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Kétkomponenses asztali 
tömítŒ és adagoló berendezések

Nagyfeszültségı kábelek 
 csupaszítása

Csúcstechnológia a mikro-
 hegesztés területén

BerilliumrézbŒl készült SMD 
alkatrészek 

Ãszi 
bemutatók a 
Thonauer-nél
Ãsszel három különbözŒ rendezvényünkön ismerkedhetnek meg modern 
gyártástechnológiáink gazdaságosságáról és alkalmazási lehetŒségeirŒl.
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Kábelfeldolgozás

KrimpelŒautomaták | Csupaszítógépek | Lézeres 
 csupaszítás | Házbeültetés | Egyedi berendezések | 
 Kábelkezelés | Feliratozó rendszerek 

Tömítés – ragasztás – bevonatolás –  kiöntés

Kézi diszpenzerek | Automatikus asztali készülékek 
| Adagoló és szelektív lakkozó robotok | Alacsony-
nyomású fröccsöntŒ berendezések és anyagok 
| Precíziós szelepek, adagolópumpák és tık 
| Adagolóberendezések | Mıgyanták és PUR 
tömítŒhabok 

Kötéstechnika

Light-Beam forrasztás | Lézeres forrasztás | 
Hullámforrasztás | Indukciós forrasztás | Mikro-
láng forrasztás | Pákás forrasztás | Mikro-ellenállás 
hegesztés | Thermokompressziós kötés | 
KönyökemelŒs és lineáris karos, pneumatikus és 
hidropneumatikus asztali prések | KrimpelŒ prések 
és szerszámok 

Szerelés-automatizálás

Egyedi gépgyártás, szerszámozás, célgép tervezés 
és  készítés, kamerás ellenŒrzés 

Képfeldolgozó- és ellenŒrzŒ rendszer

Képfeldolgozási megoldások | Optikai 
minŒségvizsgálati rendszerek | Vizsgáló automaták 

Tekercselés-technika

TekercselŒgépek | Lineáris tekercselŒ berendezések 
| Toroid tekercselŒ gépek | Bandázsoló gépek  | 
Többorsós tekercselŒgépek | SzálfeszítŒk 

Komponensek és lakkrendszerek

Display ablak megoldások | EMC-árnyékoló anyagok 
| HŒvezetŒ fóliák és paszták | Antimikrobiális 
bevonatok | Poliuretán anyagok 

Szolgáltatások

Folyékony habtömítések adagolása | Szilikon bázisú 
folyékony EMC tömítések adagolása | Elektronikai 
alkatrészek kiöntése, védelme

Innováció és szolgáltatás

Üzleti tevékenységünket értékelve a 2012- es 
év elsŒ fele, összehasonlítva az elŒzŒ év 
hasonló idŒszakával, nagyon jó eredményeket 
mutat. Ez elsŒsorban az érdekeltségi körünkbe 
tartozó cégek további beruházásainak, ugyan-
akkor saját termékválasztékunk bŒvítésének 
köszönhetŒ. Ajánlatunkban szerepel olyan 
adagoló rendszer, amely kis anyagmennyisé-
geket tud adagolni, így elsŒsorban a kisebb 
üzemek igényeinek kielégítésére szolgál. A 
2-K-DOS keverŒ és adagoló rendszer a ROBO-
DOS pozicionáló egységgel adagoló robottá 
alakítható, segítségével az elektronikai alkatré-
szek és részegységek, szenzorok, mechanikus 
részek automatikus kiöntése lehetséges.
Egyre inkább elŒtérbe kerül a nagyfeszültségı 
kábelek árnyékolásának fontossága. Eddig a 
csupaszítási munkafolyamatot kézzel végez-
ték. A Komax új feldolgotó gépe most elsŒ 
ízben automatizálja ezt a tevékenységet.
Újdonság a robotra szerelhetŒ forrasz-
tófej, amely nagy teljesítményével tınik 
ki. A Ersa-Icon egységek integrációjával 
a standard és költségkímélŒ forrasztó-
csúcsok alkalmazása is lehetŒvé vált.
Poliuretán, epoxigyanta és szilikon az alapja 
azoknak az újfejlesztésı kiöntŒgyantáknak, 
amelyeknek számos alkalmazása van, 
egyszerıen feldolgozhatók, és nagyobb 
lett a hŒmérséklettartományuk. Fel-
használási területük a tömítés, kiöntés, 
ragasztás, védelem és formaöntés.
A mikro-ellenálláshegesztésben kifejtett 
folyamatos kutatás-fejlesztési program-
jával partnercégünk messzemenŒen nagy 
választékot kínál csúcsminŒségben.
A berilliumréz alapanyagú SMD 
érintkezŒknek jelentŒs szerepük van ab-
ban, hogy a LED világítás Európában is 

