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Kedves Olvasók!

Mind társaságként, mind vállalkozóként mindannyian várakozással
tekintünk egy új nagy mobilitású, digitális jövő elé. A folyamatos automatizálás, valamint az elektromobilitás és az önvezető autók irányába mutató
tendencia sok iparágat mozgósít, új kihívásokat vet fel és megfelelő
stratégiákat igényel.
Az automatizált kábelfeldolgozás piacvezetőjeként a Komax Csoport már
közvetlenül foglalkozik ezekkel a változásokkal, és új termékek és infrastruktúra fejlesztésébe fektet be. Erre is bizonyíték a Magyarországon
október 7-én ünnepélyes keretek között megnyitott új szerelde, amely a
nagyfeszültségű kábelek feldolgozó berendezéseinek fejlődését hivatott
szolgálni.
Az Exmore-ral, mint új beszállítóval a Komax az autóipar szenzorkábeleinek szakértőjét hozta a fedélzetre és tovább bővítette a Thonauer portfólióját, ezáltal biztosítva az értéklánc folyamatos növekedését.
Végezetül szeretnék gratulálni a Thonauer Csoportnak és különösen a
Csehországban dolgozó alkalmazottjainknak a 20. évfordulójukhoz.
A Komax Csoport nevében szeretnék köszönetet mondani minden alkalmazottnak, minden beszállítónak, minden külső projekt résztvevőnek és
minden ügyfelünknek lojalitásukért, elkötelezettségükért és támogatásukért.
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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EGY VÍZIÓ VALÓSSÁGGÁ VÁLIK
Cégalapítónknak, Friedrich Thonauernek a kezdetektől fogva különös kapcsolata van Magyarországgal. Őszintén érdeklődik az ország és az emberek iránt. Így nem meglepő, hogy a mai Komax Thonauer Kft. lett a Thonauer Gmbh első
megalapított leányvállalata. Kezdetben a székhely Budapesten volt, majd ezt követően a közelben fekvő Budakeszin
tettek szert egy telekre. A cég alapítójának és az akkori ügyvezető igazgató, Zele Gabriella víziójának középpontjában
ma már a fejelsztés és gyártás áll, különösen azért, mert a magyar munkatársak ambíciója mindig az ügyfél-orientált,
speciális megoldások irányába mutatott. 2016-ban a Komax Csoport átvette a Thonauer Csoportot, ezáltal ez a jövőkép
egy modern gyártóüzem formájában valósult meg az akkoriban megvásárolt ingatlanon. Felkértük Alföldy-Boruss Áront,
a Komax Thonauer Kft. ügyvezetőjét egy rövid interjúra, hogy betekintést kapjunk, mik a tervek ezzel az új épülettel.

Miért döntöttek úgy, hogy új épületet
építenek és mikor kezdődött a tervezés?
A 20 éves régi, bérelt épület már elöregedett, és már nem felelt meg az igényeinknek. Az új épület építésének ötlete
több mint 10 éve foglalkoztatptt bennünket. Már ekkor elkészültek az első tervek,
de mostanra érett meg az idő.
A növekedés következtében munkatársainknak egyre kevesebb hely maradt,
sőt rövidtávon az új munkatársaink
számára építési konténerekben kellett
irodákat kialakítani.
A tervezés során a célunk az volt,
hogy elegendő helyet teremtsünk a
növekedéshez. A fejlődéshez térre van
szükség, ezt teremtettük meg az új
épülettel, jó légkörrel, színválasztással,
rövid távolságokkal és egy jól átgondolt
világítási megoldással. Az elektromobilitáshoz kapcsolódó kábelek feldolgozó
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gépéinek szakértőként a nemzetközi
környezetnek is meg akartuk mutatni,
hogy milyen modernek vagyunk. A világ
minden tájáról érkeznek látogatók, ezért
is szükségessé vált egy modern épület
felépítése.
Milyen szolgáltatásokat nyújtanak az
új telephelyen?
A standard termékeink mellett további
új termékmegoldásokat is tervezünk.
Bővítjük a fejlesztő részlegünket, hogy
világszerte jeleskedhessünk az innovatív
újításainkkal.
Az ügyfélspecifikus megoldásainkat a
nagyfeszültségű kábelek feldolgozásnak
területén már világszerte értékesítjük.
Célunk az új infrastruktúra kihasználása,
hogy tovább bővítsük piaci részesedésünket a nagyfeszültségű megoldások
területén. Gépeinkkel jelenleg akár
95 mm2 keresztmetszetű, árnyékolt,

nagyfeszültségű kábeleket is fel tudunk
dolgozni.
Teremtenek új munkahelyeket az építkezésnek köszönhetően?
Az épületet már úgy terveztük, hogy legalább 100 munkatárs tudjon kényelmesen dolgozni. Jelenleg 41 munkatársunk
van, és folyamatosan bővülünk.
Mennyire könnyű jelenleg a magyar
munkaerőpiacon új munkatársakat
találni?
Az alacsony munkanélküliségi ráta
lényegében örömtelei adat, de természetesen kihívást jelent számunkra,
mert a jó szakembereknek már most jó
munkahelye van. Ezért meg kell találnunk azokat az embereket, akik váltani
akarnak, és meggyőzni őket a telephelyünkről, a modern munkafeltételeinkről
és a vonzó feladatról.
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A nagyszabású bemutatótermünk teret
ad a modern technológiának.
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Az elkészült front rész és a főbejárat.

Mit nyújtanak az új munkatársaknak?
Számunkra kiemelten fontos, hogy a
Budapesten élő szakemberek viszonylag könnyen el tudják érni budakeszi
telephelyünket. Budapestről belátható
időn belül minden munkatársunk el tudja
érni a munkahelyét.
Bár nem a városközpontban vagyunk, viszont a természet közelében dolgozunk,
szőlőskertekkel vagyunk körülvéve,
friss a levegő és csiripelnek a madarak.
Különösen a fejlesztés területén hat
ösztönzőleg a nyugodt környezet, növeli
a termelést és az innovatív munkatársak számára jelentősen hozzájárul a jó
közérzethez.
Természetesen az ideális IT-követelmények is megszokott normává váltak
számunkra. Manapság a szakembereknek gyors és stabil hálózati hozzáférésre
van szükségük. Ezért sokat fektettünk a
legmodernebb IT eszközökbe.
Ezen felül az ergonomikus munkahely is
kiemelten fontos számunkra. Például az
összes munkahely állítható magasságú
asztallal van ellátva.
Ugyancsak kiemelten fontos célunk volt,
hogy ideális fényviszonyt teremtsünk
minden munkatársunk számára, mind
a gyártás területén, mind az irodában.
Természetesen figyeltünk az akadály-

