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Zelené Pálfi Gabriellára  

emlékezik a Thonauer

Saját fejlesztés:  

hŒcsupaszító gép

A Komax ZETA berendezés 

versenyelŒnye

15 éves a csehországi

Thonauer

Kábelek és vezetékek 
feliratozása 
pillanatok alatt
A Wraptor™ nyomtató és címkézŒ berendezés segítségével a cím-
kék nyomtatása és a kábelre történŒ automatikus felvitele kevesebb, 
mint 5 másodpercet vesz igénybe. A kézi feldolgozáshoz képest való 
idŒmegtakarítás mellett a gép használatával megszınhet a selejtgyár-
tás, és jelentŒs minŒségbeli javulás érhetŒ el.
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Kábelfeldolgozás

Vágógépek | Csupaszítógépek | Vágó- és 
csupaszítógépek | Félautomata krimpelŒgépek 
| KrimpelŒautomaták | Sodrógépek | 
Házbeültetés | Kábelkezelés
 

Kötéstechnika

Krimpszerszámok | Ellenállás-hegesztŒ gépek 
| Forrasztóautomaták | ZsugorcsŒ-feldolgozó 
gépek | Présszerszámok
 

Feliratozási megoldások

Címke feliratozó | Tintasugaras feliratozás | 
Lézeres feliratozás
 

Keverés, adagolás és diszpenzálás

Kétkomponensı keverŒ- és 
adagolórendszerek | Alacsony nyomású 
fröccsöntés (hotmelt moulding)
 

EllenŒrzés

Csiszolati laborok | KihúzóerŒmérŒ készülékek
 

Kábeltárolási és kábátcsévélési 
technológák, tekercselŒ gépek

Félautomata kábeldob rendszerek | 
KábelcsévélŒ gépek | Asztali tekercselŒgépek | 
Egyedi tekercselŒgépek
 

Elektromágneses árnyékoló anyagok és 
display ablakok

Elektromágneses árnyékoló anyagok | Display 
ablak-megoldások (akril és polikarbonát)

Szolgáltatások

Folyékony habtömítések| Szilikonból adagolt 
EMC tömítések | Elektromos komponensek 
kiöntése

ElŒszó
Ing. Friedrich Thonauer,
a Thonauer GmbH alapítója és cégvezetŒje

Ing. Friedrich Thonauer
alapító cégvezetŒ

2014 munkával és sikerekkel teli esztendŒ 
volt, azonban fájdalmas csapással zárult 
számunkra. Hosszú évek óta velünk dolgozó 
magyarországi ügyvezetŒ igazgatónk, Zelené 
Pálfi Gabriella súlyos betegséget követŒen 
az év végén elhunyt. Zelené Pálfi Gabriellát 
40 éven keresztül fızték igen szoros szálak a 
THONAUER családhoz, és nélküle nem jöhettek 
volna létre osztrák anyacégünk leányválla-
latai, elŒször Magyarországon, majd más 
országokban is. Kiadványunkban bŒvebben 
is megemlékezünk odaadó munkájáról.

2014-ben mind az osztrák anyacég, 
mind a nemzetközi vállalatcsoport új forgal-
mi rekordokat ért el. Ez nem utolsósorban 
az üzletkötŒi létszámunk kibŒvítésének 
köszönhetŒ. Fokoztuk a tevékenységünket a 
tömítés, a ragasztás, és a kiöntés területén, 
ami az új évben is várhatóan az értékesí-
tés további növekedését eredményezi.

Ausztria és Magyarország után romá-
niai leányvállalatunk is megkapta az ISO 
9001:2008 tanúsítást. Ez a nagy projekt 
ebben az évben a cseh és szlovák cégeink 
tanúsításával zárul. Ugyancsak a jó hírekhez 
tartozik, hogy befejezŒdött a magyarországi és 
ausztriai bemutatótermeink újjáalakítása. Az 
új bemutatótermek igen kedvezŒ fogadtatásra 
találtak, és ügyfeleink rendszeresen felkeresik 
azokat. Ugyancsak nagy forgalomnak örvend 
a megújított honlapunk, amellyel kapcsolatban 
szintén pozitív visszajelzéseket kaptunk.

