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Kedves Olvasók!

Örülök, hogy a Thonauer csoport ügyvezetőjeként ma először mutathatom be Önöknek az új „Thonauer illustriert“-et. A következő kiadásokban
valamivel többet fognak rólam megtudni – addig is olyan dolgokról szeretnék tudósítani, amelyek az elmúlt hónapokban a Thonauer országokban nagy jelentőséggel bírtak.
Önök az új köntösben megjelent „Thonauer illustriert“ első kiadását
tartják kezükben. A Komax csoport büszke tagjaként ezúton szeretnénk
elkötelezettségünket egy folyamatos vállalati megjelenés formájában
dokumentálni.
Ez a kiadás mindenekelőtt a Thonauer GmbH. fennállásának 30. évfordulójára irányítja a figyelmet, és betekintést nyújt a mindig előremutató
cégfejlődésbe – ki tudná ezt jobban, mint maga a cégalapító Friedrich
Thonauer?
Szeretnék Önöknek bepillantást engedni az Inhouse-Show idei kiállításaira, amelyet a svájci Dierikonban a Komaxnál, a bécsi Thonauernél és a
magyarországi Budakeszin a Komax Thonauernél rendeztek meg.
Továbbá szeretném a tekinteteket a jövőnkre irányítani, különösen egy
olyan témára, amely mindannyiunkat körülvesz: az elektromobilitásra.
A Thonauer csoport ebben is élen jár, és a magyarországi telephelyen
a Komax-al közösen fejleszti ki a termelési megoldásokat a jövő mobilitásához. A téma bevezetéseként interjút készítettünk Jürg Weberrel a
Komaxnál, Svájcban működő E-mobilitás projektcsapat felelősével.
Az új magyarországi telephelyet a következő kiadásban mutatjuk be.
Tanulságos olvasást kívánok Önöknek, és remélem, hogy ezúttal is érdekes cikkekkel tudunk Önöknek szolgálni.

Szívélyes üdvözlettel

Friedrich Pohle
ügyvezető Thonauer GmbH.
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A 30 ÉVES THONAUER –
EGY SIKERTÖRTÉNET
Az Ing. Friedrich Thonauer úr által 1988-ban Bécsben alapított világszerte
ismert vállalat ma a kábelfeldolgozás- és megmunkálás területén végez értékesítési és szervíztevékenységet nem csak Ausztriában, hanem Magyarországon,
Szlovákiában, Csehországban és Romániában is. Mindig is az volt a vállalat
filozófiája, hogy csak a legjobb beszállítókat képviselje, hogy a vevő számára a
legjobb minőséget jó ár-érték arányban kínálhassa.

2018
A Thonauer fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepli | Új vállalati megjelenés a márka megújult piacra lépésével
| Friedrich Pohle és Monika Stepanek
átveszik a vállalatvezetést.
▲
2017
A magyarországi leányvállalat a
Thonauer Kft. neve Komax Thonauer
Kft-re változik | Elindul az elektromos
járművek nagyfeszültségű vezetékeinek megmunkálására használt gépek
fejlesztése és gyártása | A Thonauer
ausztriai, magyarországi és romániai
leányvállalatai megszerzik az ISO
9001:2015 tanúsítványt.
▲
2016
A Thonauer csoportot egy hosszútávú utódlásszabályozás keretében a
korábbi üzleti partner a Komax veszi át
| Ing. Mag.(FH) Werner Renner átveszi
az ügyvezetést | Ing. Petr Pavelka lesz
Thonauer spol.s r.o. (Csehország)
ügyvezetője | A Thonauer spol.s.r.o. új
épületbe költözik Brnoban.
▲
2015
A Thonauer átveszi a ragasztástechnika területén tevékenykedő
Drei Bond képviseletét | A Thonauer
spol.s.r.o. (Csehország) megszerzi
az ISO 9001:2008 követelményeinek
megfelelő minőségirányítási rendszer
tanúsítványát| A cégcsoport árbevételi
rekordot ér el.
▲
2014
A Thonauer Automatic SRL (Románia)
megszerzi az ISO 9001:2008 követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítványát.