mentesítésre is, ezért minden út úgy van
kialakítva, hogy azt a csökkent mozgásképességű személyek is igénybe vehessék. Az emeletre lifttel is fel lehet jutni.
Milyen tapasztalatokkal rendelkezzen
az ideális munkatárs? Milyen elvárásokat támaszt Ön a munkatársakkal
szemben?
Számos dolgot várunk el munkavállalóinktól. Fontos a megfelelő teljesítmény és
minőség, minden munkatársunkkal közösen éves célokat tűzünk ki. Természetesen hibák is előfordulhatnak. Elfogadjuk
a hibákat, mindazonáltal munkatársainknak gyorsan kell tanulniuk ezekből.
Nagyon fontos, hogy az emberek jól
tudjanak csapatban dolgozni. Mindig a
csapat teljesítményre összpontosítunk,
viszont mindenki felelősséget vállal a
saját teljesítményéért. Fontos, hogy
őszinték legyenek velünk munkatársaink, hogy előre nem látható problémák
esetén nyíltan kezeljék ezeket.
Mely szempontokra fektetett különös
hangsúlyt a kültéri infrastruktúra
kialakítása során?
A beszállítói utakat úgy alakítottuk ki,
hogy a teherjárművek egyirányú útvonalon jöjjenek, ezáltal jól megoldott a
kirakodás és alacsony a károsanyag-ki-

bocsátás. A létesítmény az útvonalhálózatokat tekintve is csak néhány km-re
fekszik az M1, M7 és az M0-tól, így az
összeköttetés is ideális.
Az alacsony károsanyag-kibocsátás
mellett természetesen célunk volt a
megújuló energiaforrások irányába
történő nyitás is. Az épületet úgy került
kialakításra, hogy egy 50 m2-es napelemes rendszerrel bővíthető legyen.
Mi teszi a helyiségeket még különlegesebbé?
A régi épületben egy tárgyaló termünk
volt, az új épület 9 tárgyaló teremmel
rendelkezik. Ezen kívül rendelkezünk
egy 350 m2-es bemutatóteremmel is,
ahol gépeket mutatunk be, valamint képzéseket és szemináriumokat is tudunk
tartani.
Építtetőként mi az Ön személyes
víziója?
Szeretnék sikeresen együtt dolgozni
csapatommal az elektromobilitáshoz
kapcsolódó nagyfeszültségű kábelek
feldolgozó berendezéseinek továbbfejlesztésén, növelni piaci részesedésünket
a standard termékek területén, és jó
kvalitásokkal rendelkező, új munkatársakat szerezni budakeszi telephelyünk
számára.
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A cégalapító leánya és a cég társalapítója Angelika Thonauer ajándékot nyújt át
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azután …?
Általában ez fordítva történik. Aktívan
felkeressük ügyfeleinket, és javaslatokat
teszünk a hatékonyabb automatizálás
érdekében. Ebből létrejön egy elképzelés, amit megvalósítunk. A termék- és
gépspecifikációk az ideális kivitelezést
szolgálják. A megrendelést többkörös
műszaki és kereskedelmi egyeztetés
előzi meg.
02

Mióta aktív a Komax Thonauer Kft. a
HV kábelek területén?
2016 vége óta. Miután a Komax átvette
a Thonauer Csoportot, az egyedi gépgyártásban végzett tevékenységünket
átalakítottuk a nagyfeszültségű kábelek
feldolgozásához szükséges berendezések tervezésére és gyártására. A Komax
Thonauer Kft. összesen több mint 15
éves tapasztalattal rendelkezik az egyedi gépgyártás területén.
Emlékszik még arra, hogy hogyan
indult el ez a terület, és milyen érzés
volt leszállítani az ügyfélnek az első
saját fejlesztésű gépet?
2016 végétől 2017 végéig nagyon izgalmas időszakot éltünk. A 2017-es müncheni Porductronica kiállításon 5 darab
Lambda-240-es gépet állítottunk ki. Ezt
egy nagyon intenzív fejlesztési időszak
előzte meg. A kiállítás látogatói nagy
érdeklődést mutattak a HV-berendezéseink iránt, és közvetlen ezután meg
is kaptuk az első megrendeléseket. Az
első szállítmány Kínába ment. Az üzlet
során a kulturális különbségek kifejezet-

ten motiválóan hatottak ránk. Azóta a
világ minden pontjára szállítunk. Ez egy
hatalmas lépés, mivel korábban kizárólag magyarországi ügyfelek számára
gyártottunk és szállítottunk gépeket.
A vállalat az egyedi megoldások és a
gépgyártás szakértője. Sok szokatlan
igény érkezik? Hogyan képzeljük el
a folyamatot? Az ügyfél előáll egy
ötlettel vagy felvázolja a problémát és
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A nagyfeszültségű kábelek feldolgozása terén bizonyára megnőttek az
igények. Mit jelent ez a Komax Thonauer Kft. számára, mi teszi Önöket
egyedivé másokkal szemben?
Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk
nagyfeszültségű kábeleket feldolgozni,
sok kábel-technológiaii tapasztalatra
van szükség. Több mint 25 éve vagyunk
jelen az ágazatban, ez a tapasztalat
hazai és nemzetközi viszonylatban is
sokat jelent. Ezenkívül közvetlen kapcsolatunk van más Komax-társaságokkal
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is, melyek kínálata mindent lefed, amire
a kábelfeldolgozáshoz csak szükség
van. Az igények megnőttek, és terveink
szerint továbbra is nőni fognak.
Előnyünk az ügyfelek kérésére adott
rövid reakció idő, az átfogó szakmai
ismeret és a kiváló szolgáltatási hálózat.
Gépeink minősége egyedülállóan magas és ezenkívül rendkívül rugalmasak.
A Lambda 240 SP gépünkön termékváltás esetén az átállási idő legfeljebb
5 perc, mivel a kezelés, beállítás és
az átállás nagyon egyszerű. Berendezéseink a beruházó számára nagyon
gazdaságosak és gyors megtérülésűek.
Gépeink gyorsak és pontosak. A beépített megoldások magas technológiai
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tisztaságot biztosítanak.
Az új telephely megnyílt. Hány kolléga
van jelenleg ill. fog tevékenykedni az
egyedi gépgyártás területén?
Jelenleg 41 munkatársunk van, ebből
körülbelül a fele dolgozik a nagyfeszültségű feldolgozógépek gyártásán.
Tervünk az, hogy középtávon 100 munkatársunk legyen.
Kíván még valamit üzenni ügyfeleinek
a HV terület kapcsán?
Jelenleg két platformunk van, a Lambda
240, amit vegyes termékek előállítására
és a Lambda 440, amit nagy darabszám
gyártására fejlesztettünk ki. Ettől többet
szeretnénk. Megoldásaink mindig ügy-

