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Az elektronika burkolatainak 
hézagmentes tömítése

Tökéletes  
kábelfeliratozás

Automatizált kábelfeldolgozás a 
kapcsolószekrény gyártásban

2 komponenses kiöntŒanyagok 
jövŒt idézŒ alkalmazásai

Gamma 263 – 
a SMART- krimpelŒ 
automata
Ez a kifejezés tökéletesen illik az új Komax krimpelŒ automatára, amely a 
kimagasló mıszaki színvonal és gazdaságosság ideális kombinációjával 
tovább öregbíti a Komax krimpelŒ automaták hírnevét.
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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

Megoldások a hibrid- és 
elektromos autók elektroni-
kájának gyártásához

Bár vannak, akiknek az elektromos autók 
realitása még mindig távolinak tınik, a való-
ságban azonban egészen más a helyzet. Az 
autóipari gyárak között alig akad olyan, amelyik 
ne dolgozna intenzíven az új technológián. 
Ezekhez tartozik a mi cégünk is. Itt van például, 
az érzékeny elektromos alkatrészek védelmét 
szolgáló bevonatoló gépeink bŒvített termék-
palettája, amely a fejlesztés eredményeként 
hŒálló anyagok alkalmazását is lehetŒvé teszi. 
Bemutatjuk a KOMAX legújabb krimpelŒ 
automatáját, a Gamma 263 típust, amely az 
egyszerıség, sokoldalúság és gazdaságosság 
kombinációja kis méret és nagy darabszám-
teljesítmény mellett, mindezt elfogadható 
beruházási költséggel. A KOMAX CFA+ 
jelöléssel továbbfejlesztette az automatikus 
krimpelés-ellenŒrzŒ készülékét, amellyel 
jelentŒsen megnövelték a gyártás biztonságát. 
Újdonság az ims típusú Komax feliratozó 
gép is. Felgyorsított üzemi sebességével jól 

illeszkedik a kábelfeldolgozó automatákhoz.
Az elektromos autókhoz szükséges nagyobb 
keresztmetszetı kábelek csupaszítását 
és krimpelését két új géppel segítjük. Az 
AM Strip 2 pneumatikus géppel 35 mm külsŒ 
átmérŒjı kábeleket lehet csupaszítani, a szin-
tén pneumatikus, univerzális UP/55 krimpelŒ 
gép 120 mm2 keresztmetszetig alkalmazható.
Termékeinknél elsŒdleges szempont a kima-
gasló minŒség. Itt említjük meg többek között 
az automatikus keverŒ és adagoló gépein-
ket. Az általuk elŒállított habosított anyagok 
hézagmentes tömítést valósítanak meg.
Érdekes téma a kapcsoló szekrények gépesített 
kábel-elŒkészítése, amelyrŒl szintén olvasha-
tunk jelen kiadásunkban. Mind a félautomata 
gépek mind a teljesen automatizált berendezé-
sek egy széles alkalmazási területet fednek le, 
amelyek az egyedi gyártásoknál, és a szériáknál 
egyaránt jól alkalmazhatók. Nem utolsó sorban 
említjük meg ajánlatunkból az EMV- árnyéko-
ló anyagokat, amelyek az elektromos autók 
gyártásánál fokozott szerepet kapnak.

Remélve, hogy kiadványunkban min-
den kedves érdeklŒdŒ talál figyelem-
re méltót, jó olvasást kívánok!

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 kimagasló gyártási 
minŒséget a cég csúcstechno-
lógiát képviselŒ gépekkel éri 
el. Ügyfelei abból az iparágból 
érkeznek, ahol a legtökélete-
sebb minŒségı lemezmeg-
munkálásra van igény. Erre 
példa a repülŒgépgyártás, 
a kijelzŒ berendezések és 
kerékpárkölcsönzŒ állomások.

Az Anton Paar ShapeTec 
GmbH a Thonauer céget bízta 
meg az elektronikus egysé-

gek burkolatainak habosított poliuretán anyaggal 
való tömítésére, amit bécsi üzemünkben végzünk. A 
tixotróp tömítéseket és lágy formahabokat a Rampf 
Dosiertechnik DC-CNC 1150 típusú keverŒ és adagoló 
berendezésével készítjük. A körbefutó szigetelŒ anyag 
hézagmentesen tapad a munkadarabok felületére, 

megfelelve a legmagasabb elŒírásoknak is. A gyár-
tási eljárás nem korlátozódik adott mennyiségekre, 
ami különösen fontos az Anton Paar ShapeTec-
nek, ugyanis megrendeléseik a kis darabszámtól a 
nagyobb szériákig változó nagyságot mutatnak.