Ing. Friedrich Thonauer 1988-ban egy
gyermekkori álmát valósította meg: az
önállóságot. Akkoriban még az AMPnél (ma Tyco Electronics) az értékesítés
és az ügyvezetés területén dolgozott, a
Komax kábelfeldolgozó gépeit nagyon
jól ismerte. Abban az időben már 50
felett járt, ám belevágott a Thonauer
Gmbh. megalapításába 500.000 schilling induló tőkével. Az alapítás időszakára való emlékezés Ing. Friedrich
Thonauer úrt még mindig mosolygásra
készteti.
„Be kellett szerezni néhány berendezést, számítógépet és irodabútort, és a
Kelet-Európával való kapcsolattartáshoz
még távgépírót is“, meséli a cégalapító. „Manapság kevesen tudják, hogy
egyáltalán mi is az a távgépíró, és hogy
akkoriban azzal kommunikáltunk, a mai
e-mailhez volt hasonlítható, azonban
sokkal bonyolultabb módon működött.“
A Komax automata krimpelő gépeit
árusította nemcsak Ausztriában, hanem
Magyarországon is. „A mai napig jól emlékszem rá, hogyan utaztam egy akkori
magyar vevővel Svájcba, a
Komaxnál dolgozó Werner Bucher
úrhoz. Akkoriban egy Magyarországról
Svájcba történő utazás csak vízummal
volt lehetséges, és nem volt olyan egyszerű megszervezni“, emlékszik vissza
Thonauer úr.
Egy saját vállalat felépítéséhez természetesen jó munkatársakra is szükség
van. Thonauer úr az első harcostársát
egyszerűen a British Petroltól csábította
el: a lányát Angelika Thonauert. Mivel

Angelika a reklámiparban tevékenykedett, pontosan tudta, hogy mikor és
hogyan kell mozgatnia a szálakat, és
gyorsan végrehajtotta a szervezéssel,
pénzügyekkel, marketinggel, értékesítéssel és logisztikával kapcsolatos
feladatokat. Az első nagy részvételt a
Bécsi Ipari Vásáron úgy szervezte meg,
hogy a vásárszervezők, a vevők és a
versenytársak gratuláltak nekünk. Már
akkoriban professzionálisan mutattuk be
a nagy termékportfóliót, amely Ondal-tekercselőgépeket, Komax-automatákat
és az árnyékolástechnika területéről
mindent tartalmazott. Újdonságnak
számított egy nagy Komax-automatát a
bécsi vásáron kiállítva látni.
„Ha Angelika nem ragaszkodott volna
hozzá, hogy jó és ésszerű reklámozásba
fektessünk be, annak érdekében, hogy
az üzletet és a Thonauer ismertségét
folyamatosan bővítsük, biztos hogy nem
lettünk volna ilyen gyorsan ismertek, és
nem tudott volna a vállalat ilyen gyorsan
terjeszkedni. Ezek a marketingtevékenységek a Thonauert hamarosan ismert
márkává tették, amelyet Ausztriában és
a keleti blokk egykori országaiban már
nem lehetett figyelmen kívül hagyni“erről Thonauer úr a mai napig meg van
győződve.
Viszonylag gyorsan megalakult az
első magyarországi kirendeltség. Zele
Gabriella és Ing. Friedrich Thonauer
már azóta ismerték egymást, hogy
együtt dolgoztak az AMP-nél. Gabriella
lett az ügyvezetője a magyar Thonauer
leányvállalatnak. Sajnos túl korán elment
közülünk.

illustriert | 5

▲
2013
A Thonauer GmbH. megszerzi az ISO
9001:2008 követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer Quality
Austria tanúsítványát| A 2013-as év a
Thonauer cég 25 éves fennállásának
jegyében telik | Ing. Friedrich Thonauer
és lánya Angelika Thonauer átveszik a
vállalatvezetést, Ing. Mag.(FH) Werner
Renner átveszi a Thonauer csoport
értékesítési területének vezetését.
▲
2009
Bérmunkagyártási tevékenység
elindítása a tömítések adagolása, a
szelektív bevonatolás és az elektronikai öntés területén.
▲
2007
A Thonauer Energia üzletág elindítása
Magyarországon a bioenergia hasznosítására szolgáló komplett berendezések előállítása céljából.

Az ügyfelek számára készített Thonauerújság első kiadásai 1991-ben jelentek meg.

Ing. Friedrich Thonauer: „Gabriella
nélkül nem tudtam volna ezt az egészet
Magyarországon megvalósítani. Még
a betegágyából is szervezte a vállalat életét. Mindig bátorított arra, hogy
további országokban kezdjük meg a
működést, és volt egy olyan adottsága,
hogy felismerte a tehetséget az emberekben. Még jól emlékszem rá, amikor
jött egy fiatalember a magyar irodába,
és Zele asszonynak el akart adni vala-

mit. Olyan meggyőzően csinálta, hogy
Gabriellát lenyűgözte a tehetsége, és
azonnal munkát kínált neki a magyarországi Thonauernél. Ez a fiatalember
Alföldy-Boruss Áron ma a magyaror
szági vállalat ügyvezetője.“
A bátorítás kifizetődött: 11 évvel a vállalat alapítása után nem csak Magyarországon alakult egy leányvállalat, hanem
Csehországban is (1999).