félspecifikusak, és örömmel fogadunk új
igényeket.
Ön milyennek találta a megnyitót és
az odáig vezető utat? – Mik voltak a
csúcspontok?
A megnyitó egy nagyszerű rendezvény
volt, melyen nagyon sokan vettek részt.
20 ügyfél érkezett Magyarországról, de
néhány partnerünk és beszállítónk is
együtt ünnepelt velünk. MatijasMeyer,
Günther Silberbauer és Jürgen Hohnhaus, a Komax vezetőinek, Angelika
Thonauer társalapító a cégalapító helyettesének, valamint Győri Ottilia Budakeszi
polgármesterasszonyának beszéde után
egy finom ebédet fogyaszthattunk el
közösen. Délután egy műszaki bemutatót tartottunk a bemutatótermünkben, és
körbevezettük a résztvevőket a különböző helyiségekben. A látogatók részt vehettek elektromos autók tesztvezetésén
is. Golf szimulátor és lézer show nyújtott
további izgalmas lehetőséget arra, hogy
vidáman tölthessük el a közös időt.

ÁLTALÁNOS
TÉMÁK
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20 ÉVES A THONAUER
CSEHORSZÁG
A Friedrich Thonauer úr által 1988-ban Bécsben alapított világszerte ismert
vállalat ma a kábelfeldolgozás- és megmunkálás területén végez értékesítési és
szerviztevékenységet 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.

A Thonauer spol. s r.o.-t 1999 októberében alapították. Azóta a vállalat folyamatosan fejlődött és sok kitűzött célt ért
el. Kezdetekben a Thonauer CZ egy
egyszemélyes értékesítő cég volt, amely
otthonról folytatta a tevékenységét. A
helyi piacon jelenlevő vállalat személyzete az elmúlt 20 év alatt hét állandó
alkalmazottra nőtt. 2016-ban költöztünk
át egy több mint 100 m²-es irodába, ahol

01
2016 óta ügyfeleinket az új brnoi
irodánkból támogatjuk.

ügyfeleinket fogadhatjuk. 2015-ben ISO
9001 tanúsítványt szereztünk.
A Thonauer spol. s r.o. székhelye Morvaország fővárosában, Brnoban található,
és a teljes cseh piacért felelős. A portfoliónkat képezik a kábelfeldolgozáshoz, pl. daraboláshoz, csupaszításhoz,
jelöléshez, krimpeléshez stb., használt
gépek. A portfoliót keverő és adagoló
berendezések egészítik ki. Optikai szű-

rők, árnyékolások és EMC teszik teljessé
a teljes termékkínálatunkat.
2016-ban a Thonauer Csoport beolvadt
a Komax Csoportba, amely világszerte
vezető az automatizált kábelfeldolgozás
terén. 2018-ban ünnepelte az osztrák
Thonauer GmbH 30 éves fennállását.
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ÚJ KOLLÉGÁK A CSAPATBAN
Munkatársak bemutatása

DANIEL SCHROCK
ÉRTÉKESÍTŐ
THONAUER GMBH.

A Münchenben született kolléga 2019.
április óta dolgozik az értékesítési és
ügyféltámogatási csapatban, és Ausztria
déli részéért felelős.
Daniel Schrock értékesítés területén
szerzett több éves tapasztalatot, valamint képzett gépjármű-technológiai
szakemberként technikai tudást hoz magával a Thonauer-hez. Az új emberekkel
szemben tanúsított nyitottsága, valamint
az emberekkel való együttműködés
szeretete kiválóan illik a Thonauer céges
kultúrájához.
„Számomra a (potenciális) ügyfelekkel,

illetve általánosságban embertársainkkal
való együttműködéskor kiemelten fontos,
hogy egyenrangúként kezeljük egymást – mindegy, hogy munkatárs vagy
ügyvezető”, vallja Daniel Schrock. „Egy
jó értékesítő őszintén bánik ügyfeleivel,
és megkísérli megtalálni számukra az
optimális megoldást, illetve a lehető legjobban figyelembe veszi kívánságaikat.”
Daniel nem csak a technikáért rajong,
hanem a motorsportért is. Szabadidejében vagy motorozik, vagy országúti
kerékpárral rója az utakat, télen pedig
sílécre pattan.

PETR KOPIC

ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ
THONAUER SPOL S R.O.
Új kollégánk Petr Kopic értékesítő, üzletkötő munkatársként dolgozik a szegmens kábelfeldolgozó és az EMC-komponensek területén. A Šumperki Műszaki
Főiskola végzőse, villamosmérnöki
specializációt végez. Több vállalatnál
dolgozott, ahol villanyszereléssel, akku-

mulátorok és önszabályozó fűtőkábelek
eladásával foglalkozott. Az elmúlt 5
évben a cseh DK Group értékesítési vezetője volt a cseh és szlovák régióban.
Jelenleg Jihlavában él, hobbija a sport
(futás, snowboard) és az utazás.

CSAPATÉPÍTÉS
Komax Thonauer Kft., Magyarország
2019. április 26-án a Komax Thonauer Kft. csapata
rendhagyó csapatépítőt szervezett a Budapest
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A program
keretében munkatársaink betekintést nyertek a légi
forgalom gördülékeny folyamataiba, továbbá megtekintették az Aeroparkot is, amely a repülőtér 2B
terminálja mellett helyezkedik el. A repüléstörténeti
múzeumban rengeteg érdekességet tudtak meg
a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének
fejlődéstörténetéről, valamint néhány, a forgalomból
kivont repülőgépet is megtekintettek kívülről-belülről.
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TAPASZTALAT EGYEDI
MEGOLDÁSOK TERÉN
Az önvezető autók növekvő tendenciát mutatnak, és nő az önjáró autók iránti
kereslet. Ezért leleményes megoldásokra van szükség a vezetékek automatizált
feldolgozására - egyrészt azért, hogy kielégítsük a növekvő keresletet, másrészről pedig azért, hogy legyőzzük a technikai kihívásokat. Ezen a területen az
Exmore-ral egy igazi szakértőt hoz magával a Komax a csoportjába.