 
Az Anton Paar ShapeTec GmbH számára 

különösen értékes a megbízhatóságunk, ma-
gas gyártási minŒségünk és rövid szállítási 
határidŒnk. A Thonauer cég ezeknek a felté-
teleknek messzemenŒen meg tud felelni.

Az Anton Paar ShapeTec és a Thonauer cég közötti 
gyümölcsözŒ együttmıködés remélhetŒen továbbra 
is vevŒink növekvŒ megelégedését fogja szolgálni.

Az új székhelyı Anton Paar ShapeTec GmbH (Wundschuh, Stájerország) a vevŒspecifikus lemezmegmunkálás, 
kötéstechnika és nagypontosságú forgácsolt alkatrészek gyártásáról vált ismerté, de az élhajlítás technológiá-
nak is specialistája. A cég védjegye a sokoldalúság.

Kérjük, forduljon hozzánk, ha segítségére 
lehetünk fenti szolgáltatásunkkal.

> Tel.: +36 1 372 77 00
> hungary@thonauer.net

Az Anton Paar vállalatcsoport tagjáról 
további információkat itt találhat:

> www.shapetec.at

Hézagmentes 
 házszigetelések

Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu
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A Gamma 263 egy és kétoldali krimpelésre, ill. egy-
oldali tömítŒgyırı felhúzására tervezett berendezés.

Az átszerelhetŒ, görgŒs vagy szalagos kábeltováb-
bító rendszer, 0.13 mm2–4 mm2 (AWG26–AWG12) kö-
zötti keresztmetszet tartományban, a különbözŒ vezeté-
kek kímélŒ és lehetŒ legjobb feldolgozását garantálja.

Technológia
A fenti keresztmetszet tartományba tartozó 

vezetékek gyors, megbízható és kifogástalan feldol-
gozását, a programozható és nagydinamikájú AC 
szervóhajtások biztosítják. A berendezést magas 
mıszaki színvonalú ellenŒrzŒ eszközökkel látták 
el. A csupaszítás és kábelhossz tökéletes ismétlé-
si pontosságáról külön enkóder gondoskodik.

Kompakt és felhasználóbarát
A kompakt kialakítás ellenére minden feldol-

gozó állomás optimálisan megközelíthetŒ.
Ezt a felfelé nyíló védŒburkolat is segíti. A 

kezelŒegységek és feldolgozó állomások jól 
áttekinthetŒk. A mıködtetés gyorsaságát és 
egyszerıségét új, érintŒképernyŒs kezelŒfelület 
szolgálja. A grafikus TopWin szoftver könnyen 
érthetŒ, logikus programfelépítésnek köszönhetŒen 

a lehetŒ legrövidebb idŒre csökkenti a betanulást.
Az opcióként rendelhetŒ WPCS (vezeték fel-

dolgozási kommunikációs szabvány) csatlako-
zásnak köszönhetŒen, a Komax berendezések 
egymással hálózatba köthetŒek és egyszerıen 
csatlakoztathatóak a vállalati szinten kialakí-
tott termelésszervezési rendszerekhez.

Az egyszerıség, kimagasló mıszaki színvonal, gazdaságosság és folyamatbiztonság teszik a kis alapterületen 
elférŒ krimpelŒ automatát az ár-/teljesítményarány telitalálatává. Azt, hogy görgŒs vagy szalagos kábeltováb-
bítás legyen a gépen, a különbözŒ igények határozzák meg, az átállást a felhasználó a legrövidebb idŒ alatt 
önállóan el tudja végezni.

Gamma 263, SMART 
krimpelŒautomata

Gamma 263 szalagos kábeltováb-
bítóval

Gamma 263 görgŒs kábeltováb-
bítóval

Kokavecz László
Tel.: 01-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

SMART-Crimper

Simple / egyszerı 

Maintenance friendly / 
könnyen karbantartható

Affordable / kedvezŒ 

árfekvésı

Reliable / megbízható

Top Quality / kiváló 

minŒségı

Alkalmazási lehetŒségek:

Méretre vágás

Túllógó elemi szálak  
visszavágása/nullvágás

Teljes csupaszítás

Részleges csupaszítás

KettŒs szigetelésı kábelek csupaszítása

KözbensŒ csupaszítás

Krimpelés

HŒnyomtatás

Tintasugaras feliratozás

KettŒslöketı krimpelés

TömítŒgyırı felhúzása
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A Komax ims 295 BC (Black Color - fekete), az 
ims 295 BS (Black Small – kisméretı fekete) és ims 
295 MC (Multi Color - színes) tintasugaras feliratozó 
rendszereit leginkább a nagy feliratozási sebesség 
és az egyszerı, megbízható mıködési elv jellemzi.