»

▲
2006
A termékkínálat bővítése az Ingrid
West Machinery (IWM) tekercselőgépei, a Rampf Dosiertechnik kisnyomású keverő- és adagolórendszerei és
a PSC optikai szűrői képviseletének
átvételével.
▲
2005
Ing. Walter Altrichter kizárólagos
ügyvezetőként átveszi vállalatunk
irányítását.

A FÁRADSÁGOS MUNKA ÉS A JÓ
KAPCSOLATOK JELENTETTÉK
SZÁMOMRA AZ INDULÓTŐKÉT.“

Illustration: © Lighthouse
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FRIEDRICH T. FELFEDEZI A KÁBEL
KIEMELT JELENTŐSÉGÉT. TANULMÁNYOZZA AZ ELŐFORDULÁSÁT
ÉS HASZNOSÍTÁSÁT, ÉS HOZZÁLÁT
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PERIFÉRIA FELDERÍTÉSÉHEZ.

Karikatúra a 20 éves jubileum alkalmából.
Illustration: © Lighthouse

▲
2004
Értékesítési programunkat kiegészítő
új képviseletek: szelektív forrasztásautomatizálás – ATN-Niemeier, Berlin
(D); lézeres csupaszítás és lézeres
feliratozás – Spectrum Technologies,
Bridgend (GB) | 2004. augusztus –
átköltözés a vállalat új épületébe
(Wien 23, Perfektestraße 59).
▲
2003
A romániai tájékoztató és szolgáltató
iroda átalakítása Kft-vé, amely újra
a bécsi Thonauer GmbH. 100 %-os
tulajdonában áll | Új irodai-, raktár- és
bemutatóhelyiségek megvásárlása és
berendezése (Wien 23) | A csehországi és szlovákiai képviseletek bővítése.
▲
2002
Az értékesítési terület kiterjesztése
Szlovéniára | Az első Komax ARA kábelfeldolgozó robotok és a Komax-488
automaták telepítése | Az USA-beli
PVA (Precision Valves & Automation,
Inc.) képviseletének átvétele a szelektív, konform bevonatolásra és adagolásra szolgáló gépekkel.
▲
2001
Fiókképviselet létesítése a romániai
Temesváron (Erdély) az ország északi
részének optimális ügyfélellátása
céljából | Újraindítva „életre kel“ a
Thonauer weboldal | További szervízképviselet nyílik Zólyom városában
(Közép-Szlovákia).
▲
2000
A szlovákiai Thonauer s.r.o. megalapítása Pozsonyban | A Wiedenbach
nyomtatórendszerek képviseletének
átvétele.

2000-ben megnyílt a szlovákiai iroda és
a következő évben a romániai is, amely
gyorsan terjeszkedett.
„A vevőink mindig nagy örömmel látták,
hogy már jelen vagyunk a saját országuk
piacán is, és elindítjuk a termelést.“
Minden felépített leányvállalatunkról
megszámlálhatatlanul sok szép történet kering, és mindenhol találtunk
olyan nagyszerű embereket, akik a
Thonauer-filozófiát tovább akarták vinni.
Bécs maradt a központ, ahonnan mindent irányítottunk. A bécsi központot már
korábban is szoros személyes kapcsolatok fűzték a keleti blokk egykori országaihoz, így jól sikerült a külföldi leányvállalatoknak Bécsből történő vezetése.
A 2013-as év ismét változást hozott a
Thonauernél a felsővezetésben, amikor
Friedrich Thonauer és Angelika
Thonauer megint visszakerültek a
Thonauer-konszern menedzsmentjébe,
és értékesítési és marketing tapasztalataikat az egész csoportnak átadhatták.
Visszatekintve 2014-ben és 2015-ben
hatalmas árbevétel-növekedés lett
mindezek következménye, és a vállalat
történetében az eddigi legjobb éveket
írtuk. Ebben az időszakban érkezett a
Komaxtól az ajánlat a Thonauer csoport
átvételére, hogy az utódlás szabályozása biztosítva legyen.
„Nem volt könnyű számunkra a döntés,
és több családi tanácskozást és vállalati
megbeszélést tartottunk, ahol mérlegeltük az előnyöket és a hátrányokat“,
meséli a hamarosan 85 éves cégalapító.

