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MeCPro technológia, krimpelés a 
kis keresztmetszet-tartományban

Vezetéksodrás magas 
 színvonalon – Alpha 488 S

Asztali prések általános 
 sajtolási feladatokhoz

10 éves a szlovákiai Thonauer s.r.o. 
– kulináris élvezetekkel ünnepeltünk

Elektronikus 
alkatrészek 
védelme
Az elektronikus alkatrészek korszerı technológiákkal való védelme fontos 
az alkatrészek gyártói és felhasználói számára. Aktuális számunkban ki-
emelt figyelmet fordítunk az alacsonynyomású fröccsöntés, a vastag és 
vékonyréteg védelem valamint a kiöntési és felülfröccsöntési technológi-
ákra.
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Kábelfeldolgozás

Krimptechnológia | Csupaszító gépek | Lézer 
csupaszító gépek | Csatlakozóház beültetés 
| VevŒspecifikus berendezések | Fénykábel 
feldolgozás (pl. POF) | Laminált kábel feldolgozás 
(pl. FFC, FPC, EFC) | Kábel-kezelés | Nyomtató 
rendszerek

Bevonatolás-, adagolás- és diszpenzió 
technológia, Alacsony nyomású fröccsöntés

Kézi rendszerek | Automatikus diszpenzer – 
asztali rendszer | Automata berendezések | 
Precíziós szelepek, -szivattyúk és -adagolótık | 
Adagolóberendezések | ÖntŒgyanták

Forrasztás-, hegesztés- és ultrahangos 
technológia

Light-Beam-forrasztás | Lézerforrasztás | 
Hullámforrasztás | Indukciós forrasztás | Mikro-
lángforrasztás | Pákás forrasztás

Ultrahangos-mıanyaghegesztés | Ultrahangos-
fémhegesztés | Mikro-ellenálláshegesztés | 
Termokompressziós-kötés

Ultrahangos-tisztítás és szitázás

Képfeldolgozó- és ellenŒrzŒ rendszer

Képfeldolgozási megoldások | Optikai 
minŒségvizsgálati rendszerek | Vizsgáló automaták

Tekercselés technika

Huzaltekercselés | RFID-technológia | Bandázsolás 
technika

Árnyékoló anyagok, Rack-szekrények, 
védŒlakk bevonatolás

EMV-árnyékolás | HŒelvezetŒ fóliák és paszták 
| Display ablak megoldások  | Antimikrobiális 
bevonatoló anyagok | 19”- os szekrények 

Energiaforrásaink korszerı hasznosítása

Napelem cellaszerelŒ berendezés (Photovoltaik) | 
Napkollektorral, hŒszivattyúval, biomasszakazánnal 
mıködŒ energiatakarékos fıtŒ-hıtŒ rendszerek 

Szolgáltatások

Habosított tömítések I Szilikonalapú EMV-tömítések 
I Elektrotechnikai alkatrészek védelme

2012-ben is sok 
 újdonságunk van  
ügyfeleink számára
2011 a csaknem 25 éves vállalatunk legjobb 
éve volt. A 2009-es forgalom-visszaesés 
már a múlté, a 2012-es kilátások pedig 
meglehetŒsen pozitívak. MegrendelŒink 
folytatják beruházásaikat, beszállítóink ismét 
érdekes újdonságokkal látják el a piacokat. 
Mindenhol munkatársakat vettek fel a fejlesz-
tések megvalósítására. Címlapunkat egyik új 
termékvonalunknak, az elektronikai alkatrészek 
védelmét hotmelt-technológiával biztosító, 
alacsonynyomású fröccsöntŒ berendezéseknek 
szenteltük. Az alkatrészek aktív védelme iránti 
igény a gyártási folyamatokra jellemzŒ növekvŒ 
mechanikai terhelésre és az agresszív kémiai 
alapanyagok használatára vezethetŒ vissza. 
Egy másik autóipari trend a korszerı 
jármıvekbe beépülŒ biztonsági berende-
zések emelkedŒ száma. Ezek a rendszerek 
jelentŒs teljesítménynövekedést okoznak a 
vezérlŒegység-oldali kábelkötegekben. Ennek 
a kihívásnak két vadonatúj berendezéssel is 
megfelelünk. Az egyik új gép a kifejezetten kis 
keresztmetszetı vezetékek (0,13 mm2-tŒl) pre-
cíz feldolgozására és automatikus ellenŒrzésére 
fejlesztett MeCPro asztali prés. A másik új 
megoldás a Komax Alpha 488 S sodróauto-
mata, ami egyidejıleg két vezetéket dolgoz 
fel, sodor össze és még a minŒségellenŒrzést 
is elvégzi. Ez a berendezés két szempontból 
is kiemelkedik; egyrészt a sodrott kábeleknek 
köszönhetŒ tökéletes adatátvitellel, másrészt 
azzal, hogy a két szálat akár két 0,13mm2-es 
vezetékbŒl is össze tudja sodorni. További 
újdonság a PVA 6000 szelektív lakkozó és 
adagolórendszer, amely egyedülálló 25μ-s 
pozicionálási és ismétlési pontosságával tınik 
ki. A berendezés mechanikai jellemzŒk szem-
pontjából éppen annyira stabil, mint amennyire 
az alkalmazások tekintetében rugalmas.
Kínálatunkban nemrégen jelentek meg az 
egyik piacvezetŒ német gyártó kézi-karos, 
könyökemelŒs és levegŒs prései. A nagy gyár-
tási pontossággal elŒállított prések kizárólag a 

cég saját gyárában készülnek, biztosítva a pré-
sek nagyfokú precizitását, megbízhatóságát .
EMC árnyékoló termékeinknél, új, öntapa-
dós tömítŒanyagokat mutatunk be, amelyek 
elŒnyei a halogénmentesség és a nagyon 
jó vezetŒképesség. Felépítésük puha belsŒ 
poliuretánmagból és külsŒ vezetŒ szövetbŒl 
áll, emiatt jó a hŒmérséklettırésük és alacsony 
összenyomási erŒnél is hatékonyan mıködnek. 
Számos profilkialakításban rendelhetŒek, 
de saját kezıleg is méretre szabhatóak.
A hagyományosnak tekinthetŒ kereskedelmi 
és szerviztevékenységünk mellett meg kell 
említenünk, hogy idŒközben számos egyedi 
igényre tervezett berendezést fejlesztettünk 
és építettünk, valamint azt is, hogy Bécsben 
egyre több dinamikus tömítésadagolási, 
kiöntési és ragasztási bérmunka feladatokat 
végzünk megrendelŒink számára. Bérmunka 
szolgáltatásunkra és a kereskedelemi tevékeny-
ségünkre vonatkozó ISO-tanúsítási folyama-
tunkat az év végéig tervezzük sikerre vinni.
Végezetül örömmel számolhatok be arról, 
hogy a magyarországi Energia-Üzletág a 
külsŒ körülmények ellenére is sikeresen 
fejlŒdik, 2011. közepétŒl cégen belüli kü-
lönálló szervezeti és gazdasági egység-
ként válik egyre erŒsebb üzletággá.