Mindegyik ims feliratozó rendszer két különbözŒ, 
RS232 és Ethernet (TCP/IP) csatlakozással rendelkezik, 
így a már meglevŒ, de a késŒbbiekben megvásárolt 
Komax berendezésekhez is illeszthetŒ. A leggyakoribb 
a Kappa-család csupaszító-automatáira és a Gamma, 
Alpha, és Zeta krimpelŒ-automatákra szerelt megoldás.

Minden feliratspecifikus beállítás, mint a szer-
kesztés vagy a rendszerbeállítás, bármelyik vágógép 
kezelŒfelületérŒl kényelmesen elvégezhetŒ. KezdŒ 
és zárófeliratból tízet - tízet határozhatunk meg, a 

közbensŒ felirat ismételhetŒ. A szimbólumok, logók, 
félkövér-írás, állítható betıtávolság és magasság, 
dupla sortávolság, fordított, folytonosan váltako-
zó, valamint a mintafelirat az alapgép részei.

A tintasırıség folyamatos mérése az automatikus 
oldószer adagolással környezettudatos és gazdaságos 
üzemmódot biztosít. Az oldószer visszakeringtetését 
biztosító kondenzáló-egység külön rendelhetŒ. Ennek 
az opciónak köszönhetŒen az oldószerfogyasztás 
és a helység levegŒjének terhelése is csökkenthetŒ. 
A tinta utántöltése gyorsan és egyszerıen, üzem 
közben megoldató. A kifinomult vezérlés követ-
keztében nagy kábeltovábbítási gyorsulások és 
lassulások esetén is nagyon jó a feliratminŒség. 
Ezen felül az intelligens sebességoptimalizálásnak 
köszönhetŒen a felirat nélküli kábelszakaszok továb-
bítása a lehetŒ legnagyobb sebességgel történik.

Az ims 295 tintasugaras feliratozók 
egyszerıbb alkalmazásokhoz akár vágógép nél-
kül, offline üzemmódban is használhatóak.

A Komax a jobb feliratminŒség, optimális kontraszt 
és kitınŒ tapadás elérésének érdekében a nyomtatók-
kal összhangban levŒ, nagyon széles tintaválasztékot 
kínál. Ennek eredményeképpen a vezetékek költsé-
ges elŒkészítése a legtöbb esetben elhagyható. 

 ims 295 BC   fekete, vagy akár enyhén 
pigmentált tintákhoz

ims 295 BS   különösen kisméretı, fekete fel-
iratokhoz, nagy részletélesség 

 ims 295 MC   különösen erŒsen pigmentált tintával 
történŒ feliratokhoz, kontrasztdús 
és színes nyomtatásokhoz

Megváltoztak a kábelfeliratozó gépekkel kapcsolatos követelmények, hiszen alkalmazkodniuk kell a leg-
újabb kábelfeldolgozó automaták sokoldalúságához és megnövelt feldolgozási sebességükhöz. Ez azt jelenti, 
hogy az új fejlesztésnek gyorsabbnak, kisebbnek, megbízhatóbbnak, ellenállóbbak, vagy egész egyszerıen 
kedvezŒbbnek kell lennie. A Komax feliratozórendszerek kínálata megfelel ezeknek az elvárásoknak.

Alkalmazás-specifikus 
kábelfeliratozás

Nyomtatási minták; 
ims 295 BC és
ims 295 BS-gépekkel 

Az ims 295 BC tintasugaras feliratozó rendszer a tökéletes megoldás 
fekete vagy enyhén pigmentált tintákhoz. A feliratozási nyomás 
önállóan, a fogaskerekes szivattyú segítségével történik, így nincs 
szükség sırített levegŒ csatlakoztatására.