A Komax-szal történő üzleti kapcsolat
a kezdetektől jól működött. Tehát a
Thonauer család és az üzlettársak meg
voltak győződve arról, hogy az átvétel
problémamentesen és a dolgozókkal
szembeni tiszteletet megőrizve történik,
a terjeszkedés garantált és a Thonauer
cég a Komaxnál a legbiztosabb kezekben van.
Az eladási- és átadási tárgyalásokat
Angelika Thonauer vezette, aki 2017-ig
aktívan részt vett a felügyelőbizottság
munkájában. Két éven keresztül végigkísérte a Komax általi átvételt.
„A Komax más, mint a többi konszern“,
foglalja össze Angelika Thonauer, és
továbbfolytatja: „Sok empátiát érzékeltünk a részükről abban, hogy az
erősségeinket meglátták és továbbvitték,
és semmin sem változtattak, ami már jól
működött. A Komax sikerrel teljesítette
a Thonauer ügyfelkörének bővítését, és
ennek személyesen örülök.
Az egész Komax Thonauer csoportnak
további sok sikert és további terjeszkedést kívánunk!“
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01
A ViennaTec szakmai vásáron 2008-ban Bécsben.
02
Jó hangulat uralkodik a VIET vásári standján
1991-ben Bécsben.
03
A Thonauer Österreich első különleges gépfejlesztése a Hirschmann cég számára. Érintkező
hüvely-forrasztóberendezés fejlesztése a Komax
42-vel kombinálva.

▲
1999
A cseh Thonauer s.r.o. megalapítása
Brnóban | Az év végén Ing. Friedrich
Thonauer átadja az ügyvezetés műszaki területét Ing. Christian Thonauernek, a kereskedelmi területét pedig
Ing. Walter Altrichternek. Ő maga
tanácsadóként tevékenykedik tovább
a cégnél.
▲
1995
Az első képviselet, a Thonauer Kft.
megalapítása Magyarországon.
▲
1993
Saját tájékoztató- és szolgáltató iroda
megalapítása Budapesten (H).

01

▲
1990
Teljesen automatikus nagyfrekvenciás
forrasztóállomás kifejlesztése érintkezők számára egy Komax-kábelfeldolgozó központhoz.
▲
1989
A Bavaria, ma Laird Technologies néven ismert, az EMC-árnyékoló termékek témakörében világviszonylatban
piacvezető cég átadja a képviseletet a
Thonauer számára Ausztria területére
| Szimpóziumokon és vásárokon való
megjelenéssel megkezdődik a magyar
piac meghódítása.
02

03

▲
1988
A Thonauer GmbH. megalapítása
Ing. Friedrich Thonauer által és az
ügyvezetés átvétele | A Komax- és
Mecal-képviselet átvétele Ausztria és
Magyarország részére. A Komax vezető vállalatnak számít az automatikus
kábelfeldolgozás terén, a MECAL pedig a krimpelő szerszámok és prések
neves gyártója.

TERMÉKEINK
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A TÖBBERES KÁBELFELDOLGOZÁS LEGINTELLIGENSEBB
MÓDJA

STANDARD
VEZETÉKEK
GYORS
CSUPASZÍTÁSA

Mira 230 Q – Csupaszítógép

Mira 32 – Csupaszítógép

A programozható Mira 230 Q a Komax válasza napjaink nagy termékvariációjú
vezetékfeldolgozási igényeire. A csupaszítógép megfelel a magas elvárásoknak
a rendkívül széles feldolgozhatósági tartományával , könnyű kezelhetőségével
és megnövelt termelékenységével. Újdonságot jelent az ACD (Automatic Conductor Detector) bevágásfelügyelet.

A Mira 32 elektromos csupaszítógép
ideális kezdő modell a félautomatizált
kábelfeldolgozás területén, ha a kéziszerszámok már nem felelnek meg a
követelményeknek.