Az 1993-ban alapított vállalat, amelynek
székhelye a belgiumi Beerse-ben van,
több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a szenzorkábelek feldolgozására
vonatkozó, ügyfélspecifikus megoldások
fejlesztésében. Elsősorban az európai
piacra gyártanak gépeket, de betették
lábukat a világpiacra is. Megoldásaikat az autóipar mellett többek között a
gyógyszeriparban, a légiközlekedési
ipar területén, valamint a távközlés elektronikában is alkalmazzák.

az egyedi gépekig terjed.

A vállalat a kábelkonfekcionálás különböző termelési folyamatainak automatizálására használt rendszerkomponensek és berendezések fejlesztésére
és előállítására fókuszál. Az Exmore
automata és félautomata krimpelő gépeket, szerelőgépeket, szerszámokat és
berendezéseket kínál. Termékpalettájuk
széleskörű és a többszörös krimpelési technológiától, a splice kötéseken,
ellenállás-hegesztéses kötéseken és
forrasztástechnikán keresztül egészen

A berendezések mellett az Exmore
szolgáltatási csomagokat is nyújt, úgy,
mint gépek gondozása és karbantartása, rendszeres emlékeztető a közelgő
kalibrálásokról, javítások és megelőző
intézkedések, valamint képzések és
szemináriumok munkavállalók számára, ahol elsajátíthatják a gépek helyes
kezelését.

Az Exmore nem csak standard megoldásokat kínál. Szolgáltatásaik között
kiemelt helyen szerepel az egyedi
ügyféligények alapján kialakított gépek
gyártása. Az ügyféligénynek megfelelően az egyes komponensekből félig vagy
teljesen automatizált leadframe-szerelő rendszereket alakítanak ki, melyek
tökéletes összhangban állnak az ügyfél
igényeivel.

A Komax az Exmore átvételével ezek
folytatására összpontosít. Luc Sneyders,
az Exmore ügyvezetője és eddigi többségi részvényese építette fel és alakította ki a vállalatot. Továbbra is ő fogja
vezetni a vállalatot, és így nyilatkozott:
„Örömmel tölt el az, hogy cégünket a
Komax-ak adtuk el, így a munkatársaimnak olyan csoportban lesz jövőjük, ahol
abszolút elsőbbséget élvez az innováció. Meggyőződésem, hogy együtt még
erősebbek vagyunk.” Matijas Meyer,
a Komax Csoport vezérigazgatója is
egyetért ezzel a meggyőződéssel. „Az
Exmore munkavállalóinak tapasztalata,
amelyet az applikációs területen szereztek, kiemelten értékes a Komax számára. Mivel ez a szakmai tudás egészíti ki
optimálisan a meglévő ismereteinket, és
ez fog további megoldásokat biztosítani
ügyfeleink számára.”
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ZSUGORÍTÁSBAN
NAGYSZERŰ

MÉRETEZHETŐ AUTOMATIZÁLÁS

A gyártás során fellépő problémák,
úgy, mint árnyékolt kábelek szigetelésének és belső vezetőinek megégése,
vagy az esetenként hosszú feldolgozási idő, arra ösztönözte az Exmore-t,
hogy infravörös zsugorító gépeket
fejlesszen. A feldolgozási folyamat
minősége és gyorsasága volt a legfontosabb szempont. Megoldásaink
energiatakarékosak is a hőlégfúvós
zsugorítási folyamathoz képest, ezért
az eszközök megtérülési ideje rövidebb.

Wire XXL átviteli platform

Irmo - Infravörös kézi eszköz
Ezt a mobil eszközt szűkös helyen történő munkavégzésre fejlesztették, mint
például kapcsolószekrények vagy kábelköteg gyártó gépekhez. Leginkább a 16
mm-nél nagyobb átmérőkhöz alkalmas,
és az alábbi anyagok és komponensek
gazdaságos és megbízható feldolgozását teszi lehetővé:
• Zsugorcsövek
• Öntapadós zsugorcsövek
• Vezetékjelölők
• Meleg hatására zsugorodó forrasz-csatlakozók, végösszekötők és
normál csatlakozók
• Meleg hatására zsugorodó sapkák
•V
 egyes zsugorcsőanyagok és
-termékek

A modulokból álló Wire XXL átviteli
platformon a kábelfeldolgozás az ügyfél egyedi folyamatára szabva teljesen
automatizálható. Ezt a platformot nagy
volumenű autóipari, ipari és repüléstechnikai szegmensek számára tervezték. Lefedi az összes infotainment,
szenzoros és biztonsági alkalmazást.
Úgy tervezték, hogy a gép méretezhető, hossza változtatható legyen. A
moduláris felépítés lehetővé teszi a
megbízható feldolgozó modulok és az
ügyfélspecifikus elemek integrálását.
A Wire XXL platform megfelel a legszigorúbb követelményeknek, miközben
elősegíti a munkafázis időtartamának jelentős csökkentését. Emellett
felülmúlhatatlan termelékenységet
biztosít, és a legmagasabb minőségi
elvárásoknak is megfelel.

Moduláris, teljesen automatikus és
szabványosított
A Wire XXL platform ideális a teljesen
automatizált ügyfélspecifikus kábelfeldolgozáshoz. Megfelel a legszigorúbb
követelményeknek, maximális teljesítmény mellett magas termelékenység
jellemzi. Felhasználási területe széleskörű, és különféle kábelek feldolgozását
teszi lehetővé. Moduláris felépítésével
a platform szerkezete költséghatékony
módon, jelentős módosítások
nélkül bővíthető további feldolgozóállomásokkal.
A Wire XXL platform
lehetővé teszi az
optimális feldolgozást, minimalizálva
a munkafázis időtartamát. A rendszer
felszerelhető különféle
krimpelőgépekkel, szerelvényfeldolgozó modulokkal
és tesztállomásokkal.

