kezelhetősége az ECM 
03-hoz képest jobb és egyszerűbb, a késcse-
re lényegesen egyszerűbben elvégezhető.

Újdonság
•  3500 munkaciklusig hálózati csatlako-

zás nélküli ( akkumulátoros) 
működés

AI 01 E csupaszítógép

UNIC-GV univerzális 
 csupaszító krimpelő

AM 02 CK universal; 
moduláris csupaszító krimpelő

Új

Krimperő-felügyelet!

5 érvéghüvely egyi-

dejű feldolgozása 

átszerelés nélkül 

Akkumulátoros

Akkumulátoros

ECM 04 E csupaszító és 
 krimpelő

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

Kábelkötegek bandázsolása 
és kötegelése

Az AM 03 C egy elektropneumatikus hajtású 
moduláris csupaszító krimpelő kicsi, ömlesztett 
kiszerelésű esztergált csap- és hüvelyérintke-
zők feldolgozására, kis keresztmetszetekhez. 
Az érintkezők adagolása rezgő adagolóval 
automatikusan történik. A csupaszítási és 

A KTB E9P kötegelő automata egy univer-
zális gép, amely keskeny felépítésével igen 
jól integrálható gyártó- és szerelősorokba.

•  Univerzálisan használható kötegelőgép:
- kábelkötegek kötegeléséhez és/vagy 
-  vezetékkötegek rögzítéséhez és jelölé-

séhez (sodrott vezetékek esetén is).
•  Könnyű, elektropneumatikus kötegelőgép.
•  A szalaghossz állítható üt-

közőkkel beállítható.
•  A kötegelőfej szélessége mindösz-

sze 34 mm (9 mm-es szalag).
•  Gyorsreteszelő csatlakozás.
•  A gyakorlatban bevált komponensek-

nek köszönhetően a kötegelő automata 
megbízható és karbantartás mentes.

•  Folyamatvezérelt és reprodukálhatóan 
kiváló minőség a speciális fejleszté-
sű ragasztószalag-adagolás révén.

•  Igen kis keresztmetszetek is folyamat-
biztosan és pontosan kötegelhetők.

Kompakt gép különböző követelmé-
nyeknek megfelelő kábelkötegek előál-
lításához. A kereskedelemben kapható 
összes ragasztószalag feldolgozható.

Kábelkötegek és modulok, pl. ajtó-
kábelkötegek, tükörkábelek, akkumulá-
torkábel-kötegek, tetőkábelkötegek stb. 
bandázsolása. A bandázsolási hosszok és 
előtolások az egyes tekercselési lépésekhez 
programozhatók, a lépések feldolgozása 
egymás után történhet, így a legkülönbözőbb 
kábelköteg-geometriák hozhatók létre.

krimpelési mélységet kézzel kell beállítani. 
Maximum 50 különböző program tárolható. A 
programozás érintőképernyőn keresztül zajlik. 
Az érintőképernyőn fontos adatok, funkciók és 
állapotjelzések jelennek meg. A gép a megfe-
lelő szerszámkészlet segítségével különböző 
érintkezőkhöz, illetve vezetékekhez átszerelhető.

Jellemző tulajdonságok
•  Kifejezetten kicsi esztergált érintkezők-

höz és kis keresztmetszetekhez való
• Költségtakarékos belépő szintű modell
• Gyors ciklusidő
• Kompakt felépítés
• Rövid bevezetési hossz

Köteg üzemmód
Az adatok közvetlenül a gépen állíthatók elő 

vagy a Z+F szoftverben egy PC segítségével 
vihetők át. CAE szoftverből származó Excel fájl 
ugyancsak beolvasható. Az egyes vezetékek 

leszabása a feldolgozás megkezdése után 
automatikusan, szünet funkcióval történik meg.

Feldolgozási és vezetékezési asszisztens
Itt történik a vezetékadatok átvitele a gépre a 

köteg üzemmóddal azonosan. A gép természe-
tesen „Stop-and-Go” üzemmódban van, amely-
ben egyszerre csak egy vezeték feldolgozása 
történik. A levágás után megváltozik a kijelzés 
és a kezdő- és végpontra vonatkozó kábel-
vég-feldolgozási adatok jelennek meg a kapcso-
lószekrénybeli sorkapocs jelölésekkel együtt.