Maximális termelékenység
•b
 evágás-/minőségfelügyelet és
beállítási segítség ACD-technológiával
• több belső eres kábelfeldolgozás egy
átmenetben
•a
 gyakran használt funkciók gyors
elérése
• tárolt cikkek lehívása az újragyártáshoz

Sokoldalúan felhasználható
• egyeres vezetékekhez és köpenyes
vezetékek ereihez alkalmas 4 mm-es
külső átmérőig vagy 3,3 mm²-ig /
AWG 12
• 25 mm-es csupaszítási hosszig
• rövid, 14 mm-es berakási mélységgel,
kérésre 11 mm-es is lehetséges
• univerzális V-kés késcsere nélkül

Kategóriájában a legnagyobb feldolgozási terület
• erőteljes konstrukció a magas
bevágási- és lehúzási erőhöz
• nagy feldolgozási tartomány
8 mm²-ig / AWG 8
• egyedülálló funkció, beleértve
a szekvenciális feldolgozást

Újragyártható minőség
•g
 yártás ellenőrzött, a könyvtárban
tárolt adatokkal
• jelszóval védett hozzáférés a beállításokhoz
• integrált légfúvóka az automatikus
késtisztításhoz

Könnyű kezelhetőség
• automatikus szenzoros kioldás
• három forgatógomb a könnyű beállításokhoz
• a bevágási átmérő nagy LED-kijelzése
0,01 mm-es felbontással
Kompakt és mobil
• elektromos hajtómű a sokoldalú
felhasználáshoz
• ergonómiai tartófogantyú a kényelmes
szállításhoz
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MÉRETRE SZABOTT ORSÓS
TEKERCSELŐGÉPEK
A brit beszállító, Ingrid West a lineáris tekercselőgépek nagy választékát kínálja. A sokféleség miatt nehéz megfelelő áttekintést adni. A lineáris gépek mintegy 80%-át egyedileg, a vevői igényekhez igazítva alakították ki. Az Ingrid West
olyan megoldásokat kínál, amelyek pontosan megfelelnek az igényeknek.

Egy lineáris gép meghatározásához, és
a géptest nagyságának és építésmódjának (max. hossz, készorsó átmérője és
súlya) helyes megtervezéséhez, szükség van néhány alapinformációra.
A forgató nyomaték vagy a maximális
külső átmérő (vagy négyzetes forma
esetén rotációs átmérő) és a maximális
CSA-kábelnagyság megadásával válik
lehetővé a megfelelő forgató nyomaték-/
sebességkombináció és a megfelelő fő
orsóhajtómű ajánlása.
A nagyobb gépsorok esetében a fő
orsóhajtómű-rendszereknek vannak főbb
változatai. A legtöbb esetben azonban
a standard hevedermodellt két sebességben ajánlják, amely egy szervómeghajtású automata sebességváltóval és
sebességváltó pozícióval rendelkezik a
software program részeként.

03

A standard modell kevesebb költséggel
jár, és a szíjtárcsákkal egy egyszerűbb
verziót képvisel. A motor csendesen
üzemel, valamint magas a forgatónyomaték/euró aránya.
Az orsós tekercselőfolyamatok javításához fontos a rendszert egységes
egészként szemlélni. Az Ingrid West sok
különböző opciót kínál vezetékekhez,
feszítőgörgőkhöz és tartozékaikhoz.
Egyre több vevő próbálja a beállításait
egyszerűsíteni és legtöbbször a beállításokat és a paramétereket digitalizálni.
Ezért a szervómeghajtású kábelletekercselő- és kábelfeszítőrendszerek új sora
nagyon népszerűnek bizonyul, nemcsak
az ellátó orsó visszatekercselhetősége
miatt.

01

02
01
Egy „kiterjesztett” E-300 finom huzallal
ellátott hosszú, vékony orsók egyedi gyártásához.
02
Rövidített E-900 nehéz huzallal ellátott rövid
orsókhoz.
03
Szervómeghajtású E-1200 Servotech lineáris orsós tekercselőgép.

TERMÉKEINK
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SZIGETELT KÁBELEK
MODERN TESZTELÉSE
STCS-BLT

HIBAMENTES
GYÁRTÁS ASZTALI
KRIMPELÉS
SORÁN
HIDRAULIKUS ASZTALI
KRIMPELŐGÉP UP 150

Az STCS-BLT egy tesztelő eszköz,
amelyet a hő hatására történő zsugorodás utáni folyamathoz alkottak meg.
A kábelek tesztelésekor már nemcsak
arról a kérdésről van szó, hogy melyik
kábelt szigetelték rendeltetésszerűen
és melyiket nem. Az új ipari követelmények megkövetelik a hibaáram és a
kábelellenállás mérését.
Az STCS-BLT képes háromféle teszt
végrehajtására: 1. vízsűrűség; a levegő
bespriccelésével kábelen keresztül;
2. hibaáram; a hibaáram vízen történő
mérésével; 3. ellenállás; a kábelellenállás mérésével.