Teljeskörű kábeltranszfer
Az egész folyamat teljesen automatizált, egy időzített továbbítási koncepció
segítségével. A transzfer továbbítja a
vezetéket a berendezésen keresztül,
miközben végrehajtja az egyes feldolgozási lépéseket. Egyetlen operátor
elegendő az üzemeltetéshez, amihez
kábelátvezetés és felügyeleti funkció
is társul. A gép ciklusidejét különböző
paraméterekkel lehet vezérelni.
Kiváló minőség a megbízható technológiának köszönhetően
A beépített számos szabványos modulnak és elemnek köszönhetően a Wire
XXL platform ügyfélspecifikus rendszerként nyújt kiváló minőséget. Számos
feldolgozó állomás szabványosítva van.
Munkafolyamat-vezérelt szoftver
A munkafolyamat-orientált szoftverfelépítésnek köszönhetően a kezelés rövid
időn belül megtanulható. A betanulási
időtartam rendkívül rövid, és a megszerzett szakmai ismeretet könnyű megosztani és továbbadni.
Az egyes állomások jól definiált betanítási folyamata szoftveres támogatású,
ezért csak kevés mintát igényel.
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KICSI ÉS KITŰNŐ –
BANDÁZSOLÁS KEZDŐKNEK

KTHB micro

KTHB-Smart bandázsológép
A KABATEC legkisebb, helyhez kötött kábelbandázsoló-gépe, amely a lábpe
dállal működtetett nyitott bandázsolófejnek köszönhetően gyors és egyszerű
kezelhetőséget biztosít.

Időmegtakarítás az egyszerű és ergonomikus kezelés révén
• Az egyszerű telepítésnek és működtetésnek köszönhetően azonnal használható
• Különböző kezelői pozíciókban is
alkalmazható, nagyobb mértékű előkészítés és képzés nélkül

MŰSZAKI ADATOK
Ragasztószalag anyaga	az összes kereskedelemi forgalomban
kapható ragasztószalag
Ragasztószalag
9–19 mm,
szélessége	opcionálisan 25 mm
Tekercs átmérője	1,5“ és 3“, opcionálisan 1,25“ vagy 1“
Szalag külső átmérője
max. 110 mm
Bandázsolási átmérő
3–25 mm
Méretek (mm)
150 x 250 x 256
Tömeg
4,2 kg

•K
 önnyen és gyorsan integrálható a
szerelősorokba
•B
 eépített szalagvágó
Hatékony kisebb bandázsolási hos�szok esetén
•K
 isebb bandázshosszok és mennyiségek előállítására fejlesztették ki
•A
 kereskedelmi forgalomban jellemzően kapható bandázsszalagok feldolgozhatók
•K
 ülönböző szalagszélességek és
tekercsméretek széleskörű feldolgozására alkalmas

KTHB mini

Kiváló minőség az operátor által irányított folyamatban
•A
 mindig egyenletes szalagfeszítés
garantálja a gyűrődésmentes bandázsolást
•K
 ét kézzel irányított folyamat az asztali
kialakításnak köszönhetően

KTHB Smart
KTHB fix
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KÁBELEK ÉS TÖMLŐK
HATÉKONY DARABOLÁSA
SG400 V vágógép

Az SG400 és SG400 V típusú gépeket kifejezetten a nagyobb méretű és keresztmetszetű kábelek darabolására fejlesztették ki. Teljesítményük révén képesek
formatartó tömlőket vágni 30 mm-es külső átmérőig és kábeleket 200 mm²-es
keresztmetszetig (SG400 V esetén réz sodrat).

Az anyagok előretolását két szalag
valósítja meg, amelyek bevonatát kifejezetten az adott termékhez választhatjuk
meg, hogy megfelelő tapadás jöjjön
létre a pontos pozicionálás érdekében.
A szükséges erőt egy szervomotor
biztosítja. A nyomásra érzékeny anyagok feldolgozásához a továbbító szalag
végállása határolható. A kihúzható
vágófejen keresztül a kések és vezetők
gyorsan cserélhetők karbantartás vagy
és termékátállás céljából. Ez gazdaságossá teszi kis sorozatok gyártását is.
A beépített vezérlő lehetővé teszi az
egyszerű gyártásindítást a darabok
hosszának és számának megadásával,
valamint a rendszer paramétereinek termékspecifikus módosítását is. Ezenkívül
a PLC (programozható logikai vezérlő)
lehetővé teszi a nyomtatóegységek ve-

zérlését, a külső hibafelismerő rendszer
és egyéb opciók csatlakoztatását.
Opcionálisan csatlakoztatható kábelfeldolgozó szoftverrel ellátott számítógép
is, amelyben, amelyben megrendeléseket/listákat lehet egyszerűen létrehozni,
tárolni és feldolgozni. A vágógépek
szoftvere támogatja a megrendelések
vonalkód-leolvasóval történő bevitelét is.

MŰSZAKI ADATOK
max. átmérő
30 mm
max. kábelkeresztmetszet
200 mm²
Réz sodrat
Meghajtás előtoló
szervo
Kés működtetése
pneumatikus
Hossz megadása	0,1 mm lépésenként
Max. előtolás
1 m/s
Irányítás
PLC
Kezelés
Fóliabillentyűzet
Választható nyelvek	DE, EN, FR, IT,
SP, PORT, NL,
CZ, POL, TY
Felső szalag emelése	pneumatikus,
mechanikus
határolással
Üzemóra- és
Összdarabszám-számláló
igen
Megszakítás anyagvég
esetén
igen
Levegőfogyasztás
löketenként
6,6 l
Elektromos csatlakozás	220 V / N /
50–60 Hz
Pneumatikus csatlakozás
6 bar / 87 psi
Szélesség x magasság
x mélység (mm)
800 x 600 x 480
Tömeg
82 kg

Ulmer SG400 V monitorral.
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MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS –
SOKOLDALÚAN ÉS HATÉKONYAN
Micro Pull 10
A MicroPull 10 asztali eszköz tökéletesen testreszabható az ügyfelek igényeihez. Függetlenül attól, hogy az egyedi mérések standard előírásokkal vagy
anélkül történnek-e, pl. kihúzóerő értékek gyors ellenőrzése vagy a mérési sorozat ellenőrzése érdekében, a kezelő mindig képes lesz a feladathoz megfelelő
módot választani. A készülék kezelése egyszerű és intuitív a teljesen átalakított felhasználói felülettel.
Intelligens ellenőrzés
Az előre konfigurált mérési módok
lehetővé teszik a felhasználó számára
az eszköz egyéni testreszabását. A
MicroPull 10 támogatja a felhasználót
a mérési feladat meghatározásában és
annak kiértékelésében. Ezáltal a hibák a
minimumra csökkenthetők. A hozzáférési
jogok felhasználónként korlátozhatók.