Remélve, hogy kiadványunkban minden kedves 
érdeklŒdŒ talál magának figyelemre méltó 
olvasmányt, kívánok jó tanulmányozást!

Szívélyes üdvözlettel

Ing. Friedrich Thonauer
villamosmérnök, alapító cégvezetŒ 

ElŒszó
Friedrich Thonauer okleveles villamosmérnök, alapító cégvezetŒ,
a Thonauer cégcsoport alapítója és tanácsadója.
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A PVA 6000 bevonatoló- és adagoló rendszer 
bevonatolásra, adagolásra és egyedi alkalma-
zásokra rugalmasan alkalmazható berendezés. 
Kialakítása flexibilis és stabil, az új rendszer opti-
mális hozzáférhetŒségével és egyszerı kezelésével 
tınik ki. KülsŒ megjelenése is jelentŒsen javult. 

EllenŒrzött bevonatolási folyamat 
Újdonság a bevonatolási folyamat optikai 

ellenŒrzése, amely a szelektív lakkozási folyamathoz 
illeszkedve lehetŒvé teszi a lakkozott panelek automa-
tikus vizsgálatát.  A pontos UV alapú ellenŒrzés    a 
panel lakkozott és nem lakozott területeinek vizs-
gálatával gondoskodik a folyamat biztonságáról. Az 

ellenŒrzést UV-fény hatására fluoresz-
káló bevonóanyagoknál lehet alkal-
mazni. A kritikus lakkozási pontok 
befedettségét kamera ellenŒrzi, a 

vizsgálni kívánt pontok helyzetének 
mindegyike programozható, a 

bevilágításról nagyteljesítményı 
UV-világítógyırı gondoskodik.

A Productronica 2011 kiállításon került bemutatásra a PVA bevonatolásra, adagolásra és egyedi igényekre al-
kalmas legújabb, rugalmas megmunkáló berendezése, a PVA 6000 lakkozó- és adagolórendszer. A felhaszná-
lói visszajelzéseken alapuló tervezésnek köszönhetŒen javult a berendezés megközelíthetŒsége, egyszerıbbé 
vált a kezelése és ezen kívül még szebb is lett. A rugalmas koncepció olyan színvonalú bevonatolási és ada-
golási feladatokra teszi alkalmassá, amelyeknél a precíz adagolás és a nagy ismétlési pontosság alapvetŒ 
szakmai elvárás.

„Egyszerıbb, gyorsabb  
és szebb”

PVA 6000 beVonAtoló és 
 AdAgolórendszer

Mıszaki jellemzŒk
 
Tengelyrendszer 

Szabályozott, kommutátor nélküli, egyenára-
mú szervomotorok, enkóderrel és golyósorsós 
tengelyekkel minden koordináta mentén.

Munkaterületa

1 szeleppel: 459 x 459 x 101 mm 
Megjegyzés: A tengelyek  
mozgástere  1000 x 1000 mm 

XYZ visszaállási pontosság 25 µm

Pontosság 5 µm

Max. gyorsulás 1 gn

Méretek 1219 x 1181 x 1835 mm

Vezérlés  PathMaster® szoftver, 
offline kép-importálási és 
programozási lehetŒséggel

Standard tartozékok

n  Felhasználói csatlakozás a PVA portál 

 számára

n  PathMaster Windows alapú vezérlŒszoftver

n  FastPath offline képkezelŒ szoftver

n  Beépített PC lapos képernyŒvel

n  Távirányító a tengelyek betanításához

n  USB csatlakozó

n  Zárt visszacsatolású, elszívás ellenŒrzés 

(porlasztáshoz)

n  JelzŒlámpa (konvejoros kivitelnél)Szelektív bevonatolás optikai ellenŒrzése UV-fény 
segítségével

Beültetetett panel szelektív 
lakkozása

Alföldy-Boruss Áron
Tel.: +36-1-372-7700

aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu
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A kripelési folyamatot alapvetŒen két lépésre 
osztjuk fel. A krimpelési ciklus elsŒ felében csak a 
drótkrimpelés történik meg, az ehhez szükséges erŒt a 
bélyegben elhelyezett CQA (Crimp Quality Assurance = 
krimp minŒség ellenŒrzŒ) szenzor azonnal le is méri. 
Ez a mérés már nagyon kevés elemi szálas vezeté-
keknél is elegendŒ visszajelzést ad az egyértelmı 
kiértékeléshez. Az alsó bélyegbe beépített CQA szenzor 
ellenŒrzi az egész folyamatot. Emellett fontos a prés 
önszabályzó sebességlassító tulajdonsága. Ez egy 
nagyon hatékony módszer a préselés utáni visz-
szarugózás elkerülésére, amelynek köszönhetŒen a 
repedési és törési kockázat is jelentŒsen csökken.

A ciklus második felében történik a szalagról való 
leválasztás és a szigetelés nagysebességı krimpelése. 

Továbbfejlesztett krimperŒ ellenŒrzés
A standard krimperŒ felügyeleti rendszerek 

0,35 mm2 keresztmetszet alatt egy, vagy két elemi 
szál hiányát csak a termelékenység rovására képe-
sek felismerni. Ezeket a rendszereket megzavarhatja 
a szigetelés-krimpelés, a szalagról való leválasztás 
vagy a szerszám krimpszalag léptetése. A MeCPro 
technológia ezeket a zavaró tényezŒket azáltal 
szıri ki, hogy az erŒszenzort közvetle-
nül a drótkrimp bélyegére helyezték 
el. A visszaérkezŒ jel alapján minden 

apró eltérés mérhetŒvé válik még akkor is, ha ez egy 
0,13 mm2-es hiányzó elemi szál a 7 elemi-szálas 
vezetékbŒl, vagy ha ez a szál csupán elgörbült. 

A MeCPro módszer a teljes folyamatot ellenŒrzi, 
egy másik, az alaplapba épített erŒmérŒ szenzor az 
összes többi eltérést, mint pl. a szigetelés krimpelés 
vagy a szalagról való leválasztás erejét elemzi.

Az elmúlt években mind az autógyártók, mind pedig az OEM-ek, különösképpen a kábelkorbács gyártó cé-
gek megemelték minŒségi igényeiket, és az elvárások valószínıleg a jövŒben még tovább fognak növekedni. 
Ennek egyik legfŒbb oka az alkatrészek csökkenŒ méretére vezethetŒ vissza. A jelentŒs költség és súlycsök-
kenést eredményezŒ fejlesztések nyomán azonban kiderült, hogy az eddigi krimpelési technológia nem al-
kalmas a kis keresztmetszetek (0,35 mm2 alatti vezetékek) krimpelésére és az ehhez kapcsolódó hatékony 
minŒségellenŒrzésre. A MeCPro technológia kitınŒ megoldást nyújt a fenti problémára, és ami a legfonto-
sabb, hogy az egész folyamatról azonnali adatszolgáltatást nyújt a központi szerver felé.