Magyarországon nagy változások történ-
tek a cég székhelyének Budakeszire történŒ 
áthelyezése kapcsán. Az új épületben és 
körülötte rendelkezésre álló bŒséges hely 
kedvez a munkának, és megfelelŒ raktározási 
lehetŒséget biztosít a jövŒbeli feladatokhoz 
is. Zelené Pálfi Gabriella megbetegedésekor 
Alföldy-Boruss Áront neveztük ki magyar-
országi ügyvezetŒ társigazgatónak, aki már 
ebben a pozícióban is azonnal bizonyította 
rátermettségét. Mostantól ezt a komoly 
felelŒsséggel járó beosztást egyedül kell 
betöltenie. A feladatra kiválóan alkalmas 

munkatársra leltünk a személyében, és sok 
sikert kívánunk a munkájához. A telített piac 
ellenére a forgalom növelését célozzuk meg. 
Ezzel kapcsolatos sikerünk titka abban rejlik, 
hogy alaposan tanulmányozzuk az érintett piaci 
szegmenseket, és gyorsan reagálunk rá új, 
modern termékekkel, amelyek mindenekelŒtt a 
legújabb technológiákat biztosítják ügyfeleink 
gyártási folyamataihoz. Ehhez igazodva ebben 
a kiadásban is bemutatjuk a termékkínála-
tunk néhány új tagját. Erre példa a Brady cég 
Wraptor™ nyomtatója, amely a kábelek gyors 
és egyszerı jelölésére alkalmas, valamint 
a Komax által gyártott, forgó késegységgel 
felszerelt új Kappa 331 berendezés, amely nagy 
erŒ kifejtésére képes vágó- és csupaszítógép. 
Ez utóbbi berendezés a magas követelménye-
ket támasztó kábelek precíz, késcsere nélküli, 
többfokozatú csupaszításához is használható. 

A RAMPF cég új névvel látta el a gyártó-
egységeit. Ennek megfelelŒen a vállalkozás 
maga is új, a lehetŒségek kibŒvülésére utaló 
nevet kapott: „RAMPF Dosiertechnik” helyett 
immár „RAMPF Production Systems” néven 
képviseltetik magukat a piacon. A Spectrum 
cég új, Nova 1000 jelı nagysebességı, 
gyártósorba integrált UV-lézerrel mıködŒ 
feliratozó berendezését, lézerrel jelölhetŒ 
szigeteléssel ellátott vezetékek és ká-
belek feliratozásához alakították ki. 

A Komax tavaly októberben, Dierikonban 
megrendezett nyílt napjain sok ügyfelet 
üdvözölhettünk országainkból, és teljes 
áttekintést nyújthattunk nekik az átfogó 
termékválasztékunkról. Az új esztendŒben 
is igényes kínálattal, kibŒvített értékesítési 
programmal és új ötletekkel kívánunk további 
sikereket elérni. Ehhez azonban a kulcsot 
változatlanul a hıséges ügyfeleink jelentik.

Üdvözlettel,

Egy sikeres év szomorú lezárása
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Alföldy-Boruss Áron 2002-ben értékesítŒként kezdte 
pályafutását cégünknél. FŒ értékesítési területén, Nyu-
gat-Magyarországon végzett intenzív tevékenységének 
köszönhetŒen gyorsan megismerte termékeinket, 
beszállítóinkat és kiváló kapcsolatot épített ki ügyfe-
leinkkel. Nyitott, érdeklŒdŒ személyisége rövid idŒn 
belül ismertté vált a más területekrŒl érkezŒ ügyfeleink 
számára is, akikkel a vásárokon és a kiállításokon talál-
kozott. Dolgozott a THONAUER Kft. önálló energetikai 
részlegében is, ahol már több komoly projekt valósult 
meg elsŒsorban a napenergia hasznosításával kapcso-
latban. Ebben a beosztásában is a tapasztalatgyıjtést, 
valamint az ügyfelekkel való kapcsolat kiépítését 
tartotta szem elŒtt. A fentiek alapján nem volt meglepŒ, 
hogy Zelené Pálfi Gabriella 2008-ban cégvezetŒvé 
és értékesítési vezetŒvé nevezte ki maga mellé.

2013-ban a THONAUER Kft. ISO-tanúsításával 
munkaköre kibŒvült a minŒségbiztosítási vezetŒi fel-

1953-ban született, eredeti szakmája CNC-marós, 
azonban késŒbb az építŒiparban helyezkedett el, és 25 
évig épület felújításokat végzett. 2014 augusztusában 
került a THONAUER Kft.-hez, ahol a pótalkatrészrak-
tárt irányítja, recepciósi feladatokat lát el, valamint 
mindenhol számítani lehet a jó mıszaki készségeire.