Darabolás, interfésszel a CAE adatokhoz

kifejezetten kicsi, ömlesztett kiszerelésű 
esztergált érintkezőkhöz és kis keresztmet-
szetekhez

AM 03 C moduláris csupaszító 
krimpelő

KTB E9P kötegelő automata

KTR 160 bandázsológép

UNICUT 8017

Még olcsóbb!

Interfész CAE 

adatokhoz!

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

Tegye Ipar 4.0 kompatibilissé  
kábelgyártását

Hogyan biztosítható a versenyképesség a fo-
kozódó költségnyomás és a munkaerőhiány 
ellenére? Ezt a kérdést napjainkban sok kábel-
feldolgozó üzem felteszi. A dolgozók költsége 
fix és tendenciózusan emelkedik. Az anyag-
költség szintén adott és számos esetben már 
nincs lehetőség további csökkentésre. Hol 
van még kihasználatlan költségmegtakarítási 
potenciál? Teljesen egyértelmű, hogy a folya-
matköltségekben! Minél „karcsúbb” a folya-
mat, minél kevesebb törés van az információs 
láncban, minél hatékonyabb a szerszámok 
kihasználása és minél jobb a tervezés, annál 
inkább lehetséges a megtakarítás a folyamat-
költségeket illetően.

MES
Manufacturing  
Execution System

A kábelkonfekcionálás a termelékenység, a 
minőség és a visszakereshetőség tekintetében 
egyre inkább növekvő elvárásokkal szembe-
sül. A megfelelés érdekében elengedhetetlen 
a gyártás iparágspecifikus MES (Manufactu-
ring Execution System) segítségével történő 
irányítása.

A Komax és az iTAC szoftverház által kifej-
lesztett MES szoftverével a teljes értékáramlási 
láncot optimalizálhatja. Egy optimalizált erőfor-
rás-menedzsment (APS – Advanced Planning 
and Scheduling) segítségével csökkentheti 
raktározási költségeit, időben felismerheti a 
szűk keresztmetszeteket, javíthatja gépei kihasz-

náltságát, csökkentheti átszerelési költségeit 
és így növelheti gyártási kapacitását. Ezáltal 
jelentősen csökkenthető a tervezési ráfordítás.

Nagyobb hatékonyság a gépada-
tok regisztrálása révén

A szoftver kapocs az ERP rendszer és a 
gyártógépek között, így összeköti az árugaz-
dálkodást és a megrendeléseket a gyártással. 
Folyamatos adatáramlás jön létre az ERP 
rendszerben történő megrendeléstől kezdve az 
elkészült megrendelésre vonatkozó, termelés-
beli visszajelzésig. Egyebek mellett az anyag-
felhasználás, a minőségre vonatkozó adatok 
és a megrendelés állapota kerülnek rögzítésre 

és ezek az adatok bármikor visszakereshetők. 
Ezáltal valós időben gombnyomásra minden vo-
natkozó információ rendelkezésre áll egy adott 
megrendelés feldolgozásával kapcsolatban.

Lépésenként méretezhető
A szoftver teljesen méretezhető és az igé-

nyeknek megfelelően bővíthető. Akár egy, akár 
sok gépre vonatkozóan minden erőforrás és 
gyártási folyamat automatikusan tervezhető, ve-
zérelhető, felügyelhető és elemezhető. Az MES 
révén a teljes értékáramlást kézben tarthatja.
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Komax MES …
 

n  optimalizálja a teljes értékáramlást
n  biztosítja a globális visszakövethetőséget
n  rendelkezésre állása magas fokú, teljesen 

méretezhető
n  hiánytalanul automatizálja a gyártási láncot
n  időben felismerhetővé teszi a szűk kereszt-

metszeteket
n  javítja a kihasználtságot és a termékek 

minőségét

A Komax MES vezérli a 
gyártási megrendelések 
ütemezésének finomítását 
és teljesen automatikusan 
elosztja a feladatokat a 
munkahelyek, a személy-
zet és a gépek között. 
Változás esetén a szoftver 
gombnyomásra újraosztja 
a feladatokat.