MeCPro technológia, krimpelés a 
kis keresztmetszet-tartományban

Vezetékpozicionálás

Lassú drótkrimpelés

Krimpelt csatlakozó a szalaggal

A MeCPro-CQA minden krimpelési ciklusról három 
görbét hoz létre, és ezeket azonnal a szerverre 
továbbítja

Krimpelt csatalakozó már 
 leválasztva

A ciklus második fele: 
nagysebességı szigetelés krimpelés

A ciklus végén a következŒ csatla-
kozó kerül krimpelési pozícióba

Kokavecz László
Tel.: 01-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

Az új, szabadalmaztatott technológia 
fŒbb jellemzŒi

n  Krimpelés során rögzített csatlakozó-
pozicionálás

n  Precíz vezetékpozicionálás
n  Egyértelmı jeltovábbítás a szenzortól 

a CQA felé
n  Préssebesség-csökkentés a krimpelési 

folyamat közben
n  Teljes folyamatellenŒrzés
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Az R1G és T1G típusú fémezett EMC tömítŒhabok 
kitınŒ elektromágneses árnyékoló tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek. A tömítések külsŒ bevona-
ta egy elektromosan vezetŒ szövet, ami egy új 
fejlesztésı, nagy hŒmérséklettırésı és alacsony 
szemcsevándorlású puha uretánhabra épül.

A T1G típusú tömítés halogénmentes, UL94-V0 
besorolású termék, amely különbözŒ formákban, 
négyzetes-, D-, C-, P-, T-, továbbá kés és harang, 
de akár egyedi profilban is rendelhetŒ. A T1G típusú 
tömítést körbevágással, kivágással, stancolással 
lehet a felhasználás számára alkalmassá tenni.

A szlovákiai piacon már 1989-ben, nem sokkal a 
„Bársonyos forradalom” után jelentünk meg. ElsŒ - 
képviseleti- irodánkat 1996-ban, Pozsonyban nyitottuk. 
Már akkor ugyanabban az épületben kezdtük el a 
munkát, ahol a Thonauer s.r.o. jelenleg is mıködik. A 
gyors ütemben növekvŒ forgalom szükségessé tette 
önálló kereskedelmi cég megalapítását. Tulajdonosa 
100%-ban az osztrák Thonauer GmbH. Az ország 
keleti felén levŒ megrendelŒk gyors kiszolgálásnak 
érdekében Zólyomban szervizközpontot mıködtetünk. 

A 10 éves fennállást egy olyan eredeti szlovák 
rendezvénnyel ünnepeltük meg, amire mindenki 
sokáig kellemesen fog visszaemlékezni. A kulináris 
élvezeteket a Kis Kárpátok lábánál levŒ Slovensk˘ 
Grob településen immár több száz éves Márton-napi 

hagyománynak tekinthetŒ libavacsorával kezdtük. 
Az elŒételként asztalra kerülŒ libamájat jó minŒségı 
Kiskárpáti bor kísérte, ezután következett a ropogós 
libapecsenye, amihez köretként Loksát, - ami egy 
speciális krumplipalacsinta – tálaltak. Ezzel a kulináris 
ünnepléssel hódoltunk a több száz éves hagyomány-
nak. Az évfordulót a Bécsben készített, könyvformájú 
tortával ünnepeltük, aminek egyik lapjára az elmúlt 
évek sikerei, a másikra szlovákiai munkatársainknak 
szóló köszönetünk volt felírva. Külön köszönjük Nada 
POTISKOVA cégvezetŒ és Dr. Peter ZISKA értékesí-
tési vezetŒ munkatársaink kiváló teljesítményét.

Az EMC tömítések teljesít-
ménynövekedése

10 éves a szlovákiai 
Thonauer s.r.o. – kulináris 
élvezetekkel ünnepeltünk

Elektromosan vezetŒ 
fémszövet

Poliuretán hab

Öntapadó  
ragasztószalag

Alföldy-Boruss Áron
Tel.: +36-1-372-7700

aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu

Az eMC töMítÃhAbok új 
 tíPusAi: r1g/t1g

Tulajdonságok

n  Az EMC tömítŒhabok megfelelnek az RoHS 
irányelveknek

n  IEC 61249 2 21 halogén-mentességi 
 szabvány

n  UL 94-V0 megfelelŒség
n  Az alacsony, <0,07 Ω-os felületi ellenállás 

kitınŒ vezetŒképességet biztosít
n  Hasznos csillapítás a >100 dB feletti széles 

frekvenciatartományban
n  A rendkívül alacsony kompresszióigény köny-

nyebb anyagok alkalmazását teszi lehetŒvé
n  A tömítés magas vezetŒképessége jó EMC 

árnyékolással és vezetŒképességgel párosul
n  1 millió ciklus öregítés után sem változik a 

dörzsölés-álló fémezett szövet elektromos 
vezetŒképessége

n  Az egyedi bevonat védelmet nyújt a szerelés 
során történŒ sérülések, összenyomódások 
ellen.

n  RendelhetŒ vezetŒképes vagy szigetelŒ 
ragasztószalaggal (PSA-nyomásérzékeny 
ragasztó)

n  Sokféle profilkeresztmetszet kivitelben 
kapható

n  A profiltömítéseket a felhasználói elvárások-
nak megfelelŒ méretre tudjuk vágni, vagy 
rendelhetŒk stancolt kivitelben, vagy akár 
gérvágottan is
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Az elektronikus alkatrészek számára ennél jobb 
védelmet el sem lehet képzelni: a hotmelt technoló-
gia megbízható és hosszantartó védelmet biztosít a 
nedvesség, a hŒmérsékletváltozások, a korrózió és a 
rázkódási hatások ellen. Ehhez a technológiához a poli-
amid vagy poliészter alapú termoplasztikus THERMELT 
öntŒanyagokat kell használni. Az öntŒanyagot 
felmelegítés után kell az öntŒformába préselni, hogy 
az anyag körbefolyhassa a védeni kívánt alkatrészt. 
JellemzŒ alkalmazási területek a kábelkonfekcionálás 
valamint a tekercs, szenzor és elektronikagyártás.

A mindig egyedinek tekinthetŒ öntési folyamat 
csak nagyon rövid idŒt vesz igénybe. A technológia 
nemcsak kiváló védelmi tulajdonságaival, hanem a 
manapság nagyon is központi témának számító, kör-
nyezetbarát jellemzŒivel is kitınik. Az anyagkiválasz-
táskor minden meghatározó tényezŒre gondolni kell: 
olvadáspont, felhasználási hŒmérséklet, a hordozó-

anyagon való tapadás, feldolgozási viszkozitás, Shore 
„A” keménység, szakítószilárdság, égési jellemzŒk, 
valamint olyan agresszív anyagokkal szembeni 
ellenálló képesség, mint a benzin és az alkohol. Az 
öntŒberendezések széles skálájából minden lehetséges 
feladatra létezik megfelelŒ ajánlat. Az anyag-elŒkészítés 
berendezései, mint pl. a tartályok, olvasztórendszerek 
és extrúderek természetesen a kínálat részét képzik.