elérhetŒ áron bevezethetŒ legyen.
Az elŒzŒ kiadásban már bemutatott bandázsoló 
gép továbbfejlesztésével még rövidebb 
lett a folyamatidŒ, és jelentŒsen módosult 
a berendezés ergonómiai kialakítása.
Szeretnénk vevŒinket a helyszínen megis-
mertetni legújabb termékeinkkel, ezért idén 
két alkalommal rendezünk Bécsben házi 
bemutatókat. Az elsŒ Inhouse-Show témája 
a keverŒ és adagoló rendszerek valamint 
a kiöntŒgyanták és ezek feldolgozó gépei. 
IdŒpontja 2012. szeptember 25–27. Az 
október 6–18 között sorra kerülŒ második 
rendezvény a forrasztás -toldás - krimpelés 
mıveletekre összpontosít. Az ezzel kapcso-
latos technológiák lehetséges megoldásait a 
gyakorlatban ismertetjük meg látogatóinkkal.  
A KomaxWire 2012. október 23–25. között 
tartja házi bemutatóját – a Komax INHOUSE 
SHOW-t Svájcban, Luzern/Dierikonban. A 
krimpelŒ berendezések (crimp-to-crimp) 
gépkoncepciójának fejlesztése mellett nagy 
súlyt kapott az folyamat–optimalizálás is.  
Mint eddig is, számunkra nagyon fontos 
a személyes kapcsolat Önökkel. A fenti 
rendezvények elsŒsorban az új mıszaki 
megoldásokra kívánják felhívni a figyelmet, 
de lehetŒséget nyújtanak egyéni kérdések 
felvetésére és megbeszélésére is, ahol 
budapesti, bécsi illetve svájci szakem-
berek állnak az Önök rendelkezésére.

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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Ezt a lehetŒséget ma már sokan értékelik, különös-
képpen azért, mert a partneri együttmıködés kere-
tében a legkorszerıbb mıszaki színvonalat biztosító 
know-how áll rendelkezésünkre. Nálunk találkozik 
a nemzetközileg is elismert piacvezetŒtŒl származó 
korszerı gyártástechnológia vevŒink egyedi igényeivel. 

A habosított tömítések felhordásában nyújtott 
szolgáltatásunk különösen a kis és közepes darab-
számokat gyártó cégeknek nyújt nagy segítséget, 
hiszen egyébként csak nagy darabszám esetén 
célszerı ilyen speciális berendezés beruházása. 

Munkánk során érdekes projektekkel találkoztunk, 
amelyek a legkülönbözŒbb területekrŒl származtak, 
mint az autóipar, orvosi mıszertechnika, fıtés és 
szellŒzés technika, tızvédelem, elektronikai ipar, 
egészségügy, világítástechnika, jelzŒrendszerek, 
jármıfelszerelések, ipari berendezések gyártása, 
közlekedéstechnika, mıanyag és fémfeldolgozás. 
A kapott feladatok akár szolár-hálózatok vagy pl. 
zuhanyozószerelvény részegységei is lehettek - 
mindenesetre az alkalmazási terület korlátlan.

Olyan problémamegoldóknak tekintjük ma-
gunkat, akik a magas színvonalú Know-how-t 
sokoldalú tapasztalattal kiegészítve, a fejlesztéstŒl 
a mintagyártáson keresztül a sorozatgyártásig, 
vevŒink rendelkezésére tudjuk bocsátani.

A Thonauer cég bécsi telephelyén számos feldolgozó gépet talál az érdeklŒdŒ, többek között a legkorszerıbb 
fejlesztésı tömítŒ,- adagoló,- bevonó és kiöntŒgépeket. Már jó ideje foglalkozunk azzal, hogy gépeinket egye-
di vevŒigények szerinti mintagyártásra vagy kissorozat- illetve prototípusgyártásra is használjuk.

Professzionális bér- és 
 kissorozatgyártás

n Prototípus

n Minta

n Kis és 

n  Közepes 

 szériák

n  Habosított tömítés

n  VezetŒ tömítés

n  Szelektív lakkozás, 
kiöntés és diszpen-
zálás

Tömítés – adagolás – bevonat-
technika
Bécs (A), 2012. szeptember 25-27. 
naponta 9-tŒl 17óráig

A gyakorlatban mutatjuk be a tömítés habosítást. 
Szenzorok, elektronikus és mechanikus alkat-
részek vagy részegységek védelme a környezeti 
hatásoktól, és az elektromágneses zavaroktól.