Korábban intenzíven evezett, fiatalkorában 
kenuzott, azonban – véleménye szerint – ma 
már jobban illik a korához a kerékpározás.

1987-ben született Dél-Magyarországon, a 
Szegedi Tudományegyetemen folytatott fizika tanul-
mányokat. ElsŒ szakmai tapasztalatait személy- és 
tehergépjármıvek gumiabroncsainak, valamint 
pótalkatrészeinek értékesítési munkatársaként 
szerezte. KésŒbb mıszaki dokumentációkat ké-
szített egy svéd vállalatcsoport számára, majd új 
kihívásokat keresve 2014 májusában csatlakozott a 
THONAUER magyar leányvállalatának értékesítési 
csoportjához. Az itteni testhezálló feladatok kihívá-
sokkal telik és gyümölcsözŒek számára. Anyanyelve 
mellett angolul és svédül beszél, a közeljövŒben pedig 
szeretné bŒvíteni német nyelvtudását. Szabadidejé-
ben a túrázás jelenti számára a változatosságot.

adatokkal. 2014 végén – nem sokkal a cég új budakeszi 
székhelyének kialakítását követŒen – Zelené Pálfi Gab-
riella neki adta át a cég vezetését, miután az ügyvezetŒ 
asszony sajnálatosan gyorsan romló egészségi állapota 
már nem tette lehetŒvé számára a pozíció betöltését.

Alföldy-Boruss Áron tudatában van annak, hogy 
elŒdje nyomdokába lépni komoly feladat, azonban 
rendelkezik az ehhez szükséges adottságokkal is. 
Már most konkrét ötletei vannak arra nézve, hogyan 
tudja a magyar leányvállalat felvenni a versenyt a 
kihívásokkal. Komoly figyelmet fordít a THONAUER 
Kft. saját fejlesztéseire, hogy ezáltal többletértéket 
biztosíthasson az ügyfeleknek, valamint megkülön-
böztetett szerephez juttathassa cégünket. Fontos 
feladata az új épület tervek szerinti kialakítása úgy, 
hogy az eleget tegyen a saját fejlesztések, valamint az 
általános bŒvülés miatt megnövekedett helyigénynek.

21 sikeres év elteltével elérkezett az ideje, hogy 
a cég a budapesti Daróczi utcából a BudapesttŒl 
nyugatra fekvŒ Budakeszi ipari területére költözzön.

A székhely áthelyezése a 750 m2 alapterületı 
bérelt épületbe számos elŒnnyel járt: immár 
elegendŒ hely áll rendelkezésre az irodák, egy 
bemutatóterem és a raktárak számára, valamint 
lehetŒség nyílt egy ügyfélparkoló kialakítására 
közvetlenül az épület elŒtt. A tehergépjármıvek 
közvetlenül a raktár bejáratához szállíthatják az 
árut. A telephely közel helyezkedik el az M1-
es, az M7-es és az M0-ás autópályákhoz.

A költözéssel még tovább szeretnénk emelni az 
értékesítés, a tanácsadás, a szervizelés, valamint az 
ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásaink színvonalát.

Az eddigi ügyvezetŒ igazgató, Zelené Pálfi Gabriella fájdalmas elvesztését követŒen a cég vezetésének felada-
tát régi kollégája, Alföldy-Boruss Áron vette át, aki korábban értékesítési vezetŒként tevékenykedett.

Új ügyvezetŒ igazgató 
 Magyarországon

A THONAUER Kft. új 
 munkatársai

Új székhely Budakeszin

Alföldy-Boruss Áron – a 
THONAUER Kft. ügyvezetŒ 
igazgatója

Szegletes Gabor | 
kereskedelmi és mıszaki  koordinátor

Havlik György | raktárvezetŒ, karbantartó
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Várkonyi Csaba
Tel.: +36 23 457 003

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

Kábelek és vezetékek feliratozása 
pillanatok alatt

Önlamináló vinilfólia

Az egyerı vezeték, kábel vagy ká-
belköteg behelyezése. A Wraptor™ 
automatikus gyártósorokba is 
integrálható.

A merev fólia egyidejıleg gon-
doskodik a kábelkötegek szoros 
összefogásáról.

A nyomtatásra elŒkészített kábelek feliratozása automatikus felismerés 
alapján történik.