Extrúderes technológia – az optimális 
hotmelt folyamathoz

Legyen szó akár elektronikai vagy autóipari, 
kommunikációs,- gyógyászati,- illetve háztartási ipari 
termékekrŒl, a technikai fejlŒdés mindig továbbhalad 
és az elvárások egyre nagyobbak lesznek. A kom-

Az elektronikus alkatrészek korszerı technológiákkal való védelme az alkatrészek gyártói és felhasználói szá-
mára egyaránt fontos. Az alábbi cikkben az alacsony nyomású fröccsöntés, a vastag- és vékonyréteg védelem 
valamint a kiöntési és öntési technológiákat mutatjuk be. A THONAUER cég a németországi WERNER WIRTH 
cég képviseletét látja el, amelynek palettáján standard és egyedi fejlesztésı automata berendezések mellet a 
know-how, a technológia és a technológiához tartozó alapanyag is megtalálható.

Alacsony nyomású fröccsön-
téssel az elektronikai kom-
ponensek és alkatrészek 
 védelmének érdekében

1403 Hotmelt olvasztórendszer

Két példa az egyedi fejlesztésı 
öntŒszerszámokra
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Vezérlés

A berendezések vezérlésérŒl PLC, a beállításokról 
modern kezelŒfelület gondoskodik. A felhasználó 
minden fontos termelési értéket változtatni tud, így 
pl. többzónásan állítható a hŒmérséklet, progra-
mozható a különbözŒ folyamatlépésekhez tartozó 
feldolgozási idŒ és nyomás, valamint a szivattyú 
fordulatszáma és az automatikus szerszámnyitás is.

Berendezések

A Werner Wirth gyártmányú berendezések 
kiválóan alkalmasak a körbeöntendŒ alkatré-
szek pozicionálására. A berendezések feladata az 
extrúder által elŒkészített anyag alkatrészekhez 
való maradéktalan eljuttatása és körbeöntése.

RendelhetŒk egyfejes, de a nagyobb termelé-
kenység érdekében kétfejes berendezések is.

ponensek hotmelt anyagokkal történŒ hatékony és 
minŒségi védelmét a korszerı extrúderekkel kialakított 
rendszerek biztosítják. A gyártási folyamatokra jellemzŒ 
növekvŒ mechanikai terhelésre és az agresszív vegyi 
anyagok használatára vezethetŒ vissza az alkatré-
szek aktív védelme iránti igény. Ehhez adódik a nagy 
hŒmérsékleti és erŒs mechanikai igénybevétel. Az 
alacsony nyomású fröccsöntésnek köszönhetŒen a 
gyorsan, rugalmasan és állandó minŒségi színvonal 
mellett önthetŒ hotmelt anyagok a fent felsorolt igény-
bevételekkel szemben megfelelŒ védelmet nyújtanak. 
A technológiához a kiváló minŒségı öntŒanyagokon 
kívül megfelelŒ szerszámozás és feldolgozógépek 
is szükségesek. A piacon széles körben elterjedtek 
és ismertek a hotmelt technológiához használa-
tos tartályrendszerek, mégis vannak olyan fontos 
feladatok, amelyek csak extrúderrel oldhatók meg. 
Az extrúderek alkalmazása kiváló lehetŒség a modern 
termelés magas minŒségi elvárásainak teljesítésére.

Az extrúderek elŒnyei közé tartozik, hogy különbözŒ 
anyagokat is fel lehet dolgozni velük, illetve hogy a 
„melt on demand” logikának megfelelŒen mindig 
csak az éppen szükséges öntŒanyagot melegíti fel, 
megtakarítva ezáltal a felesleges felfıtési fáziso-
kat. Fontos érv továbbá még a gyors anyagváltás, 
valamint az egyszerı karbantartás és szerviz.

Testreszabott szerszámozás a biztonsá-
gos gyártási folyamat érdekében 

Az öntési folyamat biztonsága kizárólag az adott 
termék számára megfelelŒen kialakított szerszá-
mozással lehetséges. Ennek a célnak az érdekében 
ajánljuk szerszámtervezŒ és készítŒ tapasztalatunkat. 
A szerszámkonstrukció figyelembe veszi a terme-
léssel kapcsolatos valamennyi paramétert, ezáltal a 
szigorú vevŒi elvárásoknak is meg tudunk felelni.

Két öntŒfejes, ezáltal nagyobb 
termelékenységı berendezés

Extrúder belülrŒl

TM 4500 alacsony nyo-
mású fröccsöntŒgép

Hotmelt technológiával körbeön-
tött alkatrészek

Kokavecz László
Tel.: 01-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu
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Egyre több korszerı jármıvet szerelnek fel aktív biztonsági berendezésekkel. Ez a fejlŒdési irány a 
kezelŒegységek kábelkorbácsainak jelentŒs teljesítményigény-növekedésével jár. Az elektromos rendszerek 
hibáit okozó elektromágneses zavarok ellen a sodort érpárok alkalmazása a lehetŒ leggazdaságosabb megol-
dás. Ráadásul a sodort érpárokkal nagyobb adatforgalmat lehet lebonyolítani. Az évente növekvŒ sodort érpár 
igényre a Komax Alpha 488 S ad megfelelŒ választ. Ez a berendezés felhasználóbarát kezeléssel és egyszerı 
karbantartással garantálja a gazdaságos és magas színvonalú sodort érpár elŒállítást.

Nagy flexibilitás
Az Alpha 488 S-el két különbözŒ végtelenített 

vezetéket tudunk automatikusan feldolgozni úgy, 
hogy eredményként egy többszörösen ellenŒrzött, 
sodrott érpárt kapunk. A 2 x 0,13mm2 – 2 x 2,5mm2-
es keresztmetszet tartományban levŒ vezetékeket a 
berendezés a legmagasabb minŒségben dolgozza fel. 
A moduláris gépkialakítás maximális rugalmassággal 
párosul. A vezeték elején 4, a végén 2 állomás kínál 
széles körı megmunkálási megoldásokat, mint például 
a kétoldali tüllebeültetést és krimpelést. A berende-
zés két azonos méretı, sodrás nélküli vezetéket tud 
feldolgozni. Az Alpha 488 S három különbözŒ hossz-
ban, négy, hét és tízméteres kivitelben rendelhetŒ.

A legmagasabb színvonalú technológia
Az Alpha 488 S lelke a teljesen új kialakítású 

motoros vezetékátadó-egység. Ennek a fejlesztés-
nek köszönhetŒ a vezetékek eddiginél kíméletesebb 
átadása. A lineáris vezetékbehúzó egység az in-
tegrált DLA (Delta Length Analyser = hosszeltérés 
ellenŒrzŒ egység) rendszerrel garantálja a vezeté-
kek kíméletes és nagy pontosságú behúzását.