Kötéstechnika:  
Forrasztás – toldás és krimpelés
Bécs (A), 2012. október 16-17. 
 naponta 9-tŒl 17óráig

Bemutatásra kerül többek között az Interselect 
cég IS B 335S típusú szelektív forrasztógépe, egy 
toldógép valamint krimpelŒ gépek.

 Jelentkezésüket várjuk:
+36-1-372-7700
 hungary@thonauer.net

Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu
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Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

A ROBO-DOS adagoló robot és a 2-K-DOS keverŒ-
adagoló berendezés kombinációja olyan automata 
rendszert eredményez, amely alkalmas elektronikus 
alkatrészek, szenzorok és mechanikus alkatrészek 
stb. automatikus tömítésére, kiöntésére. Az alkat-
részek egy tálcán helyezkednek el, így kerülnek 
a gépre ahol automatikusan, egymást követŒen 
megtörténik az egyes alkatrészen az adagolás.

A berendezés vonalszerı kiadagolásra is progra-
mozható, így lehetŒvé teszi tömítések kialakítását, 
valamint csatlakozó alkatrészek tömítését, mint például 
üvegtáblák, vagy a keretbe szerelt napelemek tömítését.

Adagolás a 2-K-DOS keverŒ-adagoló rendszerrel
A 2-K-DOS keverŒ-adagoló rendszer gyorsan és 

pontosan kever és adagol 2 komponensı szilikon-, 
poliuretán- és epoxi öntŒ és kitöltŒ keverékeket. 

A rendszer többféle anyagtartály és kétféle 
vezérlŒegység kombinációjával alakítható ki. Ennek 
eredménye képen mindig lehetséges a különféle alkal-
mazásokhoz leginkább megfelelŒ megoldás kialakítása.

A keverendŒ komponensektŒl függŒen a 
következŒ értékek beállítása lehetséges:

• Keverési arány 10:1 –ig
• Adagolási sebesség 1 200 g/perc-ig
• Adagolási mennyiségek 5 g-tól 30 000 g-ig
vagy lehetséges ezen érékek  alkalmazásonkénti 

változtatása.

A különbözŒ termékek adagolási paraméterei 
a szokásos módon programozhatók, eltárolhatók 
és késŒbb igény szerint betölthetŒk a 2-K-DOS-
on. Hasonlóképen eltárolhatók az egyes termé-
kekhez a ROBO-DOS mozgatási paraméterei.

A 2-K-DOS minden egyes eltárolt termék 
esetében a program szerinti paraméterekkel 
végzi az adagolást: adagolási sebesség, ada-
golási mennyiség, keverési arány, stb.

A ROBO-DOS szintén a program szerin-
ti útvonalat járja be az adagolás során.

Ha az adagolófej hosszabb ideig áll parkhelyzetben, 
az anyag kötési idejének letelte elŒtt a berendezés 
automatikusan öblítést végez, ezáltal a keverŒszár 
cseréje nélkül is áthidalhatók az állásidŒk.

Kezelés és vezérlés
A ROBO-DOS kezelése menürendszerrel ellá-

tott, érintŒképernyŒs kezelŒegységgel történik.
A 2-K-DOS programozását a felhasználó az integrált 

vezérlŒegység menürendszerét követve végzi, amely 
billentyızettel és négysoros kijelzŒvel van felszerelve.

99 különféle termék keverési és adagolá-
si adatait lehet a berendezésen eltárolni.

A ROBO-DOS adagoló robot a 2-K-DOS keverŒ-adagoló rendszerrel együtt gazdaságos megoldást kínál a nagy 
pontosságot igénylŒ adagolási-, kiöntési- és tömítési feladatok területén. A pontosság és gazdaságosság mel-
lett számos elŒnnyel is rendelkezik a kézi adagolórendszerekkel szemben.