Szabványok hatékony ellenőrzése
A hitelesítési szabványok egyszerű
integrálása lehetővé teszi a szükséges
hitelesítés elvégzését egyetlen gombnyomással. A MicroPull 10 elvégzi az
értékelést, és az eredményt egy nézetben megjeleníti a felhasználó számára.

FOLYAMAT ÁTTEKINTÉSE
Darabolás / csupaszítás
Hiányzó elemi szál
Részleges csupaszítás
Szigetelési maradványok
Krimpelés
Kihúzóerő mérése

PONTOS MINŐSÉG A KOAXIÁLIS,
TRIAXIÁLIS ÉS HIBRID KÁBELEKHEZ
Mira 440 – programozható csupaszítógép
A Mira 440 csupaszítógép nagyszerű választás olyan kábelkötegekhez, ahol
nagy arányban van koaxiális vagy triaxiális kábel. Különösen alkalmas kis és
közepes méretű sorozatok gyártására. A Mira 440 egy- és többeres kábeleket,
míg a Mira 440 SF modell semiflex-kábeleket is képes feldolgozni.

Széles feldolgozási terület
A Mira modellek akár 9 mm-es külső
átmérővel és 40 mm-es csupaszítási hosszúsággal a saját osztályukon
belül nagyon széles körű feldolgozási
területet biztosítanak. A feldolgozási
terület ugyanolyan széles a 0,02–13
mm² egyeres kábelek esetében, ill.
AWG 36–6 esetén. A körkörös bevágásnak köszönhetően a gépek a legtöbb
szigeteléshez is alkalmazhatók, például
műanyagokhoz, PVC-hez vagy Teflon®-hoz. A hangsúly minden esetben a
pontosságon van.
Koaxiális kábel feldolgozása a legmagasabb pontossággal

A körkörös bevágás a koaxiális kábelek
esetén a legjobb megoldásnak bizonyul.
A Mira 440 és 440 SF vágó rendszere központosítókkal van felszerelve,
amelyek a vezetéket pontosan középen
tartják a csupaszítási folyamat közben.
A koaxiális vezetékek több vékony,
koncentrikus rétegét távolítja el egyetlen
munkafolyamatban.

vonalkódolvasó pedig még gyorsabb
használatot tesz lehetővé. A jelszavas
védelem megakadályozza a véletlen
módosításokat.

Rendkívül produktív, gyors és funkcionális
A készülék cikk könyvtárral is rendelkezik, így az összes vezeték reprodukálható minőséggel feldolgozható. Az
intelligens keresési és szűrési funkciók
gyorsan megtalálják a cikkeket, a

Modern, ergonomikus kialakítás és
felhasználóbarát felület
A felhasználói felület, beleértve a tippeket tartalmazó szövegeket, különféle
nyelveken érhető el, így eltérő nyelveket
előnyben részesítő felhasználók használhatják ugyanazt a gépet.
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MAXIMUMRA
CSÖKKENTVE
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Gamma 450 krimpelő automata
A kompakt, teljesen automatizált Gamma 450 kétoldali krimpelésre és tüllebeültetésre is alkalmas gép. Garantálja a magas termelékenységet és a nyomon
követhető minőséget. A vezetékfeldolgozó automata rendelkezik az összes
szükséges funkcióval, és széles választékkal bővíthető speciális célokra.

Gamma 450 – rendkívül gazdaságos
A Gamma 450 teljesíti a jövőbiztos,
költséghatékony vezetékkonfekcionálás
összes követelményét. A szükséges
modulok és funkciók négy állomáson
külön-külön testreszabhatók. Ezekkel
a kiegészítő lehetőségekkel a kompakt
gép biztosítja a szükséges funkcionális
hatókört, nagy teljesítményt és a teljeskörű minőségellenőrzést. Az ergonomikus munkakörülmények, a logikus
munkafolyamatok és a lehető legegyszerűbb felhasználói útmutató elősegítik a
költséghatékony gyártási folyamatot.
Maximális rendelkezésre állás és
hatékonyság
A Gamma 450 a 0,13-4mm2 vezetéktartományban képes kétoldali krimpelésre
és tüllebeültetésre. A bevált, stabil
technológia biztosítja a gép folyamatos
rendelkezésre állását minimális leállásokkal. A munkazónák közötti rövidebb
útvonalak és szigorú folyamatok javítják
a munkafolyamatot és a termelékenységet.
Gyors beállítás és átállás
Az opcionálisan elérhető STC krimpszerszám és sarutekercs váltó lehetővé teszi
a következő szerszám és saru termelés
közbeni előkészítést. A vezeték időtakarékos befűzése a szalagos hajtásba
anélkül történik, hogy további keresztmetszet-függő vezető elemekre lenne
szükség. A behúzó szíjak két pozícióban
is használhatók, ennek köszönhetően
élettartamuk kétszeresre nő.

02

•A
 folyamat magas szintű stabilitása és átfogó felügyelete
•G
 yors beállítás és átállás
•K
 ompakt géptervezés és
hatékony működés
•K
 öltséghatékony karbantartás

01
Gyors vezetékváltás – keresztmetszet-függő
vezetőcsövek nélkül
02
Hasznos opció: STC gyors szerszámváltó

HELYI
TÉMÁK
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VERSENYELŐNY A DIGITALIZÁLÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN
Productronica 2019, november 12.–15., München,
Németország
A 211-es stand az idei Productronica 5-ös csarnokában minden bizonnyal inspirálta a látogatókat a kábelfeldolgozás terén - különös tekintettel az ipar átfogó
trendjeire. A Komax Csoport közel 600 m²-en mutatta be a „Géppark 4.0-t”,
amely lenyűgöző volt. A látogatók élőben tapasztalhatták, hogy miként tudják
igazán hatékonyan használni a legújabb technológiákat, és milyen hatalmas
lehetőségeket kínálhatnak számukra az új digitális termékek, például a Komax
Smart Stock, a Komax Cloud MES és a Komax Connect. Bizonyára észrevették,
hogy a Komax Csoport testreszabott megoldást kínál minden összetett igényre.