Felhasználói elŒnyök

n  Két végtelenített vezeték sodrása és a veze-

tékvégek megmunkálása

n  A legmagasabb szintı folyamatbizton-

ság, a már korábban bevált és az új 

minŒségellenŒrzŒ rendszerek alkalmazásával

n  VezetékkímélŒ kezelés az optimális 

végtermékminŒség érdekében

n  Kipróbált és bizonyított TopWin 

vezérlŒszoftver érintŒképernyŒs 

kezelŒfelülettel

n  Letisztult, felhasználóbarát és egyszerıen 

karbantartható gépkialakítás

n  A kitınŒ ár/érték arány gazdaságos sodort 

érpár elŒállítást eredményez

Vezetéksodrás magas 
 színvonalon

Kokavecz László
Tel.: 01-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

VezetékkímélŒ átadás; motoros 
vezetékátadó-egységgel

Alpha 488 S - a leggazdaságo-
sabb sodrási eljárás

koMAX AlPhA 488 s – 
 sodróAutoMAtA
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A német mäder cég karos- és pneumatikus préseivel tınik ki. A gyártás kizárólag a cég saját üzemében törté-
nik, amely nagyfokú precizitást, megbízhatóságot és kiváló minŒséget eredményez.

Várkonyi Csaba
Tel.: (+361) 372 77 00

csaba.varkonyi@thonauer.net
www.thonauer.hu

Asztali prések általános 
 sajtolási feladatokhoz

A különbözŒ prések áttekintŒ táblázata

Típus Nyomórúd típusa

KéZI KAROS PRéSEK

KönyökemelŒs prések Henger Négylapú

Fogasléces prések Henger Négylapú

PNEUMATIKUS PRéSEK

Direktmıködésı prések Henger 

Mikro-prések  Négylapú

KönyökemelŒs prések Henger Négylapú

Kombiprések  Négylapú

Hidro-pneumatikus prések Henger 

A mäder prések szerelési, préselési, sajtolá-
si, hajlítási, krimpelési, szegecselési, ragasztási 
és még sok más feladatra alkalmazhatók. Mindez 
könnyedén megoldható a 30 N – 100 kN közötti 
nyomóerŒ-tartománnyal. A préseket – kialakításuk-
tól függŒen – kézi munkahelyként vagy automata 
üzemmódban, gyártósorba illesztve is lehet telepí-
teni. A biztonságtechnikai szempontból bevizsgált 
vezérlésnek köszönhetŒen a kétkezes indítással 
szerelt préseken a kézi beültetés és a nyitott pré-
sen való munkavégzés is lehetséges. Az elektro-
mosan és pneumatikusan is redundáns vezérlési 
rendszer megfelelŒ munkabiztonságot nyújt.

A prések kiválasztásánál egyrészrŒl a préseléshez 
szükséges erŒt, másfelŒl az erŒátvitel lefutását kell 
szem elŒtt tartani. Ennek megfelelŒen a maximális 
erŒkifejtés könyökemelŒs préseknél a löket végén lép 
fel, míg a fogasléces préseknél az erŒkifejtés a teljes 
lökettartományban állandó, ezért direktmıködésı 
préseknek is nevezik ezeket a típusokat. A pneu-
matikus mıködtetésı mikro-prések olyan sajtolási 
és hajlítási feladatok elvégzésére felelnek meg a 
legjobban, ahol az alkatrészek megmunkálásához 
alacsony megnyomásra és precíz löketmélységre van 
szükség, mint például gyógyászati, elektronikai és 
finommechanikai megmunkáló mıveletek esetén.

A nyomási pont finombeállítása (opcionális)
Bizonyos présmodelleknél lehetŒség van a 

nyomási pont finombeállítására, ennek az opciónak 
köszönhetŒen a prés nyomási pontját közvetlenül 

a nyomórúdon lehet precízen beállítani. A nyomási 
pont finombeállítására akkor van szükség, amikor a 
feladat elvégzéséhez a legnagyobb pontosságra vagy 
préselési mélységre van szükség. Az opció ideális a 
prototípusgyártásban vagy akár a sorzatgyártásban 
adott tıréstartományon belüli finom beállításokhoz.

5 érv a mäder prések mellett

1.  Nagy termékválaszték a kézi 
könyökemelŒs présektŒl a 
folyamatellenŒrzött pneumatikus 
présekig

2.  Nagyfokú precizitás és magas 
minŒségi színvonal

3. A mäder prések karbantartásmentesek
4.  Bevizsgált biztonság: TÜV, a pneu-

matikus prések vezérléssel kialakítva 
CE-Konform kivitelıek

5. Világszerte elérhetŒ terméktámogatás

Direktmıködésı prés TPC-
folyamatellenŒrzéssel

Kézi könyökemelŒs prés a Color-Line sorozatból, négy különbözŒ 
színben rendelhetŒ

Mikro-prés – pneumatikus prés 
alacsony nyomóerŒkhöz. Ideális a 
gyógyászati-ipari alkalmazások-
ban és a finommechanikában.
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Az ELPAC VISIO nevı szoftvere nagyon jó megoldást nyújt a csiszolati képeken történŒ mérésekre és azok doku-
mentálásra. A szoftver nem csupán csiszolati képek, hanem egyéb képek mérésére és dokumentálásra is hasz-
nálható. A feldolgozott dokumentumokat adatbázisban való tárolás esetén hálózaton keresztül is elérhetjük.

Az SK4000 csiszolati laborral összekötött VISIO 
szoftver a legjobb megoldás a vezeték megmunkálás 
QS feladataihoz. A már korábban telepített csiszolati 
laborok is továbbfejleszthetŒek a VISIO szoftverrel. 

Piktogramos kezelŒfelület teszi egyszerıvé a kevés 
gyakorlati tapasztalattal rendelkezŒ felhasználók 
számára a különbözŒ mérési alkalmazások használatát. 
Ezen kívül a szoftver kezelŒfelületét konkrét felada-
tokhoz is hozzá lehet igazítani. A mérési eredmé-
nyeket pdf formátumban is el lehet tárolni, ennek 
köszönhetŒen a legtöbb képi és mérési adat azonnal 
dokumentálásra kerül. Adatbázisba történŒ mentés 
és hálózati kapcsolat esetén a világ bármely pontjáról 
hozzáférhetünk mérési eredményeinkhez. A szoftver 
alkalmazásával lehetŒvé válik egy egységes, standard 
rendszeren alapuló minŒségellenŒrzési folyamat.

A „Feladatok” menüpont alatt lehet a mérési pa-
ramétereket, folyamatokat, pl. a maximálisan meg-
engedett tırést meghatározni, ennek köszönhetŒen 
tud a tırésekhez alaposabban nem értŒ felhasználó is 
pontos és megbízható méréseket végezni. A jóváhagyó 
vagy zároló jegyzŒkönyvek segítségével a gyártásban 
elŒforduló hibák minimálisra csökkenthetŒk. A költség-
mentesen elérhetŒ nézegetŒ szoftverrel bárki számára 
megtekinthetŒvé válnak az elkészült dokumentumok. 
A dokumentálásnak köszönhetŒen a megrendelŒk 
minŒségre vonatkozó kérdései azonnal, minden két-
séget kizáróan és alátámasztottan megválaszolhatók.