Kétkomponenses asztali tömítŒ 
és adagoló berendezések

Mıszaki adatok

Mıködési terület: géptípustól függŒen  
40 x 30 cm-tŒl 100 x 60 cm-ig
KülsŒ méret: 730 x 580 cm –tŒl  
1330 x 880 cm-ig
Súly: kb. 36-tól 68 kg-ig.
Maximális termékmagasság: 115 mm
Maximális sebesség: 50 mm/s
Munkaasztal magasság: 85 mm
Maximális helyzetpontosság: 0,2 mm
Ismétlési pontosság: 0,05 mm
Védelmi osztály: I.
CE megfelelŒségi nyilatkozattal rendelkezik

ROBO-DOS adagoló robot 2-K-DOS  
adagoló rendszerrel

2-K-DOS
KeverŒ és adagoló rendszer 
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Alföldy-Boruss Áron
Tel.: +36-1-372-7700

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

A nagyfeszültségı kábelek feldolgozása nagyon 
idŒigényes és magas minŒségi követelményeket kell 
kielégítenie. A BT 214-el elŒször válik lehetŒvé a sok 
eddigi manuális kábel feldolgozási folyamat automati-

zálása egyetlen berendezésben. Az 
automatizált eljárás biztosítja, 
hogy a belsŒ erek a csupaszí-
táskor ne sérüljenek meg. Ez 
fontos kritérium, mert a belsŒ 
erek sérülése a kábel átütési 

szilárdságnak csökkenésé-
hez vezethet. A Komax új 
berendezésével elsŒként 
vált lehetŒvé az állandó fel-
dolgozási minŒség a magas 
termelékenységgel együtt.

A CFA+-t egy új szabadalmaztatott elemzési 
algoritmus különbözteti meg az elŒzŒ krimpfelügyeleti 
rendszertŒl, amely lehetŒvé teszi a krimpelési 
folyamat részletes elemzését. Speciális figyelmet 
fordítottak a krimp – zömítés arányra, amely a 
jó krimpelt kötés kulcsfontosságú kritériuma.

A pontosan megmunkált nagyfeszültségı kábelek iránti megnövekedett kereslet szükségessé tette annak inten-
zív vizsgálatát, hogyan lehet a gyártási folyamatot a lehetŒ legnagyobb mértékben automatizálni. A legnagyobb 
kihívást az árnyékolás visszavágásának megoldása jelenti a belsŒ ér szigetelésének megsértése nélkül.

A CFA+ krimperŒ felügyelet Komax mci préseken elért sikerei után ez az új technológia már az asztali kivitelı 
préseken is bevezetésre kerül.

Nagyfeszültségı kábelek 
csupaszítása

Optimalizált krimperŒ felügyelet  
a bt préseken

Komax BT 214 – ÁRNYÉKoLT 
 KÁBEL FELDoLGoZÓ GÉP

ElŒnyök

n  Nem sérülnek a belsŒ erek

n  Többeres kábelek feldolgozása

n  Rövid megmunkálási idŒ

n  Nagy termelékenység

n  Állandó minŒség

ElŒnyök

n  Az optimális beállítási paraméterek automati-
kus kalkulációja

n  Megbízható mıködés még kis keresztmetsze-
tek esetében is

n  Egyszerı, könnyen érthetŒ és felhasználóbarát

A nagyfeszültségı kábelek 
 feldolgozásának lépései

n   Vezeték elŒkészítése

n   Gyırı felhelyezése az árnyékolásra

n   Árnyékolás vágása

n   Árnyékolás visszahajtása automatikusan

n   BelsŒ ér csupaszítása

n   BelsŒ ér saruzása

n   Hüvely felhúzása
au

to
m

at
ik

us
an

A BT 241 csupaszítógép megmunkálási lépései

Komax Inhouse Show
2012.október 23–25.
Jelentkezés:  
hungary@thonauer.net

+36-1-372-7700
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Az automatikus forrasztási eljárások, mint pl. a reflow vagy a hullámforrasztás nem mindig alkalmasak az 
elektronikai gyártásban elŒforduló forrasztások elvégzésére. Ezeket az alkatrészeket általában egyesével, rá-
adásul kézzel kell forrasztani. A különbözŒ, folyamatosan fejlŒdŒ, automatizált forrasztási eljárások ezekre a 
feladatokra is megoldást nyújtanak. Hatékony és csúcsminŒségı pákás, lézeres és mikrolángos forrasztási 
technológiáinkkal adunk megoldásokat a kötéstechnikai feladatokra.

Automatizált páka forraszhuzal adagolóval
Az ATN Automatisierungstechnik Niemeier GmbH 

által gyártott forrasztóegység legfontosabb jellemzŒje 
a 150 W-os teljesítmény.  Az általánosan elterjedt 
Ersa-Icon komponensek integrációjának köszön-
hetŒen standard, alacsonykopású pákacsúcsokat lehet 
használni. A rövid ciklusidŒ a pákát és a forraszhuzal 
adagolót is különállóan pneumatikusan mozgató 
szánoknak köszönhetŒ. A fordulatszám-szabályozott 
forraszhuzal adagoló pontos és ellenŒrzött adagolást 
tesz lehetŒvé. Ez az egység mind az ATN Economic, 
mind pedig az ATN Vario gépekbe is beépítésre kerül, 
de célgépes illesztése is egyszerıen megoldható.