Ez jelentős előrelépést jelent a korábbi
állapothoz képest, mert ma minden felhasználó meg tudja határozni, hogy mi
az, ami elfogadható. Minden tesztparaméter beállítható, beleértve a tesztidőt, a
tesztnyomást, az elfogadható hibaáram
értékét, az elfogadható ellenállás értékét
stb.
Ez a fő különbség a régebbi tesztmegoldásokkal szemben mint az STCS-BM3.
Ezeknél a rendszereknél a felhasználó
illeszthető paramétereket fog találni, de
csak a vízsűrűségre vonatkozóan. Az
elektromos teszt a hibaáramra korlátozódik anélkül, hogy mérések történnének.

A helyhiány problémája örökre megoldódott – a WDT hidraulikus asztali
krimpelőgépe a helykihasználás igazi
csodája. Hogy a hidraulikus aggregátor
ne legyen útban, egyszerűen beépítették a gépbe.
A 150 kN krimpelőerővel a nagy keresztmetszet-tartományok sem jelentenek
többé nagy kihívást. Az akkumulátor
kábelek megmunkálása is egyszerű,
pontos és mindig a megfelelő krimpelési
eredményhez vezet. Az UP 150 különleges fénypontja a beépített krimpelőerő
felügyelet, amely minden egyes krimpelési folyamatot önállóan ellenőriz az
erőre és a toleranciák betartására vonatkozóan. Ez lehetővé teszi a hibamentes
gyártást, mely által az Ön gyártási költségei tovább optimalizálhatók. Továbbá
az UP 150 hálózatra csatlakoztatható,
és a vezérléshez három jogosultsági
szinttel rendelkezik.
Halk, helytakarékos és hálózati adapter
nélkül is világszerte használható – az UP
150 bizonyára az Ön gyártósora számára is a tökéletes megoldás.

01

01
Az integrált hibaáram-felügyelet egy megohmméter
segítségével méri a csatlakozás elektromos ellenállását.

SZAKCIKKEK
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MINDENT BEVETVE A
NAGYFESZÜLTSÉGÉRT
Egyre több járműtulajdonos az elektromobilitásra épít. Kínában évente 1,1 millió elektromos autót gyártanak, globálisan mintegy 2milliót. Az eredeti berendezésgyártóknak és beszállítóknak itt nemcsak know-how-ra van szükségük,
hanem a megfelelő berendezésre is. Jürg Webert kérdeztük, aki három éve
foglalkozik szenvedélyesen a nagyfeszültség témájával a svájci Komax csoport
székhelyén.

Jürg Weber úr, Ön hogy lájta az utóbbi
évek fejlődését és hogy fog változni különösen Európában a piac az
elektromobilitás és a nagyfeszültség
követelményeinek vonatkozásában?
Kína régóta nagyon intenzíven épít
az elektromos járművekre, és erősen
támogatja az elektromobilitást különböző
állami támogatásokkal. Ez a fellendülés
az utóbbi két évben a magas darabszámokban csapódott le, és továbbra is a
növekedést fogja előmozdítani. A kínai
kormány konzekvensen követi azt a célt,
hogy az elektromos járművek piacán
piacvezető legyen.
Európában az utóbbi években nem utolsósorban a dízel körül folyó viták miatt
nyomás nehezedik az eredeti berendezésgyártókra és a beszállítóikra. A piac
itt is nagyon dinamikusan fejlődik.
Ha a jelenlegi fellendülés megmarad,
akkor 2025-ig a világszerte gyártott új
autók 30-50 %-át elektromos motorral
fogják kiszállítani. Ez az egész világot
tekintve az utakon futó összes automobil
5-10 %-át jelenti.

A töltés témájához kapcsolódva, hány
nagyfeszültségű töltőkábelrendszer
van jelenleg?
Mindegyik régiónak a világon van saját
töltőkábelrendszere. Időközben Európában is érvényre jutott egy ilyen rendszer,
egy az USA-ban és Kínában is, és egy
a fennmaradó ázsiai térségben. Ez mindenképpen egy olyan pont, ahol még
konszolidáció várható.

Lambda 240 SP – Árnyékolás
megmunkálógép. Nagyfeszültségű alkalmazásokhoz
való árnyékolt vezetékek
félautomata megmunkálása.