Kokavecz László
Tel.: 01-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

IMS – TINTASUGARAS 
 FELIRATOZÓ RENDSZER
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UP/55

A pneumatikus krimpelŒ gépek sorában ez a gép 
rendelkezik a legnagyobb teljesítménnyel. Segítsé-
gével 0,14 mm2 –120 mm2 közötti szigetelt és nem 
szigetelt kábelsarukat lehet krimpelni. Opcióként 
daraboló egység is kapható, amellyel 32 mm szélessé-
gig szalagkábelt és 240 mm2 keresztmetszetig (max. 
Ø 28mm) hajlékony rézkábelt lehet méretre vágni. 

Felszereltségét kényszerzárás vezér-
lés és elektronikus számláló egészíti ki.

Nagyteljesítményı pneumati-
kus univerzális krimpelŒ gép

Kokavecz László
Tel.: 01-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

KrimpelŒ szerszám és daraboló 
egység

Alapfelszereltség

n elektronikus számláló
n pneumatikus lábpedál
n csatlakozó csŒ
n szerszámkészlet

Mıszaki adatok

krimpelŒ erŒ P = 5,5 bar-nál  53 kN
krimpelŒ erŒ P = 6,0 bar-nál  57 kN
krimpelŒ erŒ P = 7,0 bar-nál  67 kN
üzemi nyomás  6–7,5 bar
levegŒfelhasználás  31 l/ciklus
max. löket:  32 mm
zajszint:  69 dB(A)
méretek:  420 x 230 x 425 mm
súly:  49 kg

A géppel elvégezhetŒ feladatok

n  szigetelt kábelsaruk krimpelése 
0,25–6 mm2 között

n  szigetelt kábelsaruk pontkrimpelése 
10–35 mm2 között

n  nem szigetelt csŒ és lapos kábelsa-
ruk krimpelése 0,5–16 mm2 között 
(csak egyoldali W- vagy pontkrimp) 

n  nem szigetelt csŒ és lapos kábelsaruk 
krimpelése 6–120 mm2 között (pontkrimp)

n  nem szigetelt csŒ kábelsaruk és 
kábelösszekötŒk krimpelése 1,0–6,0 mm2 
között (hatszögletı krimp)

n  nem szigetelt csŒ és lapos kábelsa-
ruk krimpelése 6–120 mm2 között 
(hatszögletı-krimp DIN 48083 szerint) 

n  szigetelt és nem szigetelt érvéghüvelyek 
krimpelése 0,14–50 mm2 között

n  esztergált (MIL-Crimp) ká-
belsaruk 0,14–16 mm2

n  nem szigetelt Faston csatlakozók krimpelése 
0,14–6 mm2 között minden WEZAG 
CK100 és CS30 matrica használható

n  szalagkábel darabolása 32 mm szélességig 
n  hajlékony rézkábel darabolása 

240mm2-ig (max. Ø 28 mm)
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Kis és közepes szériák 
 pneumatikus csupaszítása

Kokavecz László
Tel.: 01-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

A kis és közepes szériák csupaszítására terve-
zett AM.STRIP.1, AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V és 
AM.STRIP.2/35 elnevezésı félautomata csupaszító 
gépek robusztus kivitelükkel tınnek ki. Speciális, 
a kábelhez jól illeszkedŒ csupaszító késsel szinte 
valamennyi kábelfajta feldolgozható. Az átállítást 
másodpercek alatt, szerszám nélkül lehet elvé-
gezni, ugyanis a prizma-kések az alapbeállítások 
után automatikusan átállnak a másik kereszt-
metszetre. (kábeltŒl függŒen max. 6 mm2-ig) 

Korlátozott mérettartományban és kisebb széri-
áknál a gép kábel-darabolásra is felhasználható. 

 

Mıködtetés: - pneumatikus szenzorral 
 - optikai érzékelŒvel

AM.STRIP.1 -el elvégezhetŒ feladatok

0,5–15 mm átmérŒjı kábelek és
20 mm széles szalagkábelek csupaszítása
teljes csupaszítási hosszúság 65 mm 
cca. 250 mm-ig meghúzás

Méretek/Súly AM.STRIP.1
H x Sz x M 340 x 340 x 150 mm
súly (tartozékok nélkül)  cca. 12,2 kg
üzemi nyomás  max. 6–7 bar
levegŒ-felhasználás 6 bar esetén  cca. 2 l/ciklus

Tartozékok

1 lábpedál
1 vágóegység 
1 perselyezett homloklap
1 tartólap
1 egy pár prizmakés

AM.STRIP.2-vel elvégezhetŒ feladatok

1–25 mm átmérŒjı kábelek és
35 mm széles szalagkábelek csupaszítása 
teljes csupaszítási hosszúság 120 mm