Csiszolati képek mérése és 
dokumentálása

Visio CsiszolAti kéP 
 feldolgozó szoftVer

Mérési jegyzŒkönyv

SK4000 csiszolati labor

Csiszolati kép

Ausztriai nyereményjátékunkban azt 
szerettük volna megtudni, hogy melyik 
termékvonalunk hiányzik a játéklapról. 
A számos beküldŒ közül három nyertes 
tudhat magáénak egy bŒrtokkal ellá-
tott multifunkciós kézifogót. Ezúton is 
szívbŒl gratulálunk a nyerteseknek!

1.  Firma Fronius International GmbH –  
Hr. W. Dorfer - R&D Solar Electronics

2.  Firma Egston System  Electronics 
– Hr. E. Prand-Stritzko

3.  A harmadik nyertes neve 
 elhallgatását kérte

Nyereményjáték

Várkonyi Csaba
Tel.: (+361) 372 77 00

csaba.varkonyi@thonauer.net
www.thonauer.hu
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XXIII. Kiadás

A németországi KABATEC vállalat új generációs „KTB-E” típusú kötegelŒ és bandázsoló gépeit mutatjuk be. 
Ezeket az asztali berendezéseket olyan kis-keresztmetszetı kábelkorbácsok összekötésére fejlesztették ki, 
ahol nagyon fontos a darabok terhelésmentes kezelése. Az alacsony ciklusidŒ biztonságos, gazdaságos és 
mindenekelŒtt reprodukálható bandázsolási folyamatot nyújt.

A berendezés különbözŒ 
tulajdonságú kötegelŒ-szalagok, 
szalagszélességek, kötegszámok és 
keresztmetszetek gyártási feltételeit 
teljesíti. A KTB 19/38/50 E típusú 
berendezés többféle kötegelŒ-
egységgel rendelhetŒ, 9-50 mm 
szélességig alkalmas szalagok 
feldolgozására. A kábelkorbács 
keresztmetszetét az intelligens 
megfogó rendszer automatikusan 
ismeri fel, és ennek alapján állítja 
be az adott kötegelési feladat-

hoz szükséges szalaghosszat. A tekercselés során 
a kábelköteget két szinkron-hajtás fogja közre és 
továbbítja a beállított paraméterek alapján. A be-
rendezések moduláris felépítésének köszönhetŒen 
gyorsan és rugalmasan lehet az egyedi megrendelŒi 
igényekre reagálni, így akár részben automatizált vagy 
gyártósorba illesztett megoldások is kivitelezhetŒek. 
A KABATEC KTB 19/38/50 gépét speciális igényekhez 
és követelményekhez kialakítva is tudjuk szállítani.

ElŒnyök

n  CiklusidŒ: 2,5 sec, a kézi kötegelési idŒhöz 
viszonyítva 50%-al kevesebb idŒ alatt készül el a

 megmunkálandó alkatrész
n  Akár 80% anyagköltség megtaka-

rítás a zsugorcsŒves vagy takaró-
sapkás megoldáshoz képest

n  TervezhetŒ szalagfogyás
n  Programozható tekercselésszám 

(aut. átmérŒ-felismerés alapján)
n  Automata szalagvezetés, így a szalag 

nem tapad fel az operátor kezére
n  Öntisztító, kopásálló szalagvágó kés
n  Egyenletes, terhelésmentes kábelköteg vezetés

n  Folyamatorientált, reprodukálha-
tó magas minŒségi színvonal

Kábelkorbácsok kötegelése 
és bandázsolása

ktb 19/38/50 e elektroMos 
Miködtetési kötegelÃ-AutoMAtA

ktr 10 bAndázsológéP

KötegelŒ-szalaggal szigetelt 
toldás

Két eres bandázsolt kábel, a végén 
csatlakozóval

KTB 50 E kötegelŒ-gép

Várkonyi Csaba
Tel.: (+361) 372 77 00

csaba.varkonyi@thonauer.net
www.thonauer.hu

KTR 10 bandázsoló gép

A gazdaságos kábelkorbács készítést a 
bandázsológép egyszerı kezelése és gyors fej-be-
állítása teszi lehetŒvé. A berendezés flexibilitásának 
és kompakt felépítésének köszönhetŒen gyorsan 
lehet reagálni a különbözŒ megrendelésekre, a 
bandázsoló-gépet akár az Ön egyedi igényei-
re testre szabva is el tudja készteni a gyártó.

Teljesítményadatok

n  Pneumatikus mıködtetésı továb-
bító görgŒk (nyitás és zárás)

n  max. 1000 f/perc tekercselési fordulatszám
n  A tekercselŒfej megáll a sza-

lagbetöltési pozícióban
n  Stabil, átlátszó védŒburkolat
n  Szalagvég figyelés (opcionális)
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Az automatizált szelektív forrasztás optimális, ismételhetŒ forrasztási minŒséget nyújt. A komplex 
csúcsminŒségı szelektív forrasztó rendszerek viszonylag magas beruházási igénye viszont hátráltatja ennek a 
technológiának széleskörı elterjedését a kis- és középvállalkozások körében. Az InterSelect szelektív forrasztó 
rendszereinek bevezetésével - a Select gépcsalád félautomata típusaival, valamint az IS-I-510 in-line és mo-
duláris berendezéseivel - teljesen új lehetŒségek nyílnak meg.

A 335/460/510 alapgépek egy vagy több for-
rasztó modullal rendelkeznek, amelyek a pontszerı 
forrasztásra alkalmas fúvókák mellett a többfúvó-
kás technológia alkalmazását is lehetŒvé teszik. A 
szivattyúegység és a forrasztómodul teljes nitrogén 
védŒgáz takarással rendelkeznek. Nitrogén fo-
gyasztása kb. 1,5 m2/óra, amely nagyon alacsony 
költséggel jár. A fluxálás karbantartásmentes 
mikrocsepp-Jet fluxálóval történik. Az elŒmelegítŒ 
egységeket felsŒ- és/vagy alsó kivitelı modulként 
forgalmazzuk. Az 510 x 510 mm-ig terjedŒ forrasztási 
terület széleskörı alkalmazási lehetŒséget nyújt. 

A berendezés egyszerıen és gyor-
san programozható a gép PC-jérŒl, vagy 
off-line módon a gépen kívülrŒl is.

Az IS-PhotoScan Offline-Editor egy Windows®-
alapú rendszerszoftver az egyes forrasztási pontok 
programozásához, amellyel gyorsan elmenthetŒ 
forrasztó programot lehet létrehozni, és a kezelé-
séhez nincs szükség programozási ismeretekre.