Az elektromobilitás terén alaposan
felgyorsult a sebesség. Az gyártók számára ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségben szállítanak egyénileg konfigurált,
nagyfeszültségű kábeleket is tartalmazó
korbácsokat. Ezen a téren az Omega
és a Lambda 440 praktikusnak bizonyult. Az Omega leginkább azért, mert
különféle keresztmetszetű és házbeültetés-igényű kis- és nagyfeszültségű vezetékeket dolgoz fel, és szerszámai pontosan az egyedi igényekhez igazíthatók.
A Lambda 440 bebizonyította, hogy a
kifinomult átadórendszernek köszönhetően több árnyékolt és árnyékolás nélküli
nagyfeszültségű kábelt képes feldolgozni párhuzamosan. A Lambda sorozat
moduljai külön-külön kombinálhatók, és
egyedi alkalmazások segítségével adott
igényre szabhatók.

Az Artos CS-327 remek választás a nagyon nagy átmérőjű kábelek vágásához
és csupaszításához. A szervomotorok
által hajtott szalagok szállítják a nehéz
anyagot, a csupaszító egység két késsel
működik. A Komax család új tagjaként
az Artos Engineering idén először állított
ki a csoport közös standján.
Robotika a kábelkonfekcionáláshoz
A Komax új leányvállalata az Exmore
saját standján demonstrálta széles körű
szaktudását az új technológiák területén. A gyártósor prototípusával a csapat
mérföldkövet állított fel abban, hogy egy
robotkar a megkrimpelt komponenseket
egy házba dugta, majd automatikusan
lezárta és lehegesztette.

KOMAX
SMART STOCK
Konszignációs készletek a
pót- és kopó alkatrészekhez
A konszignációs konstrukción alapuló
Komax Smart Stock terméke a pót- és
kopó alkatrészek ellátását hivatott
megkönnyíteni. A középpontban egy
alkatrész-automata áll, amelyet felállítunk
és kezelünk Önnél. Ez tartalmaz minden
olyan alkatrészt, amely a Komax gépek
üzemeltetéséhez és karbantartásához
szükséges. A Smart Stock használatával
csak akkor kell fizetnie, ha felhasználta
az alkatrészt - ahelyett, hogy megvásárolna minden pót- és kopó alkatrészt, és
raktáron tartaná őket. Nem kell aggódnia
a feltöltés miatt sem: az alkatrész-automata a Komax Direct-hez van csatlakoztatva, a helyi Komax-partner ismeri
az aktuális készletet, és időben feltölti a
vásárolt alkatrészeket. Így soha többé
nem kell várnia egy alkatrészre.

• A gépek nagyobb rendelkezésre állása érhető el
• Pénzügyi mérlegének optimalizálása
• Nincs lekötött tőke
• Nincs gond az utórendelésekkel; nincs szállítási határidő
• Egyszerűbb raktárkezelés
• Üzemeltetőnkénti belépési
engedély a nagyobb átláthatóság és az egyszerű belső számlázás érdekében
• Az ERP rendszerhez való
csatlakozás lehetősége
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ELECTRIC & HYBRID 
VEHICLE TECHNOLOGY
EXPO – S
 TUTTGART

KOMAX CLOUD MES

2019 május 7.– 9., Stuttgart,
Németország

A Komax Cloud MES a vezetékfeldolgozó üzemrészre van
kifejlesztve, valamint egyszerűen használható és olcsó megoldást kínál az egyszerű excel fájlokban biztosított termelési
adatok vágógépekre történő továbbítására, és a termelési
folyamat teljes ellenőrzésének fenntartására. Különösen a kisés középvállalkozások (kkv-k) használhatják a testreszabott
MES-t annak érdekében, hogy kihasználhassák az összes
hatékonysági előnyt, amelyeket a nagyvállalatokban régóta
sikeresen megvalósítottak.
Mivel csak kis kezdeti beruházások és kevés szervezeti
erőfeszítés szükséges, ezért a kockázat alacsony – a kezdeti
nehézségek ennek megfelelően minimálisak.

Az Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo a
hibrid és elektromos járművek technológiájának
legnagyobb kiállítása Európában. Itt kerülnek bemutatásra a legkorszerűbb akkumulátor-technológiák és a szakterület legújabb fejlesztései.
Több, mint 450 cég a legkisebb alkatrészek gyártójától a végtermékek gyártójáig bemutatta legújabb
fejlesztéseit, és képviselte a teljes gyártási láncot.
A Komax is jelen volt az eseményen. A hangsúly
a Lambda 240 sorozaton volt a nagyfeszültségű
kábelek feldolgozásán. A Lambda 240 SP gépet
állítottuk ki, mely az árnyékolás és a belső vezető
megmunkálására használható. A látogatók megtekinthették a működő gépet, és közelebbről is
szemügyre vehették azt. Ezenkívül megnézhették
azokat a próbadarabokat, amelyeket a 240-es
sorozat többi modelljével készítettek. A látogatók az
összes működő gépet külön képernyőn láthatták. A
bemutató a Komax teljes termékcsaládját – beleértve az alacsony feszültségű tartományt is – közelebb hozta az érdeklődők számára.

KOMAX CONNECT

A három nap során sok érdeklődővel, potenciális
és meglévő ügyféllel találkoztunk a világ minden
tájáról, akiket nagyon lenyűgözött a Komax standja
és a kapott információk.

Manufacturing Execution System
A Komax MES a kábelfeldolgozó iparág piacvezetőjének,
és az iTac Software-nek közös terméke. Ennek a kompetenciának köszönhetően a Komax Cloud MES pontosan
megfelel a kábelfeldolgozó ipar igényeinek.

Termelékenység optimalizálása
A Komax Connect valós időben dolgozza fel gépeinek termelési adatait, és áttekintő grafikával megjeleníti azokat. Így
mindig tudja, hogy milyen a gépek termelékenysége. Egy pillanat alatt összehasonlíthatja a darabszámokat és a minőséget
a különböző helyszíneken vagy gépeken - és például láthatja
azt is, hogy mely paraméterekkel érhető el a legjobb mennyiség és minőség arány. Gépek leállása esetén haladéktalanul
értesül az okokról, és ha a felhasználó megváltoztatja a gép
paramétereit, akkor a felelős azonnal e-mailben értesítést kap
erről.
A Connect pontosan megadja az Ön számára a Komax
gépek hatékonyságának optimalizálásához és a minőség
megtartásához szükséges információkat.