Az MES szabványos interfésztechnológián keresztül optimalizálja a teljes értékláncot az áruk beérke-
zésétől a kiszállításukig.

Várkonyi Csaba
Tel.: +36 20 940 5249
csaba.varkonyi@thonauer.com
www.thonauer.com
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Komax OMEGA 740 / 750 
beültető automaták

A beültetéssel összekötött kábelköteggyártásra fejlesztette ki a Komax 
az Omega 740 és Omega 750 automatikus beültető gépeket. A rendkívül 
rugalmas rendszer kezelőtől függetlenül, a legkiválóbb minőségben te-
szi lehetővé a mindkét oldali beültetéssel összekötött, különböző bonyo-
lultságú gyártást az egyes vezetékek közbenső tárolása nélkül. Gazdasá-

gos választ ad a folyamatos miniatürizálásra és az egyre kisebb gyártási 
tételekre. Az Omega sorozattal egyszerre különböző különálló kábelkö-
tegek gyárthatók és jelentősen csökkenthető a gyártási idő. A bevált Et-
herCAT platform jelentős mértékben növeli a kibocsátási teljesítményt.

A kábeltároló rendszer lehetővé teszi a mind-
két oldalon beültetett komplex kábelkötegek 
könnyű feldolgozását. 

Az Omega 740 és 750 mindkét ol-
dalon beültetett kábelkötegek auto-
matikus gyártására szolgálnak. 

Az új Omega nemcsak gyorsabb lett, 
hanem számos minőségi fejlesztéssel is 
rendelkezik. A gép a kibocsátási teljesítmény, 
a rugalmasság és a minőségtekintetében 
semmilyen kívánnivalót nem hagy maga után. 

Egyidejűleg maximum 36 különböző ká-
beltípus dolgozható fel. A 8 folyamatállomásra 
lehetséges közel minden gyártási folyamat leké-
pezése. A legfontosabb folyamatok természete-
sen a krimpelés, a kettős krimpelés és a tüllé-
zés. A vezetékvégek lehetnek akár hegesztettek 
vagy zömítettek is. Folyamatként érvéghüvelyek 
felhelyezése, illetve Mil krimpelés is lehetséges. 

Az így elkészített kábelvégek egy ká-
beltárolóba kerülnek. Onnan az Omega 
automatikusan a házbeültetőbe továbbítja 
a vezetékeket. A Komax itt is különböző 
fejlesztéseket vezetett be. Rendelkezésre áll 
például optikai felügyelet a legkisebb házak 
hibamentes beültetéséhez. További fejlesztés, 
hogy nagyobb tartólap áll rendelkezésre a 
ház és a komponensek számára és így több 
különböző ház ültethető be átszerelés nélkül.

Rendkívül rugalmas 
 kábelköteggyártás

Szegletes Gábor
Tel.: +36 20 993 4918
gabor.szegletes@thonauer.com
www.thonauer.com
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Ismer olyan, pl. sodrott, árnyékolt ve-
zetékeket, amelyek kéziszerszámmal alig 
csupaszíthatók? Gyakran csak a kés marad, a 
minőség azonban nem nevezhető stabilnak.

Az új lézeres csupaszító érintés nélkül és 
így rendkívül kíméletesen vágja át a szigetelést. 
Sem az árnyékolás, sem a belső elemi szálak 
nem sérülnek meg vagy kerülnek levágásra. Ma-
ximálisan 7 mm átmérőjű vezetők dolgozhatók 
fel. A gép egyszerű kezelhetőségével is kitűnik.

Sylade 7H néven a Laselec, a Komax leányvál-
lalata kifejlesztette az első lézeres kézi csupa-
szítót. A Productronica 2017 kiállításon ez az 
új fejlesztés innovációs díjban részesült.

Kiváló lézeres kézi csupaszító

Innovációs díjjal kitüntetve – az első lézeres kézi csupaszító, a Sylade 7H.

Vezető OEM-ekkel együttműködve fejlesz-
tette ki a DreiBond az új DreiBond 1390 HT 
ragasztóanyagot. A kihívás abban állt, hogy 
az új anaerób ragasztóanyagnak alumínium 
présöntvény anyagú motorba való automa-
tikus adagolás után változó feldolgozási, ill. 
gyártócsarnok-hőmérséklet esetén is meg 
kell őriznie stabilitását (tixotrópiáját).