A SELECT gépcsalád tervezésében több mint 
20 év tapasztalata jelenik meg. MindenekelŒtt a 
felhasználókkal folytatott folyamatos párbeszéd 
szolgált hasznos információkkal a SELECT rend-
szer egyedülállóan helytakarékos kialakításához.

Nitrogén elŒállítás

A nitrogén generátorok a meglévŒ sırített 
levegŒbŒl, vagy az erre a célra üzembe helyezett 
kompresszorral termelt sırített levegŒbŒl állítanak elŒ 
nitrogént. A levegŒ elŒször elŒszırŒn megy keresztül, 
ahol az olyan szennyezŒdések, mint a nedvesség, az 
olajpára, a szilárd részecskék és a szénhidrogén eltávo-
lítása történik meg. A szırt,- sırített levegŒ ezután az 
adszorpciós szırŒegységbe kerül. Miközben a levegŒ 
átáramlik a szırŒn, az oxigén- és széndioxid molekulák 
kiszırŒdnek és a levegŒ harmatpontja lecsökken.

A folyamat során száraz, nagy tisztaságú nit-
rogén gáz keletkezik, amely ideális a szelektív 
forrasztáshoz. A kimondottan „ultra tisztaságú” 
nitrogénminŒségnek köszönhetŒen az InterSelect 

nitrogén generátorai kiemelkednek a 
nyomáslengetéses adszorpció (PSA) 
elvén mıködŒ berendezések közül.

IS-S-nitrogén
Az IS-S nitrogén generátor teljesítménye 

pontosan az InterSelect forrasztó tégelyes 
berendezéseinek nitrogén felhasználásához 
igazodik. A generátor óránként 2,5 m3, 
99,99 %-os tisztaságú nitrogént állít elŒ.

IS-D-nitrogén
A két forrasztó tégelyes forrasztó 

berendezések nitrogén fogyasztását 
az IS-B nitrogén generátor látja el. Ez 
a generátor óránként 5 m3, 99,99%-
os tisztaságú nitrogént állít elŒ.

A berendezés érintŒképernyŒvel és USB 

A kézi forrasztás valódi 
 alternatívája

Az is szelektíV forrAsztó 
rendszer

IS-B-335S szelektív forrasztó 
cella

IS-B-510D cella, és In-line szelektív 
forrasztó rendszer

IS-B-510D in-line szelektív forrasztó 
berendezés moduláris cellákból 
felépítve 

Alföldy-Boruss Áron
Tel.: +36-1-372-7700

aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu
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XXIII. Kiadás

A MacGregor m1-es sorozata kifejezetten a kézi ellenállás hegesztŒ munkaállomások számára készült. Ezek a 
berendezések rendkívül precízen és nagy ismétlési pontossággal dolgoznak. Alkalmazásukkal csökken, vagy 
akár meg is szınhet a szikraképzŒdés, ennek következtében pedig az elektródák élettartama is jelentŒsen 
megnŒ.

Tulajdonságok
Valamennyi m1-es hegesztŒ berendezés há-

rom különbözŒ üzemmódban tud hegeszteni, így 
lehetŒség nyílik a hegesztési profil áram-, feszült-
ség- vagy teljesítmény szerint történŒ programo-
zására. Ez az a technikai megoldás, ami sokféle 
különbözŒ anyag hegesztésére alkalmassá teszi 
gépeinket. A hegesztés eredménye egy valósidŒben 
ellenŒrizhetŒ, tiszta és reprodukálható kötés. 

Régebben a kézi hegesztési faladatokat konden-
zátor-kisütéses technikával hegesztették. Ezek az 
ellenŒrizhetetlen teljesítményı eszközök meglehetŒsen 
rugalmatlanok voltak. Az oxidáció, elektródako-
pás vagy hŒmérsékletváltozásból fakadó legkisebb 
különbség is olyan komoly minŒségi problémákat 
okozott, mint a szikrázás, a gyenge hegeszté-
si kötés vagy az elektródák nagyfokú kopása.

A szabályozott hegesztŒtrafók kimeneti teljesít-
ménye programozható, ennek köszönhetŒen tud-
nak rugalmasan reagálni a folyamatváltozásokra. 
A valósidejı folyamatellenŒrzésen keresztül lehet 
kiszırni a nem megfelelŒ minŒségı hegesztési 

csatlakozással rendelkezik. A vevŒi visszajel-
zések eredményeként a gépek karbantartási 
igénye rendkívül alacsony. A berendezések 

rendszeres felülvizsgálatával garan-
táljuk a nitrogén folyamatosan 

kiváló minŒségét és a generá-
torok hosszú élettartamát.

kötéseket, az elektródák kopását, sérüléseit. 
Minden m1-es sorozatú eszköz valamennyi üzem-

módban képes az egy- és kétimpulzusos mıködésre, 
az alkatrész hegesztése elŒtti elŒkészítési mıveletre, és 
rendelkezik az adatgyıjtŒ PC csatlakoztatási funkci-
ókkal. A könnyen kezelhetŒ grafikus kezelŒfelületen 
keresztül számos szabályozási és minŒségellenŒrzési 
funkció áll a felhasználó rendelkezésére.

JellemzŒ alkalmazások

n  Akku-Pack alkatrészek gyártása és szerelése
n  Miniatır csatlakozók hegesztése
n  Huzal és vezetékcsatlakoztatások
n  Fényforrásgyártás
n  VezetŒképes anyagok hegesztése
n  Rögzítési feladatok
n  Mikrokapcsoló-hegesztés
n  Napelem-cella gyártás
n  Elektronikus alkatrészek és 

érzékelŒk hegesztése

Ellenállás hegesztŒ 
 munkahelyek

IS-B-335S szelektív 
forrasztó cella

Alkalmazási példák

Áramkörök szelektív forrasztása

Kokavecz László
Tel.: 01-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu
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Legutóbbi Thonauer nemzetközi kereskedelmi találko-
zónkat Csehország Dél-Morvaország tájegységén található 
borvidéken rendeztük meg. A rendezvénynek otthont adó 
Pavlov település a Dévin-hegy (550m) lábánál, a Pálava 
természetvédelmi területen, a Deyje víztározó mellett talál-
ható. A hegy tetején álló Déviãky vár a 13. század óta Œrzi a 
környéket. A szállásunk körüli vidéken nagyon jó minŒségı 
dél-morvai borokat termelnek, amiket természetesen meg 
is kóstoltunk. A mindenféle szempontból megfelelŒ válasz-
tásról és vendéglátásról ezúttal cseh kollegáink gondoskod-
tak. A jó szervezésnek köszönhetŒen a Thonauer országok-
ból, így a Magyarországról, Romániából, Csehországból, 
Ausztriából és Szlovákiából érkezŒ munkatársak számára 
eredményes találkozónak semmi sem állhatott útjába. Min-
den Thonauer ország színvonalas elŒadásban mutatta be 
érdekes projektjeit és fejlesztéseit. Az elŒadásokból kitınt, 
hogy az egykor kereskedelmi vállalkozásként alapított 
cégünk egyre inkább a megrendelŒinkkel folytatott közös 
fejlesztési irányba fejlŒdik tovább, amelynek eredmé-
nyeként ma már egyedi felhasználói igényekre készített 
berendezéseket is tudunk ajánlani. Többek között ennek 
a fejlŒdésnek köszönhetŒen lett a 2011-es év a cégcso-
port eddigi legsikeresebb éve, kilábalva ezzel a 2009-es 
válsághatásokból. Reméljük, hogy a nemzetközi politika 
is jó hatással lesz üzleti környezetünkre, részünkrŒl mi azt 
tesszük hozzá, hogy munkatársainkkal optimistán folytatjuk 
a megszokott kemény munkát. 