AM.STRIP.2 V  típussal 230 mm
  450 mm-ig meghúzás
speciális változattal 

AM.STRIP.2/35  35 mm kábelátmérŒig 
csupaszítás

Méretek/Súly AM.STRIP.2
H x Sz x M 430 x 550 x 200 mm

AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm
súly (tartozékok nélkül) cca. 25,5 kg

AM.STRIP.2 V cca. 26,8 kg
üzemi nyomás max. 6–7 bar
levegŒ-felhasználás 6 bar esetén cca. 7 l /ciklus

AM.STRIP.2 V cca. 11,5 l /ciklus

Tartozékok

1 lábpedál
1 vágóegység 
1 perselyezett homloklap
1 tartólap bevezetŒ csŒvel
egy pár prizmakés
löketbeállító (csak AM.STRIP.2 V-nél)

AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / 
AM.STRIP.2V / AM.STRIP.2/35 
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Számtalan gyártási folyamat és termék esetén 
fontos a megadott hŒmérséklet elérése, vagy éppen 
a határérték alatt tartása. Az elŒállítási költségek, 
valamint a termékminŒség miatt rendkívül fon-
tos lehet ezeknek a paramétereknek a betartása. 
Ezt a feladatot látják el a REATEC® hŒmérséklet 
indikátorok, amelyek szalag- és pontformában 
állnak rendelkezésre. A mérési tartomány 37,8 és 
264 °C között van, a hŒmérséklet emelkedését a 
fehér jelölŒ szín végleges feketévé válása jelzi. 

Több hŒmérséklet ellenŒrzŒ pont található egy 
szalagon. A standard kialakítás kb. 60 °C, 40 °C, 
vagy 20 °C fölötti mérési tartományt jelöl 10 lépcsŒs 
bontásban. A megfelelŒ tartomány kiválasztásához 
csak egy becslés szükséges, megtakarítva ezzel az 
idŒigényes tesztelést. Egyéni mérŒpontok is kap-
hatók. A „P“-típusú érzékelŒ-szalagok nyirkosság 

és zsír ellen védettek, emellett kevésbé 
nyomásérzékenyek – így préseknél és egyéb 
nyomással mıködŒ berendezésekben, 
mint pl. hengerek, is jól alkalmazhatók.

Felügyeleti területek

n Kopásjelzés

n Súrlódásjelzés

n Karbantartási igény jelzése

n Túlhevülés jelzése

n MinŒség ellenŒrzés

n Vizsgálati eredmények kijelzése

n Garanciális jelzések

Kritikus hŒmérsékletek 
egyszerı felügyelete

Kokavecz László
Tel.: 01-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

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

mark.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu

Mıködése
A CFA+ az olyan beállítási hibák felismeré-

sével támogatja a kezelŒt, mint például a hely-
telen keresztmetszetı vezeték vagy érintkezŒ 
befogása. Így elkerülhetŒ a nem kívánt se-
lejtgyártás indokolatlan többletköltsége.

Mıködési paramétereinek csökkenté-
sével gyors és egyszerı beállítás lehetsé-
ges, a kisméretı érintkezŒknél esetlegesen 
felmerülŒ hibát is megbízhatóan felismeri.

A CFA+ optimális eszköz a minŒségtudatos 
felhasználók megbízható termelésfelügyeletére. 

Az Ön haszna

n   Helytelen beállítás felismerése
n   Gyors beállítás
n   Automatikus paraméter és hi-

bahatár optimalizálás
n   Kis érintkezŒk megbízható ellenŒrzése
n   Egyszerı kezelés
n   Skálázott eredmény-kimutatás

A Komax-cég CFA+ néven fejlesztette tovább krimpelés ellenŒrzŒ berendezését, amely az ismert funkciók mel-
lett további értékes és új lehetŒségeket kínál.

CFA+ a továbbfejlesztett 
krimpelés-ellenŒrzŒ
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A vezeték kialakítás mıszaki 
 megoldása

A kapcsolószekrények optimális és automatikus ve-
zeték-megmunkálásának alapja az olyan adatok elektro-
nikus megléte, mint a kábelhossz, felirat és kábelvég 
megmunkálás. Ezeket az adatokat huzalozási listából 
vágólistává kell átalakítani, illetve ez akár modellrajzok-
ból közvetlenül is létrehozható. Amennyiben az adatok 
elektronikus formában nem állnak rendelkezésre, a 
feldolgozási paraméterek a berendezés kezelŒfelületén 
kényelmesen beállíthatók.