Kisszériás lézerforrasztás
Az elektronikai gyártás rugalmasság-igénye 

és a rövid termékciklusok miatt olyan univerzális 
berendezésekre van szükség, amelyeket gyorsan 
és gazdaságosan lehet a különbözŒ feladatok szá-
mára beállítani. Az Economic 400L egy kompakt 
megoldás a lézeres forrasztási feladatok számára.  

A forraszpasztát csigás adagoló juttatja a forrasz-
pontra. A DV-747 típusú csigás adagoló az elŒnyomás 
alatt levŒ forraszpasztát a szelep anyagkamrájába 
juttatja. A tényleges adagolás a motorral hajtott 
csigás adagolóval történik. A pontos és ismételhetŒ 
mennyiségekrŒl, valamint a fémszemcsék épségérŒl 
a vezérlésben precízen beállítható idŒ, nyomás és 
mennyiségértékek gondoskodnak. Az adagolás után 
a száloptikás IR-lézerrel való forrasztás következik. 

A feladat energiaigényének megfelelŒen 8, 30, 
vagy 50 W-os teljesítményı lézerdiódák állnak 
rendelkezésre. A lézersugár elŒállítása és kialakítása 
a lézerfejben történik, ezután a lézersugarat optika 
fókuszálja pontosan a forraszpontra. A hŒelnyelés 
következtében épül fel a forraszpont megolvasztásához 
szükséges, jól szabályozható forrasztási hŒmérséklet. 

Mindkét egység mozgatásáról a 400x300x100mm-
es mozgásterı XYZ tengelyrendszer gondosko-
dik. A berendezés programozása és betanítása 
a Windows alapú vezérlŒszoftverrel egyszerıen 
és áttekinthetŒen történik. A forrasztóprogram 
táblázatos megjelenésı, ahol minden sorban 
megjelenik a mıveleti utasítás, a hozzá tartozó 
koordináta és az aktuális folyamatparaméter.

Forrasztásautomatizálás 
 különféle feladatok számára

150W TELjEsíTmÉNÙ 
 FoRRasZTÓEGYsÉG

ECoNomIC 400L asZTaLI FoR-
RasZTÓ BERENDEZÉs IR-LÉZER 
FoRRasZTÓEGYsÉGGEL

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

aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu
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Egyszerı programozás
A WinControl szoftver új verziójának köszönhetŒen 

még egyszerıbbé, felhasználóbarátabbá válik a 
forrasztógépek programozása. A Windows alapú 
program intuitív és az egyes funkciók közvetlen 
mıködtetését teszi lehetŒvé. A forrasztóprogram 
táblázatos megjelenésı, ahol minden sorban meg-
jelenik a mıveleti utasítás, a hozzá tartozó koordi-
náta és az aktuális folyamatparaméter. A WinControl 
szoftver gondoskodik a folyamatbeállításról a Vario 
forrasztócellában és az Economic asztali berendezés-
ben is. A program távoli elérése standard funkció.

Robotos szelektív hullámforrasztás
A két szelektív forrasztórobot fejlesztésével 

foglalkozó cég, az Interselect és az ATN közös 
céljaként valósult meg a szelektív forrasztórobot.

Ebben a berendezésben egy 6-tengelyes robot 
felveszi és a folyasztószerhez mozgatja a forrasztandó 
alkatrészt. A robot forgatóegységének köszönhetŒen 
akár olyan panelek is forraszthatóak, amelyek for-
rasztási iránnyal ellentétesen kerülnek az állomásra.

A folyasztószer pontos felhordásáról egy vagy 
több drop-jet szelep gondoskodik. Ezt követŒen a 
panelt szabályozottan IR halogénsugárzókkal mele-
gítjük elŒ. Ezután visszük a munkadarabot a szelektív 
hullám fölé. A hullám elŒállításhoz szükséges tégely 
és szivattyú is titánból épül fel, ezáltal megfelel az 
ólommentes ónnal kapcsolatban támasztott el-
várásoknak. A különbözŒ feladatok elvégzéséhez 
különbözŒ kialakítású fúvókák állnak rendelkezésre.

A robot rugalmas kialakítása lehetŒvé teszi 

a különbözŒ szállítószalagokra való ráépítést. 
A robotos cella kialakítható gyors szerszám-
cserére, illetve a folyasztószer és elŒmelegítés 
állomásait akár szalagra is lehet telepíteni, ez-
által gyorsítva fel a forrasztási folyamatot.