Jürg Weber
Management Automotive piaci szegmens
Komax AG

SZAKCIKKEK
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01

Hogyan fog a villamosenergia-szükséglet az Ön véleménye szerint az
elektromobilitásra általánosságban
kihatni?
Az elektromos járművek 2025-ben, és
ezen én is nagyon megdöbbentem a
teljes villamosenergia-szükséglet csak
mintegy 1 %-át fogják igénybe venni.
Csak bizonyos telephelyeken (pl.: gyorstöltő állomások) fognak rövid idő alatt
több áramot fogyasztani.

01
Az elektromobilitás területén a
nagyfeszültségű kábelek és dugós
csatlakozók minden típusához
célravezető megoldásokat fejleszt ki
a Komax szorosan együttműködve
a vevőkkel.

A magasfeszültség a járművek belsejében nagyon magas követelményeket
támaszt a kábelkonfekcióval szemben.
Pontosan hol alkalmaznak nagyfeszültségű kábeleket?
A nagyfeszültségű kábelek a fedélzeti
töltőtől az akkumulátorig érnek, onnan
nagy átmérőjű vezetékek vezetnek az

elektromos motorhoz. Ezen a részen
nagyon nagy átmérőjű vezetékeket
használnak, amelyek nagy pontossági
követelményeket állítanak fel a gyártókkal szemben. Az összkerék meghajtású járműveknél két elektromos motor
található, és további vezetékekre van
szükség.
Emellett egy elektromos jármű még
további energiafelhasználó egységeket
tartalmaz mint a klímaberendezés, a
fűtés, az akkumulátorfűtés valamint a
12 V-os hálózatról történő áramellátás.
Ezeket egy elektromos jármű esetében
hatékonysági okokból szintén nagyfeszültséggel működtetik.
A magas pontossági követelmények
a legjobb megoldásokat követelik. A
Komax ezért folyamatosan új automatizációs megoldásokat fejleszt ki. Tech-
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nológusaink a magyarországi Komax
Thonauer Kft-nél már régóta különleges
gépeket gyártanak, és az első kapavágás már megtörtént a jövő év folyamán
elkészülő új gyártóépületünkhöz.
Vannak a különleges gépek mellett
standard gépek is a „kis beszállítók“
számára?
Nincsenek nagyfeszültségű standard
gépeink, de vannak fokozottan standardizált megoldásaink. A szerszámok
pontos kábelkeresztmetszeteit és a
dugós csatlakozórendszereket mindig
egyeztetni kell.
A termékskálánk tartalmaz kis mennyiségekhez flexibilis félautomatákat éppúgy
mint, magas fokon automatizált megoldásokat a tömeggyártás számára.
Az ügyfél nagyságának itt nincs jelentősége. Vannak kisebb vevők, akik teljesen
a nagyfeszültség témájára specializálódtak, és időközben nagyon nagy mennyiségeket mutatnak fel.

A Komax egy világmárka a kábelkonfekcionálás területén. Mit várhatunk a
nagyfeszültség területén?
Márka- és technológiavezetők vagyunk az automatizált kábelfeldolgozás
megoldásainak gyártásában. A nagyfeszültség területén is ennek elérése a
célunk.
Milyen fejlődést vár Ön személy szerint az elektromobilitás területén?
Az elektromobilitás – az üzemanyagcellás járműveket is ide sorolom, mivel ezek
a technológia szempontjából számunkra
azonosak – alternatív fenntartható rendszer, amely remélhetőleg érvényre fog
jutni. Természetesen a fenntarthatóság
vizsgálatakor a járművek energiatermelését is figyelembe kell venni, mivel az
egy központi tényező.
Weber Úr, köszönöm az interjút!

Hány dolgozót foglalkoztatnak a
magasfeszültség fejlesztési területén
a magyarországi leányvállalatuknál, a
Komax Thonauer Kft.-nél?
Jelenleg Magyarországon több, mint 10
fejlesztő mérnök dolgozik, azonban a
csapat a közeljövőben komoly bővülésnek néz elébe. Az új berendezések és
folyamatok kifejlesztése mellett megvalósíthatósági tanulmányokat végeznek és
vevői projekteket ültetnek át. A magyarországi csapatot még csak most építjük
fel, ám sok területen vissza tudunk nyúlni
a Komax csoport más telephelyein meglévő magas szintű kompetenciára.
Említette a kínai piacot. Hogy képviselteti magát ott a Komax?
Van egy telephelyünk egy a nagyfeszültséggel foglalkozó saját csapattal
Shanghaiban, akikkel nagyon szoros
kapcsolatban állunk. Ezt a csapatot
folyamatosan erősítjük, hogy egészen
közel lehessen a piachoz.