Az automatikus feldolgozás eredményeként 
beszerelésre elŒkészített, pontos méretı, megfelelŒ 
végmegmunkálással és tetszŒleges színı felirattal ellá-
tott vezetékeket kapunk. Az egyedi feliratozás lényege-
sen leegyszerısíti a kapcsolószekrények vezetékezési 
munkáját. A vezetékek végeit érvéghüvellyel, kábelsa-
ruval, MIL-Crimp-el vagy zömítéssel alakíthatjuk ki. 

Egyedi megoldások

A Komax valamennyi gyártógépe tökéletes 
megoldást jelent az egyedi és sorozatgyártásban. 
A mıszaki lehetŒségektŒl és a gyártási módszertŒl 
függŒen az automatizált vezeték feldolgozás akár 50% 
költségmegtakarítást is eredményezhet a jelenleg 
szokásos munkamódszer költségéhez képest.

Természetesen nem csupán a vezeték-feldol-
gozás, hanem a vezetékek bekötésének idejével is 
rengeteg idŒt és költséget lehet megtakarítani.

 

KAPPA VEZETÉK CSUPASZÍTÓ 
 BERENDEZÉS

Félautomata gyártás, keresztmetszet szerint tipizálva
A Kappa család berendezései vezetékek és 

kábelek tökéletes méretre vágását és csupaszítását 
teszik lehetŒvé. A megmunkálási adatokat kényel-
mesen, hálózaton keresztül; adatbázisból vagy akár 
modellrajzból is importálhatjuk. Az elŒkészített 
vezetékeket asztali krimpelŒ-gépen vagy kézzel 
kell felsaruzni és a kapcsolószekrénybe bekötni.

GAMMA KRIMPELÃAUTOMATA

Automata gyártás, keresztmetszet szerint tipizálva 
A Gamma család krimpelŒ automatái rugalmas 

és automatikus mıködésı berendezések, amelyek 
vezetékek méretre vágását, végmegmunkálását 
valamint feliratozását végzik el. Ezen kívül a veze-
ték végek érvéghüvellyel, zömítéssel, saruval vagy 
MIL-Crimp-el történŒ felszerelése is automatizált.

A megmunkálási adatokat hálózaton keresztül 
adatbázisból vagy akár modellrajzból is importálhatjuk.

ZETA KRIMPELÃAUTOMATA

Automatizált gyártás termékcsoportok szerint vagy 
tetszŒlegesen tipizálva

A Zeta 633 berendezés egy nagyon rugalmas 
gyártóközpont, amely egyedi és sorozat-termelés-
re egyaránt alkalmas. TetszŒleges sorrendben tud 
36 különbözŒ vezetéket 5 feldolgozó állomáson 
érvéghüvelyekkel, kábelsaruval vagy MIL-CRIMP-
pel ellátni, illetve zömíteni. Ennek a nagy variációs 
lehetŒségnek köszönhetŒen a legtöbb esetben 
eltekinthetünk a termékek közti átszereléstŒl. Az egyes 
sorozatok termékcsoportok szerint vagy tetszŒlegesen 
gyárthatók, kötegelhetŒk és lerakhatók. Az automati-
kus projekt lehívásnak és indításnak köszönhetŒen a 
berendezés önállóan, kezelŒ nélkül mıködik. A meg-
munkálási adatokat kényelmesen, hálózaton keresztül; 
adatbázisból vagy akár modellrajzból is importálhatjuk.

A kapcsolószekrények vezeték-megmunkálása még ma is többnyire gépi támogatás nélkül történik. Kép-
zett szakemberek kapcsolási rajz alapján egyesével végzik a kábelezési mıveleteket; kézzel darabolnak, 
blankolnak, krimpelnek, feliratoznak és kötik be a vezetékeket. Ez nagyon sok idŒbe kerül. A vezeték megmun-
kálása és a szerelési folyamat nagy automatizálási lehetŒséget rejt magában. A fejlesztések eredményeként 
félautomata és teljesen automatizált technológiák születtek az egyedi gyártás és a kisszériák számára.