ErŒs nejlonszövet

A géphez szabványos anyagok és a Brady minŒségi 
alapanyagai (pl. önlamináló vinilfóliák és nejlonszövet) 
használhatók. A feszes felvitel, illetve a szoros kábel 
köré csavarás gondoskodik a minimális spirál-, hólyag- 
és ráncképzŒdésrŒl, és ezáltal a jó olvashatóságról. 

Az elektronikai vezérlésnek köszönhetŒen 
a Wraptor berendezés az anyag behelyezése-
kor felismeri az összes szükséges adatot. Ennek 
megfelelŒen nincs szükség kézi beállításra.

A gép a legkülönfélébb címkékkel képes dolgozni 
41,3 mm___50,8 mm maximális nyomtatási tartomány 
mellett. Az 1,53 mm és 15,24 mm közötti átmérŒjı 
egyerı vezetékek, illetve kábelek feliratozása szerszám-
csere vagy a beállítások módosítása nélkül történik.

A Wraptor™ nyomtatási feladatai a Brady cég 
LabelMark™ nevı felhasználóbarát feliratozószoftvere 
segítségével hozhatók létre számítógépen. A 
LabelMark™ szoftvernek köszönhetŒen vége a 
feliratok drága kézi elŒállításának és felvitelének. 
A szoftver optimalizálja a kábeljelölést válto-
zók használatával, szériaszámok létrehozásával, 
grafikus információkkal, valamint automatikus 
többszörös feliratozással és vonalkódokkal.

A már meglévŒ feliratozási adatok a LabelMark 
szoftver ODBC-(Open Database Connectivity) 
támogatásának köszönhetŒen importálhatók. 
Ezáltal a feliratozási adatok már a kezdetektŒl 
közvetlenül a fejlesztési folyamatba ágyaz-
hatók, ami mindegyik fejlesztési fázisban 
gondoskodik a rugalmas dokumentáci-
óról és a nagyfokú adatbiztonságról.

A címke kialakítását követŒen a 
felhasználó egyszerıen kiválaszt-
hatja a Wraptor™ érintŒképernyŒjén 
a kívánt nyomtatási feladatot, és 
egymás után behelyezheti a felirato-

zandó kábeleket. A címke, valamint a nyomtatási 
feladat létrehozásával kapcsolatos összes feladat 
elvégezhetŒ az irodai számítógépen. A kész nyom-
tatási feladatok Ethernet-kapcsolaton, soros vagy 
USB-porton keresztül, illetve CompactFlash® kártyán 
keresztül vihetŒk át a Wraptor™ berendezésre.

Wraptor™ nyomtató és címkézŒ 
berendezés

LabelMark™ jelölŒszoftver

A Wraptor™ nyomtató és címkézŒ berendezés segítségével a címkék nyomtatása és a kábelre történŒ automa-
tikus felvitele kevesebb, mint 5 másodpercet vesz igénybe. A kézi feldolgozáshoz képest tapasztalható rend-
kívül nagy idŒmegtakarítás mellett a gép használatával megszınhet a selejtgyártás, és jelentŒs minŒségbeli 
javulás érhetŒ el. Az elektromos munkafolyamat emellett jelentŒsen halkabb, mint a sırített levegŒvel mıködŒ 
feldolgozóállomások.
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Kokavecz László
Tel.: +36 23 457 003

laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 

Az Unic GS egy elektropneumatikus mıködtetésı 
csupaszító- és krimpelŒautomata. A gép segítségével 
gyorsan és megbízható módon, szerszámcsere nélkül 
dolgozhatók fel a 0,5–2,5 mm2 keresztmetszetı (AWG 
20–14 méretı), fızött kiszerelésı Z+F érvéghüvelyek, 
8 és 10 mm-es krimpelési hosszak kialakításával.

Fızött kiszerelésı érvéghüvelyek 
krimpelése

Egyedi fejlesztésı hŒcsupaszító gép

standard kivitel: trapézkereszt-
metszet

opcióként elérhetŒ: PZ3

Csupaszítási hossz skála

Szövött szigetelésı vezeték 
 hŒ-csupaszítás után

* KH = krimpelési hossz (mm)

Univerzális csupaszító és krimpelŒ 
berendezés – Unic GS

A szövött szigetelésı vezetékek csupaszítása rend-
szerint nem oldható meg hagyományos, késekkel 
mıködŒ csupaszító gépekkel. A csupaszítási feladat 
megoldásaként a Thonauer Kft. kifejlesztett egy spe-
ciális gépet, amely hatékonyan képes kompozit poli-
észter szövet szigetelésı vezetékek pontos csupaszí-
tására akár kis átmérŒjı kábelek esetében is.