02

A „Thonauer illustriert” következő
kiadásában egy interjút olvashatnak
Alföldy-Boruss Áronnal, a magyarországi
Komax Thonauer Kft ügyvezetőjével, a
budapesti üzem kiépítéséről.

02
Az indító érzékelővel szemben
történő kézi behelyezés előszerelt
alkatrészekkel.

HELYI
TÉMÁK
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ILYEN VOLT A BÉCSI INHOUSE
SHOW 2018
A Bécsben évente megrendezésre
kerülő Inhouse Show már intézményessé
vált az ágazatban. 2016 év elejétől a
Thonauer a svájci Komax csoport része,
és így a Thonauer először mutatkozott
be a céges vásáron új külsővel.
Az őszi meghívást számos belföldi és
külföldi vevő és érdeklődő fogadta el.
Az oktatóhelyiségekkel és igényesen
berendezett bemutatóteremmel bővült
épületben elhelyezett átfogó kiállítás bemutatta a kábelfeldolgozás és megmunkálás területét.

A Komax által kifejlesztett DLW (Digital
Lean Wiring) software élőben történő
bemutatása is sok érdeklődött vonzott. A
kapcsolószekrény-gyártás automatizálásának számos előnyét ezzel jól lehetett
szemléltetni.

A bemutatóteremben rengeteg eszközt
helyeztek el, amelyeket a helyszínen ki
lehetett próbálni. Hogy csak néhány példát említsünk: Komax ZETA 630, WDTUP
150, Sylade 7H Laselectől és különböző
csupaszító- és krimpelő gépek a Zoller
und Fröhlichtől. Néhány szakmai előadás, többek között a EPLAN partnercégé, tette teljessé a kínálatot.

KOMAX INHOUSE SHOW
DIERIKON (SVÁJC)
A világ minden tájáról érkezett számos látogató
közül mindenki számára kifizetődő volt eljönni az
idei Komax Inhouse Show-ra. Lelkes látogatók csoportosultak azok körül a megoldások körül, amelyek
pontosan azt kínálják nekik, amelyre a jövőbeni
kihívásokhoz szükségük van. Különleges vonzóerőt képviseltek az élénk vitákkal kísért szakmai
előadások és a „szent csarnokok“ meglátogatása,
ahol a Komax erősségét és minőségét testközelből
át lehetett élni. Az, hogy a Komax Services a gépek

termelékenységét jelentősen megnöveli, megmutatkozott a kiépített szolgáltatási kínálatban, amely
célzottan a vevők igényeire volt szabva, és nagy érdeklődésre tartott számot. Egyszóval: egy alkalom,
amely sok hozzáadott értékkel bírt.
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TECHNOLÓGIA-NAPOK 2018
BUDAKESZI (MAGYARORSZÁG)
Szeptember 11-14-ig tartott Budakeszin
a Technológia-Napok. Ahogy az elmúlt
években, most is bemutatták az üzemben a termékeket, köztük a kábelmegmunkálásra, csatlakozástechnikára és
feliratozási megoldásokra, lézerrel való
csupaszításra, csövek vágására és zsugorítására, a 0,03 és 3,3 mm² közötti tartományok kábelcsupaszítására valamint
a nagy keresztmetszetek krimpelésére
szolgálókat.
A látogatók nagyra értékelték azt, hogy
személyre szabottan törődtek velük,
és az aktuális projektekről szóló információcserét. A parkolóban elhelyezett
vendégsátorban gondoskodtak arról,
hogy mindenki jól érezze magát, és a jó
időben a sátor gyorsan kedvelt kommunikációs központtá alakult.
Aki a rendezvényen nem tudott részt
venni, vagy aki gyorsan és egyszerűen fel szeretné idézni az eseményt,
meglátogathatja a prezentációs termet
a honlapon egy linken keresztül virtuálisan 3D-ben. A kiállított gépekre való
klikkeléssel információt szerezhetünk a
műszaki adatokról.

NAPTÁR

VÁSÁROK | RENDEZVÉNYEK | SZEMINÁRIUMOK
AMPÉR, Brno (CZ)

2019.3. 19.–22.

SMART Automation Austria, Linz (A)

2019.5. 14.–16.

INDUSTRY DAYS, Budapest (H)

2019.5. 14.–17

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.

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

PIACVEZETŐ MŰSZAKI MEGOLDÁSOK –
KIMAGASLÓ SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS

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