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

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

Vezeték-megmunkálás a kap-
csolószekrények szerelésénél

Félautomata gyártás keresztmetszet 
szerint tipizálva

Automata gyártás keresztmetszet 
szerint tipizálva

Automata gyártás termékcsoportok 
szerint vagy tetszŒlegesen tipizálva

Komplett kábelkötegek automati-
kus sorozatgyártása. 
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Elektromosan vezetŒ textiltömítések
(FoF – Fabric over Foam) és vezetŒ hab
(CF – Conductive Foam)

 
Könnyen felhasználható és kedvezŒ 

árfekvésı lehetŒség az EMC árnyékolásra. 
Ajánlatunkban a profilok és méretek széles válasz-

téka szerepel, de egyedi vevŒi igényeket is ki tudunk 
elégíteni. Környezetvédelmi megfelelŒsége IP54.

 
Elektromosan vezetŒ elasztomerek (EcE)

 
A különbözŒ összetételı és formájú szil-

ikon anyagot illetve szilikon habot szén vagy 
ezüstözött üveg tesz vezetŒképessé. Környe-
zetvédelmi megfelelŒsége IP65-IP68. 

Árnyékoló fedelek (BLS – Board Level Shields)
 
A LAIRD Technologies alapválasztékában egy és 

kétrészes (Cover + Frame) árnyékoló fedeleket kínál 
Tape&Reel csomagolásban. A standard alkatrészek 
mellett egyedi termékek gyártását is meg tudjuk oldani. 

 

ÉrintkezŒ rugók, érintkezŒ fülek
 
A berillium-réz anyagból készült profilok és 

méretek, szerelési változatok szinte számtalan 
választékát találjuk a katalógusban. A galvanikus 
összeférhetŒséget különbözŒ bevonatokkal biztosítjuk.

 

Árnyékoló harisnyák
 
Nagyon jó vezetŒképességı tömítések különbözŒ 

anyagválasztékban és profilokkal. Legnépszerıbb 
alkalmazási területük a kapcsolószekrény gyártás.

 

 Nagyfrekvenciás árnyékolás akril üveglapokkal
 
Azoknál a kijelzŒknél alkalmazzák, ame-

lyeknél nagy csillapítás szükséges. Az EMC-
szırŒ rácsos szerkezetı réz, illetve acél, ami 
fényáteresztŒ akrillal van körbeöntve.

 

EMC-bevonat
 
A mıanyag házakban elhelyezett elektroni-

kát is védeni kell az elektromágneses sugár-
zástól. Ezt vezetŒképes lakkbevonattal lehet 
elérni úgy, hogy a lakkba nagymennyiségı 
fémrészecskét, pl. rézszemcséket töltenek.

A Thonauer Kft. nemcsak az elektronikai ipar gyártó gépeinek, berendezéseinek széles választékát kínálja, ha-
nem a késztermékekben az elektromágneses összeférhetŒség (EMC) növekvŒ elvárásaihoz is segítséget kíván 
és tud nyújtani. Egyedi igények megoldásával, részletes mérési adatokkal, tanácsadással állunk az érdeklŒdŒk 
rendelkezésére. 

EMC árnyékoló anyagok

Elektromosan vezetŒ textiltömítések 
(Fabric over Foam)

ÉrintkezŒ rugók

Árnyékoló fedelek (Board Leves 
Shileds)

Elektromosan vezetŒ textiltömítések (Fabric over Foam)

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

mark.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu

Nagyfrekvenciás üveg és akril 
árnyékoló anyagok
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 Az anyag kiállja a legszélsŒségesebb 
hŒmérsékletváltozás okozta terhelést

Az elektromos kiöntŒgyantákkal szemben szin-
te nem is lehetne több követelmény: KülönbözŒ 
sırıségek és viszkozitások az egyik oldalon, extrém 
hŒmérsékletkülönbségek, túlhevülés veszély, ütések és 
vegyszerek hatásai a másik oldalon. Az autókban egyre 
több elektronikai és elektromos alkatrész gondosko-
dik a hatékonyságról, biztonságról és kényelemrŒl. 
A fejlesztések is ebbe az irányba mutatnak. Az 
elektromos autók fejlŒdése új lehetŒségeket kínál a 
teljesítményelektronika számára. Az elektromotorok, 
relék, DC/DC váltók, szenzorok és vezérlések bizton-
ságos védelme érdekében fejlesztette ki a grafenbergi 
cég a RAKU-PUR 21-2123-2 poliuretán bázisú 
kiöntŒgyanta-rendszert. A RoHS-konform és halogén-
mentes anyag alacsony viszkozitással rendelkezik és 
könnyen feldolgozható. Tulajdonságai megfelelnek a 
legmagasabb követelményeknek, mint pl. a -40°C és 
+150°C közötti hŒmérsékletváltozás okozta terhelés, 
hŒmérsékletállóság és hidegrugalmasság. Ráadásul 
mindezt az aktív és passzív elektronikai alkatrészek-
ben keletkezŒ feszültségi repedések nélkül. Emellett 
a Rampf Giessharze speciális kiöntŒgyantákat is 
kínál az elektromos jármıvek töltŒcsatlakozójához. 
Mindezek robusztus védŒburkot alkotnak.