ECONOMIC 400L Szelektív asztali 
forrasztógép, IR-lézerrel

A szelektív forrasztórobotokat 
különbözŒ szállítópályákra lehet 
telepíteni

FoRRasZTÓGÉPEK PC-VEZÉRLÉsE

sZELEKTíV FoRRasZTÓRoBoT
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A mıgyantákat a legmagasabb hŒmérséklettırési, 
bevonási, rögzítési, szigetelési, tapadási és ütésállósági 
igénybevételekre fejlesztették. TömítésekbŒl kompakt, 
folyékony és RAKU-SKIN® kialakítású termékeket 
kínálunk; a RAKU-SKIN® puha PU-maggal és nagy 
terhelhetŒségı PU-köpennyel rendelkezik. A RAKU-
PUR® tömítŒ rendszerek különleges jellemzŒi az 
alacsony vízfelvevŒ tulajdonság, a jó tapadás, a hosszú 
idŒn át tartó hŒmérsékletállóság, valamint az alacsony 
feldolgozási költség. A hidegöntésı RAKU-PUR® 
élvédŒ rendszerek különféle alkalmazások számára fe-
lelnek meg, nagy ütésállóságuk miatt jellemzŒen kültéri 
és beltéri ajtók, kórházi berendezések, iskolai és óvodai 
felszerelések elkészítéséhez adnak ideális megoldást. 
Kemikáliákkal szembeni magas ellenállásuk miatt 
laborberendezések védelmére is kiválóan megfelelnek. 
A tızálló tulajdonságokra beállított hidegöntésı rend-
szerek tömegközlekedési eszközökben, pl. kötöttpályás 
jármıveken bizonyították tudásukat. A RAKU-PUR® 
elektronikus öntŒgyanták egyfelŒl érzékeny elektroni-
kai alkatrészek szigetelésénél, másfelŒl minden olyan 

alkalmazásban megtalálhatóak, ahol nagy a minŒségi 
és innovációs igény. A standard RAMPF termékskála a 
RAKU-PUR® és RAKU-POX® ragasztóanyagokkal válik 
teljessé. Ezeket a ragasztóanyagokat könnyı feldolgoz-
ni és nagyon jó tapadási jellemzŒkkel rendelkeznek fán, 
mıanyagon, plexin, alumíniumon és más anyagokon. 

Mindezek mellett a RAMPF Giessharze széleskörı 
és nagyteljesítményı szilikonokkal is rendelkezik, 
ezek az anyagok alkatrészek körbeöntésére, tö-
mítésére, védelmére, ragasztására alkalmasak.

Poliuretán, mıgyanta és szilikon öntŒanyagaink fejlesztŒje és gyártója a németországi RAMPF Giessharze vál-
lalat. Ezek az anyagok, könnyı felhasználásuknak és széles hŒállósági tartományuknak köszönhetŒen széles 
alkalmazási területet fednek le. A standardtermékek közé kiöntŒ, feltöltŒ, ragasztó és bevonóanyagok tartoznak.

Átfogó öntŒanyag választék

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

aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu
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Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

A már hosszú ideje piacon lévŒ m3 HFDC sorozat 
új hegesztŒ tápegységekkel bŒvült, a 8000 A-es és a 
12000 A-es verziókkal, amelyek nagyobb ciklustel-
jesítménnyel rendelkeznek, kisebb a helyigényük és 
továbbfejlesztett szoftver funkciókkal rendelkeznek.

Az integrált, valós idejı folyamat szabályozás 
és ellenŒrzés továbbfejlesztése valódi hasznot 
jelent azoknak a gyártóknak, amelyeknek a leg-
magasabb szintı hegesztési minŒségre van szük-
ségük, kedvezŒ pozíciót elérve ezáltal az autóipar 
és elektronika ipar beszállítóinak versenyében.

A valós idejı folyamat paraméterek és a hibahatár 
ablakok több csatornás grafikus ábrázolása lehetŒvé 
teszi a kulcsfontosságú hegesztési faktorok vizuális 
megjelenítését és szabályzását a gyártósorokon.

A hegesztŒ elektróda elmozdulásának valós idejı 
grafikus megjelenítése és ellenŒrzése hozzájárul a 
magas szintı minŒségi követelmények teljesítéséhez, 
és a továbbfejlesztett adatgyıjtési algoritmusokkal 
együtt lehetŒvé teszik a gyártók számára a teljes 
körı folyamat szabályzást. Mindezek mellett az m3 
ultra-alacsony egyenáramú zajjal rendelkezik (még 
12 000 Amperen is!) amely biztosítja az elektromos 
folyamatellenŒrzés tisztaságát és pontosságát.