Az elŒadások és tanácskozások után következett a 
szükséges és megérdemelt kikapcsolódás, ezért elŒbb 
sétahajózni mentünk a víztározóra, azután megmásztuk 
a várat, majd borkóstoló és bowlingozás következett. A 
jól sikerült programot köszönjük a Thonauer csehországi 
munkatársainak!

Thonauer nemzetközi keres-
kedelmi találkozó 2011

Pavlov (CZ)
2011. szeptember 28–30.
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Az eddigi évek prágai AMPER kiállítás kereskedelmi 
sikereivel még úgy is nagyon meg voltunk elégedve, 
hogy a vásári terület némi kívánnivalót hagyott maga 
után. 2011. március 29. és április 1. között a Brnóban 
most elsŒször megrendezett AMPER-en állítottunk 
ki, ahol elegendŒ hellyel és megfelelŒ infrastruktúrá-
val találkoztunk. Standunkon több mint 80 szakmai 
érdeklŒdŒvel folytattunk beszélgetést. 

A kiállított termékek közül a WERNER-WIRTH cég 
által gyártott TM 2500-as berendezés volt a középpont-
ban, ami a látogatói érdeklŒdésben is tükrözŒdött. Az 
egyszerı, moduláris felépítésı, kissorozatú öntésre 
tervezett állomás felhasználási lehetŒsége sokrétü. 
A berendezésre 160x130 mm-es alapon és 130 mm 
magasságban lehet szerszámot elhelyezni. A gyorscse-
re rendszer a különbözŒ öntési feladatok közti gyors 
átállást biztosítja, az 1 tonnás szerszámzárási erŒ pedig 
nagy gyártási rugalmasságot jelent. 

Az asztali kialakításban kapható berendezést a TM 
1004 típusú anyag elŒkészítŒ rendszerrel szállítjuk, de 
opcionálisan gépasztalba illeszthetŒ, illetve temperáló 
egységgel szerelt kivitel is kapható.

A temperáló egység feladata az aktuális mıveletnek 
megfelelŒen a szerszám hıtése vagy fıtése. A stabil 
öntési folyamatot állandó hŒmérséklettel lehet garan-
tálni.

Ezen kívül termékskálánk többi berendezéseit, így 
vezeték-csupaszító gépeinket, tintasugaras feliratozón-
kat is kiállítottuk.

Az idŒközben már tradicionálisnak mondható Brnói 
termékbemutatónkat 2011-ben, szemben a kiállítási 
területtel, a Hotel VORONEZ-ben szerveztük meg. A 
rendezvény bensŒséges atmoszférájának köszönhetŒen 
látogatóinkkal nagyon eredményes beszélgetéseket 
folytattunk. 

Daniel, Csehországi ügyvezetŒnk fia, - aki egyébként 
vendéglátás szakon tanul- tehetséges mixerként olyan 
finom italokkal kínálta a résztvevŒket, aminek senki 
nem tudott ellenállni. A program a hotelben elköltött 
kellemes vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult, 
ahol 25 ügyfelet láthattunk vendégül.

Vásári visszatekintés

aMPéR, Brno (CZ)
2011. március 29 – április 1.

termékbemutató,  
hotel Voronez, brno (Cz)
2011. szeptember 5.
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VÁsÁroK / rendezVényeK / szeminÁriumoK

eLÃzetes:

H

AMPER 
20. Nemzetközi elektrotechnikai, elektronikai,  
automatizálási és kommunikációs szakvásár. 

Brno (CZ), 2012. március 20–23.

CONSTRUMA 
31. Nemzetközi építŒipari szakkiállítás 

Budapest (H), 2012. április 18–22. 
(Thonauer Magyarország; épületgépészeti üzletág)

INDUSTRIAUTOMATION     
Nemzetközi ipari és automatizálási szakkiállítás 

Budapest (H), 2012. május 15–18.

IEAS 2012 
Nemzetközi villamosipari és automatizálási kiállítás  

Bukurest (RO), 2012. szeptember 11–14

ELOSYS 
Nemzetközi villamosipari vásár 

Trencsény (SK), 2012. október 9–12.

VIENNA-TEC 
Nemzetközi ipari szakvásár 

Bécs (A), 2012. október 9–12.

– Felhasználói tapasztalatok: szelektív lakkozási folyamat 
PVA650 berendezéssel – Költséghatékony keverŒ és adagoló 
rendszerek – Újdonság: Elektromosan vezetŒ fémszövetet …

mintAdArABoK – Kis sorozAtoK

Használja ki bemutatógépeink szabad kapacitását 
mintadarabok vagy kis sorozatok gyártására.

Várjuk érdeklŒdésüket a (+36) 1 372 7700 telefonszámon,  
vagy a hungary@thonauer.net e-mail címen.

AusztriA és szlovéniA

Thonauer Gesellschaft m.b.H. 
Perfektastraße 59, 1230 Wien 
tel. +43(0)1 804 2871-0, Fax-DW 10 
info@thonauer.at

MAgyArország
Thonauer Kft. 
Daróczi út 36, 1113 Budapest 
tel. +36(0)1 372 7700, Fax +36(0)1 372 7709 
hungary@thonauer.net

szlovákiA
Thonauer s.r.o. 
Cukrová 14, 81339 Bratislava 
tel. +421(0)2 527 33 664,  
Fax +421(0)2 527 33 665 
Mobile +421(0)903 77 3314 
info@thonauer.sk

Telephely

960 01 zvolen 
Mobile +421(0)903 402 651 
michal.gombar@thonauer.sk

Cseh-ország
Thonauer spol. s r.o. 
Cacovická 47, 61400 Brno 
tel. +42(0)5 4524 3453, 4524 3454 
Fax +42(0)5 4524 3408 
Mobile +42(0)602 511 741 
info@thonauer.cz

roMániA
Thonauer Automatic s.r.l. 
str Argetoaia nr. 1 
024011 Bucuresti – sector 2 
tel. +40(0)21 335 5654, 335 1287 
Fax +40(0)21 336 9534  
Mobile +40(0)726 103 020 
magda@thonauer.ro

Telephely

reprezentant timisoara 
Mobile +40(0)723 567 070 
adi.balan@thonauer.ro 
Mobile +40(0)729 998 132 
adi.geana@thonauer.ro

BéCs – BuDAPest – Pozsony 
Brno – BukArest