C-DSE: KOMPAKT POLIURETáN 
ADAGOLÓRENDSZER

A C-DSE egy mobil, kompakt felépítésı adagológép 
az alkatrészek kézi kiöntésére. A legkülönbözŒbb tulaj-
donságú kiöntŒgyanta-keverékek, mint pl. a leülepedŒ 
vagy erŒsen koptató hatású töltŒrészecskéket tartal-
mazó, 100 és 25 000 mPas viszkozitás közti anyagok, 
továbbá a ragasztó anyagok könnyı feldolgozását 
teszi lehetŒvé. Az adagolás precíziós fogaskerék-
kel, vagy dugattyús szivattyúval történik. Speciális 
keverŒmı, keverŒcsŒ valamint a nem felhasznált 
anyagkeringtetés gondoskodik a magas minŒségrŒl. 
Az irányítás grafikus kezelŒfelületen történik, ami-
vel az adagolási mennyiség, a keverési arány és a 
feldolgozási paraméterek egyedileg beállíthatók.

2- komponenses kiöntŒ-
anyagok költséghatékony 
 alkalmazása

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

mark.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu

Poliuretán, szilikon, vagy epoxid 
gyanta védi az autók érzékeny 
alkatrészeit

A RAMPF-csoport bemutatja 
az elektromos autók robusztus 
kiöntŒgyanta burkolatát a motortól 
a töltŒcsatlakozóig. © queonda – 
Fotolia.com 

A C-DSE kompakt adagoló berendezés, anyagtartály, vezérlés és 
keverŒrendszer mozgatható, lakkozott acéltálcára építve.

Kínában folynak napjaink világszerte legnagyobbnak ismert elektromos jármı kísérletei. Nagyjából 20 vá-
rosban állítanak át autóbuszokat és taxikat elektromos hajtásra. A kínai kormányzat tervei szerint 2015-re 
1,5 millió elektromos autónak kell az utakon futnia. Ez egy olyan kihívás, amire a Rampf-csoport kidolgozott 
termékpalettát kínál. A különösen magas hŒmérsékletnek ellenálló anyagok és az alkalmazott technológia 
biztosítják az érzékeny elektromos alkatrészek védelmét.

Mıszaki adatok

Feldolgozható 
anyagok száma 

KeverŒrendszer 
 
 
 
 
 

Viszkozitás

Keverési arány 

Adagolási mennyiségek  

 Vezérlés 

Elektromos csatlakozás  

Pneumatikus 
csatlakozás

Súly 

Méretek (H x Sz x M) 

2 

Statikus 
keverŒrendszer 
4 :1-nél nagyobb 
keverési aránynál 
az A/B viszkozitás 
aránynak 100-nál 
kisebbnek kell lennie

kb. 30–25.000 mPas 

100:100–100:8, 
szabadon beállítható

> 0,3 g/ adagolás 

Vipa 313 Siemens-
kezelŒfelülettel TP177

3 x 400V/50 Hz, 
kb. 5 kW

 min. 5 bar, 50 NL  

kb. 300 kg

1850 x 910 x 
1680 mm
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SMART 
Automation Austria

Az ipari automatizálás szakvására
LINZ, 2011. OKTóBER 4–6.
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VÁsÁroK / rendezVényeK / szeMinÁriuMoK

MintAdArABoK – Kis sorozAtoK

Használja ki bemutatógépeink szabad kapacitását 
mintadarabok vagy kis sorozatok gyártására.

A Thonauer s.r.o. a szlovák piacon folytatott 10 éves 
eredményes tevékenységét ünnepli. Visszapillantást és 
tudósítást a következŒ számunkban olvashatnak.

eLÃzetes

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

H

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