Újdonságok a hegesztŒfejek és a 
mikro-ívhegesztés területén

Az m3 sorozatú hegesztŒ tápegysége-
ket a nagy záróerejı- és alkalmazás specifikus 
hegesztŒfejek növekvŒ választéka egészíti ki. Eb-
ben az évben megjelent az új vezeték kompaktáló 
hegesztŒfej, valamint az új nagy záróerejı 
elektromos és pneumatikus hegesztŒfejek.

Az autóipari szerelvény- és alkatrészgyártókkal 
együttmıködve a MacGregor Welding Systems 
létrehozta a PAxxP sorozatú impulzus ívhegesztŒ 
gépsorozat 200 Amperes nagy teljesítményı 
változatát, amelynek tervezését kifejezetten a 
valósidejı folyamat adatok rögzítése és a minŒség-
ellenŒrzés szempontjai alapján végezte.

A MacGregor saját tervezési és gyártási kom-
petenciájával együtt a cég kulcsfontosságú 
erŒssége a vevŒ specifikus termékek és rendsze-
rek szállítása megrendelŒi részére, amelyek az 
iparban már elismert megoldásokra épülnek.

A hegesztŒ berendezéseket gyártó brit MacGregor Welding Systems az új fejlesztésı HFDC hegesztŒ tápegysé-
geinek, mikro-ív hegesztŒinek és hegesztŒfejeinek köszönhetŒen folyamatosan növekvŒ forgalmat  ér el az eu-
rópai elektronikai- és autóipari szektorokban. A cég továbbra is a mikro-kötéstechnológia iparág élvonalában 
van, a folyamatos K+F programján keresztül sok új eljárást fejleszt ki és a világ egyik legszélesebb kínálatával 
rendelkezik a mikro-hegesztŒ berendezések területén.

Csúcstechnológia a 
 mikro-hegesztés területén
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A LED-világító testeket ma szinte kizárólag Kínában állítják elŒ. A jelenlegi igények azt igazolják, hogy a gyár-
tási folyamatokat automatizálni kell, amelynek következtében csökkennek a gyártási költségek, és lehetŒvé 
válik a termékek európai raktározása. A feladat hatékony megoldásának érdekében át kell tervezni az egyes 
lépéseket, többek között az elektromos kapcsolat kialakítására jelenleg alkalmazott hajlékony fémdrótokat kell 
megszüntetni.

A világító testek lelkét egy kb. 18x30 mm méretı 
nyomtatott áramköri lap képezi 230 V-os egyenfe-
szültséggel az egyik oldalon és egy 9 V-os kimenettel 
a másik oldalon. A nyomtatott-áramkör egy hengeres 
mıanyagperselyben van elhelyezve, amely a világító-
test alapját képezi. A persely külsŒ végén két csap van, 
amely biztosítja a lámpafoglalattal az elektromos érint-
kezést. A csapok a mıanyagpersely belsejébe nyúlnak.

A nyomtatott-áramköri lemezre forrasztott két 
SMD- érintkezŒ és a lámpafoglalat fémcsapjaival az 
elektromos kapcsolat akkor jön létre, amikor a nyomta-
tott-áramköri lemezt a mıanyagperselybe benyomják.

Ezt a technikát már évtizedek óta nagy sikerrel 
aranyozott berilliumréz kialakítású érintkezŒkkel alkal-
mazzák az energiatakarékos lámpatestek gyártásánál, 
a LED kisebb, és így kisebb érintkezŒt is igényel.

A külsŒ forma jelenti itt a legnagyobb mıszaki 
kihívást. KülönbözŒ igényeknek kell eleget tenni, 
különösen az Y- irány a legkritikusabb. Az érintkezŒnek 
25.000 órát kell tartósan mıködnie kb. 80 °C kör-
nyezeti hŒmérséklet mellett. Ehhez jön még, hogy a 
világítótest teljes élettartama alatt kb.10.000 kap-
csolási ciklust kell elviselnie, miközben az érintkezŒ 
hŒmérséklete több mint 10 percig a legmagasabb kör-
nyezeti hŒmérséklet fölé emelkedik, és kb. 30 perc alatt 
hıl vissza ismét a normális környezeti hŒmérsékletre. 
Az érintkezŒn átfolyó névleges áram 40 mA, 230 V.