A ragasztóanyagnak ezen kívül a világon 
bárhol, minden gyártási helyen ugyanazok-
kal a jellemzőkkel kell rendelkeznie. +15° 
és + 40° Celsius közötti hőmérsékleten a 

ragasztóanyag az illesztési helyen az ada-
golástól az illesztésig változatlan marad.

A Drei Bond 1390HT egyesíti a rendkívül 
nagy szilárdságot az igen jó hő- és vegyszerál-
lósággal és a fizikai/mechanikai követelmények 
mellett a Reach és CLP szerinti aktuális kémiai 
biztonsági követelményeknek is megfelel. A 
termék így korlátozás nélkül forgalmazha-
tó számos országban az egész világon.

Új ragasztóanyag konzisztens 
tulajdonságokkal

DreiBond 1390 HTm anaerób 
ragasztóanyag

A DreiBond 1390HT 250, 100 vagy 50 ml-es kisze-
relésben kapható.

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

Vigh Zoltán
Tel.: +36 20 277 8111
zoltan.vigh@thonauer.com
www.thonauer.com
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Kézi prések nagy 
választéka

A Mäder Pressen GmbH az 1960-as évek óta 
gyárt kézi karos préseket és pneumatikus asztali 
préseket. A termékválaszték az elmúlt évtizedek-
ben az ügyfelek visszajelzéseinek megfelelően 
folyamatosan továbbfejlődött. A termékek 
folyamatos fejlesztésének és tartósan kiváló 
minőségének köszönhetően a Mäder Pressen 
GmbH ma az asztali emelőkaros prések, pneu-
matikus és hidropneumatikus prések területén 
az egyik legfontosabb partnernek számít. A ter-
mékválaszték a következő csoportokra terjed ki:

 Kézi karos prések 

n  ColourLine prések: eddig elérhe-
tetlen ár-teljesítmény arány, gyors 
beszerezhetőség. Látogassa meg 
karospres.hu weboldalunkat és tájé-

kozódjon termékeinkről és árainkról.
n  Konfigurálható kézi karos prések: 

Könyökemelős prések, fogasléces 
és ütőprések, kívánságra különbö-
ző tartozékokkal szállíthatók.

Pneumatikus prések

n  Egyszeres hatású prések: különböző 
nyomóerők 56 kN-ig. Állandó erőát-
vitel a teljes préselési folyamatban.

n  MicroPress prések: kis (30–750 N) 
nyomóerők, de precíz nyomórúd és 
nyomóerő-beállítás.

n  Kézzel segített működésű könyökemelős 
levegős prések: maximális kapacitás 
40 kN. Olyankor használatosak, amikor 

kezdetben, kis nyomóerő felépüléséig 
nem lehetséges mindkét kéz kétke-
zes kezelés általi lefoglalása, mert a 
munkadarabot pozicionálni kell.

n  Hidropneumatikus prések: maxi-
mális kapacitás 100 kN. A préselés 
első fázisában csak sűrített levegővel 
működnek, majd a löket végén önállóan 
kapcsolják be a hidraulikus fokozatot 
a lehető legnagyobb kapacitással.

 
Részletes műszaki adatokkal, katalógusok-
kal, CAD adatokkal és további informáci-
ókkal készséggel állunk rendelkezésre!

A Mecalbi STCS-PHDir típusú zsugor-
cső-zsugorító készüléke az első olyan készülék 
a piacon, amellyel infravörös technológia 
alkalmazásával közvetlenül a szerelőtáblán 
végezhető el a zsugorcsövek zsugorítása. 

Ennél a készüléknél a vezérlés és a 
fűtést végző rész elkülönül. A láncra 
vagy kötélre felfüggesztett készüléket 
kézzel kell a szerelőtábla fölé mozgatni. 
Az infravörös technológia előnye a rövid 
zsugorítási idő és a folyamatstabilitás.

Zsugorcsövek zsugorítása 
közvetlenül a szerelőtáblán

STCS-PHDir zsugorcső- 
zsugorító készülék

Csak 
Szlovákiában, 

 Magyarországon 
és  Romániában 

kapható!