HELYI
TÉMÁK
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AMPER 2019

INDUSTRY DAYS 2019

2019. március 19.–22, Brno,
Cseh Köztársaság

2019. május 14.–17., Budapest, Magyarország

Az elektrotechnika, az elektronika, az automatizálás, a kommunikáció, a világításés biztonságtechnika nemzetközi vására
27. alkalommal került megrendezésre.
Ebben az évben, mint az előző években
is, a Thonauer a német Komax-al együtt
egy standon állított ki, ahol a portfólióikat
közösen mutatták be. A stand elrendezése kényelmesen lehetővé tette a kiállított gépek bemutatását és a látogatókkal
való megbeszéléseket is.

TECHNOLOGY DAYS
Nyílt Napok, 2019. október
8.–11., Budakeszi,
Magyarország
A Technológiai Napokon belüli kiállítás
közvetlenül az új épület október 7-ei
megnyitását követte. A kábelfeldolgozó
gépek mellett az új bemutatóteremben
bemutatták a mérési és minőség-ellenőrzési rendszereket, valamint az alkalmazási megoldásokat is. A Komax Zeta 630
és a Gamma 450 krimpelőgépeket, mint
újdonságokat mutatták be, ezen kívül
alaposan meg lehetetett vizsgálni őket
működés közben.
Akiknek nem volt lehetősége a Technológiai Napok meglátogatására ebben az
évben, azok virtuálisan is meglátogathatják weboldalunkon az új bemutatótermet.

A Komax Thonauer Kft. ismét aktív és lenyűgöző résztvevője volt az a
Mach-Tech kiállításának Budapesten. Örömmel fogadtuk több mint 60
cég érdeklődőit. Erősítettük az együttműködést korábbi partnereinkkel, és
számos új kapcsolatot létesítettünk.
A bemutatott technológiákkal jelentősen hozzájárultunk az esemény
műszaki színvonalának növeléséhez. A standunkon gépeinket működés
közben mutattuk be a látogatóknak. Újdonságainkból megismerkedhettek
a Gamma 450 krimpelő automatával, az UVM03 lézer vezetékjelölővel,
a Mira 440 koaxiális kábelcsupaszító gépével és a KT800 bandázsoló
géppel, valamint számos vezeték- és kábelmegmunkáló termékünket is
kiállítottuk.
Bárki, aki az idén nem tudott meglátogatni a kiállításon bennünket, vagy
csak az emlékeit szeretné felfrissíteni rólunk, a 3D model megtekintésével ezt megteheti. Az animáció lehetővé teszi, hogy beléphessen az idei
standunkra weboldalunkon keresztül, és megtekinthesse a gépeket, ahol
egy kattintás segítségével további információk jelennek meg.
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SMART AUTOMATION
AUSTRIA
2019. május 14.-16., Linz, Ausztria

INHOUSE-SHOW
2019. május 28.-29., Bukarest, Románia

Ennek az eseménynek a sikere elsősorban az új termékek
bemutatására és a vevők és beszállítók köréből származó
résztvevők nagy számára vezethető vissza, akik meg akartak
ismerkedni a legújabb technológiákkal a kábelfeldolgozás
területén, különös tekintettel a nagyfeszültségű- és az antennakábelekre.
Összesen 14 vállalat képviselői vettek részt az eseményen,
ami egyértelmű jele a Thonauer és üzleti partnerei közötti
szoros partnerségnek.
Külön köszönetet a Komax, az SLE, a TSK, a Laselec és a
Thonauer Magyarország kollégáinak, akik előadásokat tartottak, és bemutatták a kábelfeldolgozás legújabb megoldásait.
A látogatók válaszokat kaptak tőlük minden kérdésre a jelenlegi folyamatokkal kapcsolatban, amelyeket már vagy beépítettek a termelési folyamataikba, vagy hamarosan bevezetnek.
A szakmai rendezvény lehetőséget adott a Gamma 450 krimpelő automata hivatalos megjelenésének a román piacon. A
látogatók maguk is kipróbálták az új termék funkcionalitását,
és megtekintették annak tulajdonságait a helyszínen.
Az elektromos járművek és az önvezető autók tendenciáival a
nagyfeszültségű- és az antennakábelek gyártói új kihívással
néznek szembe. A Lambda-sorozattal a Komax és partnerei
kompakt megoldást fejlesztettek ki az elektromos járművekben
használt nagyfeszültségű kábelek és többrétegű csatlakozórendszerek árnyékoló szövetének feldolgozására. Romániában a nagyfeszültségű kábelek gyártása még a legelején tart,
és lenyűgözött minket az az érdeklődés, amellyel a látogatók
találkoztak ezzel a megoldással.

Kis-, közepes- és nagy vállalatok, az idei Smart portfóliója a
kábelfeldolgozó gépek széles skáláját mutatta be innovációkkal és megoldásokkal az automatizálás minden szintjén.
Ezenkívül a látogatóknak lehetősége volt látni az összes
működő gépet a standon, és így közelről megtapasztalni a
gyártási folyamatokat.
„Ügyfeleink egyre inkább automatizálják folyamataikat a
munkaerő hiánya miatt. Különösen a kábelfeldolgozási
folyamat során kötelezőek a legmagasabb minőségi előírások és megoldások az egész értékláncban. Gépeinkkel,
szolgáltatási portfóliónkkal és partnereinkkel pontosan azt
szállítjuk, amire ügyfeleinknek szükségük van”- nyilatkozta
Friedrich Pohle ügyvezető igazgató. Ebben az összefüggésben a stand nagy részét kapcsolószekrények építésére
szentelték annak érdekében, hogy megmutassák a legjobb
automatizálási folyamatokat.
Külön kiemelésre került a leginnovatívabb és egyik leghatékonyabb vezetékfeldolgozó gép, a Zeta 630. Újdonságként
bemutatásra került partnervállalatunk, a Schunk MV-20TP
feldolgozó modulja, amely a vezetékvégek ultrahangos
kompaktálására szolgál – ez pedig az érvéghüvelyek alternatívája.
A cégvezetés örömmel fogadta a látogatók számának
jelentős növekedését és a Thonauer és a Komax innovatív
megoldásai iránti nagy érdeklődést.

NAPTÁR

VÁSÁROK | RENDEZVÉNYEK | SZEMINÁRIUMOK
AMPER, Brno (CZ)17.–20.3.2020
INDUSTRY DAYS, Budapest (H)

5.–8.5.2020

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.
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PIACVEZETŐ MŰSZAKI MEGOLDÁSOK –
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