Berylium-réz  
SMD-érintkezŒk 

BERILLIumRÉZBÃL KÉsZüLT smD 
aLKaTRÉsZEK

Az X és Y irányú érintkezési és erŒ 
eloszlási görbék

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

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



11

XXIV. Kiadás

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

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

A legutóbbi „Thonauer Illustriert”-ben elŒször bemutatott elektronikus kötegelŒ és bandázsológépeket 
idŒközben a gyártó rövidebb ciklusidŒvel és ergonomikusabb kezeléssel fejlesztette tovább. Noch kürzere 
Prozesszeiten sowie ergonomische Verbesserungen zeichnen diese Automaten aus.

Az új hajtások és az új vezérlés teszik a KTB-E 
PLUS-t gazdaságosabbá elŒdjénél. A KTB-E PLUS-hoz 
különbözŒ kötegelŒket lehet választani, így a feldolgoz-
ható ragasztószalag szélesség 9-50mm-ig terjed. Az 
intelligens megfogó-rendszer segítségével a berende-
zés automatikusan felismeri a berendezésbe helyezett 
kábelköteg átmérŒjét és ennek alapján állítja be a meg-
munkáláshoz szükséges szalaghosszat. A berendezés 
moduláris kialakításának köszönhetŒen lehet gyorsan 
és rugalmasan különbözŒ megrendelŒi igényekre vála-
szolni. Egyedi kialakításban részautomatizált, ill. gyár-
tási folyamatba illesztett berendezések is elérhetŒek.

Kábelkötegek kötegelése és 
bandázsolása

KTB 50-E PLus ELEKTRoNIKus 
KÖTEGELÃGÉP

KTR 100 BaNDÁZsoLÓGÉP

KTB 50-E PLUS elektronikus 
kötegelŒgép

KTR 100 bandázsológép

A bandázsológép könnyı kezelhetŒségével és 
gyorsan pozícionálható bandázsoló-fejével gazdaságos 
kábelköteg gyártást tesz lehetŒvé. Kompakt kialakítása 
és flexibilitása miatt gyorsan teszi lehetŒvé a különbözŒ 
feladatokhoz való alkalmazkodást. A berendezést 
akár egyedi igények alapján is ki lehet alakítani.

Mıszaki jellemzŒk:

n  20-25%-al rövidebb ciklusidŒ
n  Pneumatikusan nyíló és záródó továbbítógörgŒk
n  Fordulatszám: max. 1000 f/perc
n  A bandázsolófej a szalagbetöl-

tési pozícióban áll meg
n  Stabil, átlátszó védŒburkolat
n  Gyors indulás és megállás
n  100 db egyenként 20 lépéses programhely
n  250 mm hosszú lineáris elŒtolás a 

továbbítógörgŒkhöz való átadáshoz
n  Opció: szalagvég-figyelés

Mıszaki

n  CiklusidŒ: kb. 1,8 s

n  KötegátmérŒ: 3-18mm

n  Szalagszélesség: 9-50mm

n  Szalagtípusok: szövet, poliészter-szövet, ill. 
egyedi

n  Szalaghossz: szabadon beállítható

n  Kötegszám: szabadon beállítható

n  Touchscreen vezérlés az összes paraméter 
programozására

n  80%-os anyagmegtakarítás zsugorcsŒhöz 
vagy sapkázáshoz képest

n  TervezhetŒ szalagfelhasználás

n  Programozható menetszám, automatikus 
átmérŒ felismerés

n  A kezelŒ nem érintkezik a ragasztószalaggal

n  Öntisztító, hosszú élettartamú vágókés

n  Nyúlásmentes kábeltovábbítás

n  Szabályozott, ismételhetŒ folyamat, magas 
minŒségi színvonal
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VÁsÁroK / rendezVényeK / szeminÁriumoK

eLÃzetes:

H

IEAS 2012
International Electric & Automation Show

Bukarest (RO), 2012. szeptember 11–14.

ELOSYS
International fair of electrical engineering

Trencsény (SK), 2012. október 9–12.

INHOUSE SHOW-k
Thonauer Bécs

Tömítés - adagolás és bevonattechnika

Bécs (A), 2012. szeptember 25–27.
Forrasztás – toldás és krimpelés

Bécs (A), 2012. október 16–17.

KomaxWire Svájc
Dierikon (CH), 2012. október 23–25.

Egyedi gépgyártás a Thonauer Kft-nél – Beszámoló a 
Thonauer InHouse Show-ról – A Komax InHoue Show 

összefoglalója – Felhasználói tapasztalatok …

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