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

Szegletes Gábor
Tel.: +36 20 993 4918
gabor.szegletes@thonauer.com
www.thonauer.com

14

THONAUER illustriert



35. kiadás 
Termékeink

Toldás krimperő-felügyelettel

Mivel a toldással szembeni minőségi 
követelmények is egyre szigorúbbak, az 
új ACS2020 toldóautomata opcionálisan 
krimperőf elügyelettel is rendelhető. 

A készülék 7” méretű érintőképernyővel 
rendelkezik, amely a legfontosabb paramétere-
ket jeleníti meg. Ez a készülék általánosságban 
számos minőségellenőrző funkcióval rendel-
kezik, felügyeli pl. a megfelelő toldószalag, 
ill. szerszám használatát, vagy csatlakozási 
lehetőséget biztosít krimpmagasság- és lehú-
zóerő-mérő készülék csatlakoztatására. Ezzel a 
készülékkel Ön teljes mértékben biztosítva van 
és toldási folyamata minden vizsgálatot kiáll.

A Fritz Giebler cég a bevált 2K-DOS keverő- 
és adagolóegység kiegészítéseképpen pótolt 
egy hiányosságot az anyagadagolás területén. 
Az új HOBBO-DOS lehetővé teszi az egyes kom-
ponensek közvetlenül a tartályból történő ada-
golását. Így nincs szükség a kellemetlen, idő-
igényes és néha szennyeződéssel járó áttöltésre 
a szállítótartályból a 2K-DOS munkatartályába.

A HOBBO-DOS rendszer szállítása komplet-
ten, szivattyúval, keverővel és a 2K-DOS egy-
séghez való interfésszel történik. Így már három 
lehetőség van az anyag adagolására: közvetlenül 
200 l-es hordókból (LOAD-DOS), új módszerrel 
a tartályokból (HOBBO-DOS) vagy a standard 
(4, 10 vagy 15 l-es) munkatartályokból.

Ezzel a keverő- és adagolórendszer egy 
újabb lehetőséggel gazdagodott. A rendszer 
univerzális és egyéni igényekhez igazítható, 
mert bármikor átszerelhető vákuumöntés-
hez, kiegészíthető 3 tengelyes rendszerré, 
temperálható igényes anyagok biztonságos 
feldolgozásához vagy maximum 4 komponens 

feldolgozására bővíthető. Ilyen módon költség-
hatékony belépést valósít meg a 2K anyagok 
fáradságmentes adagolásának világába.

Egyszerűsített alapanyag 
 adagoló a 2K-DOS számára

HOBBO-DOS

Várkonyi Csaba
Tel.: +36 20 940 5249
csaba.varkonyi@thonauer.com
www.thonauer.com

Vigh Zoltán
Tel.: +36 20 277 8111
zoltan.vigh@thonauer.com
www.thonauer.com
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35. kiadás

AUSZTRIA ÉS SZLOVÉNIA 
THONAUER Gesellschaft m.b.H. 
Perfektastraße 59, 1230 Wien 
Tel. +43(0)1 804 2871-0, Fax-DW 10 
info.vie@thonauer.com

MAGYARORSZÁG 
KOMAX THONAUER Kft. 
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi 
Tel. +36 23 457 003 
info.bud@thonauer.com

SZLOVÁKIA 
THONAUER s.r.o. 
Cukrová 14, 81339 Bratislava 
Tel. +421(0)2 527 33 664 
Fax +421(0)2 527 33 665 
info.bra@thonauer.com

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.brn@thonauer.com

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  
info.buc@thonauer.com

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

Kolozsvár 
Mobile + 40 735 228095 
cristian.serban@thonauer.com

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. 

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
info.bud@thonauer.com e-mail címen.

H

Naptár
Impresszum

AMPER, Brno (CZ) 2018. 03. 20.–23.

SMART Automation Austria, Bécs (A) 2018. 05. 15.–17.

IPAR NAPJAI,  Budapest (H) Hungexpo 2018. 05. 15.–18.

TECHNOLÓGIAI NAPOK, Budapest (H) 2018. 09. 10.–14.

AUTOMOTIVE, Budapest (H) 2018. 10. 17.–19.

KOMAX HÁZI VÁSÁR, Dierikon (CH) 2018. 10. 22.–26.
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