Megoldásunk a szövött szigetelés megolvasztásán 
alapul. Egy fıtŒszálat forgatunk a vezeték szigete-
lése körül, miközben azt a szigeteléshez nyomjuk. 
A csupaszító fej zárása pneumatikus mıködtetésı 
és kialakítása standard kivitelben 11 mm külsŒ 
átmérŒig teszi lehetŒvé a vezetékek csupaszítását. 
Opcionálisan nagyobb átmérŒk feldolgozására is 
lehetŒség van. A csupaszító fej forgatása léptetŒ-
motorral történik, a berendezést egy PLC vezérli. 
A csupaszítási hossz egyszerıen beállítható egy 
mechanikus ütközŒvel, amely a vezetŒcsŒben helyez-
kedik el. Két vezetŒcsŒ készlet a gép alaptartozéka.

Mıszaki adatok
Krimpelési tartomány  0,5–2,5 mm2 (AWG 

20–14)
Krimpelési hossz 8–10 mm
Bevezetési hossz 27 mm + KH*
ÜtemidŒ (kb.) 1,5 s
Csatlakozó (V, Hz, VA)  100/240, 50/60, 25
Sırített levegŒ nyomása 5,5 bar
Méretek (SZ/H/M) 390 / 330 / 430 mm
Tömeg 23 kg

Feldolgozható érvéghüvelyek

fızött kiszerelésı Z+F érvéghüvelyek

 0,5/8N 0,5/10 HL

 0,75/8N 0,75/10 HL

 1/8N 1,0/10 HL

 1,5/8N 1,5/10 HL

 2,5/8N 2,5/10 HL
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Lean elven alapuló gyártás a 
 legkisebb helyigény mellett

Névváltoztatás a RAMPF 
cégcsoportnál

Ha lean gyártáson alapú projekteknél egy- vagy 
többkomponensı anyagok biztonságos tömítése, 
habfelhordása, kiöntése és ragasztása kerül szóba, a 
RAMPF Production Systems DC-RS250 robotcellája 
az elsŒ számú választás. Ez a robotcella a legkisebb 
helyigény mellett is akár 200 x 250 x 80 mm méretı 
munkaterületet biztosít az alkatrészek számára. Mindez 
azt jelenti, hogy a KUKA -KR AGILUS robotjával felsze-
relt DC-RS250 cella gyors feldolgozást és nagyfokú ru-
galmasságot tesz lehetŒvé, miközben eleget tesz szinte 
az összes helykihasználással kapcsolatos irányelvnek.

2014. július 1-je óta a RAMPF Dosiertechnik, az 
alacsony nyomású keverŒ-, illetve adagolóberen-
dezések vezetŒ gyártója és az automatizálási rend-
szerek specialistája „RAMPF Production Systems” 
néven folytatja tevékenységét.

„Az eddigi cégnév az adagolástechnikára 
szıkítette a gyártási palettánkat, valamint az 
általunk kínált megoldásokat. A RAMPF Production 
Systems név ugyanakkor egyértelmıen arra 
utal, hogy piaci szereplŒként ügyfeleink teljes 
gyártási tevékenységéhez kínálunk rendszer-
megoldásokat” – indokolta Bernd Faller, a vál-
lalat ügyvezetŒ igazgatója a névváltoztatást.

A keverés- és adagolástechnológiához kap-
csolódó központi kompetencia mellett a cég 
kínálatában megtalálhatók a vállalati logisztika 
kibŒvített automatizálási és továbbítórendszerei, a 
szerelés- és kötéstechnológia kiegészítŒ mıveletei, 
valamint logisztikai és minŒségbiztosítással 
kapcsolatos megoldások, például az alkatré-
szek nyomon követéséhez vagy vállalatirányí-
tási rendszerekbe történŒ integráláshoz. „A 
gyártási folyamatok biztonsága érdekében az 
ügyfélspecifikus megoldásainkban egyre nagyobb 
szerepet kap a vizsgálati és méréstechnológiai 
módszerek gyártóberendezésekbe történŒ integrá-
ciója” – mondta Bernd Faller. „Olyan rendszereket 
és berendezéseket kínálunk, amely a megrendelŒ 
gyártási folyamatának nagy részét lefedi, így egyre 
inkább rendszerszállító szerepet töltünk be.”

A robotcella statikus és dinamikus 
keverŒrendszerekkel egyaránt felszerelhetŒ. Az 
anyagbetöltést leválasztották az adagolócelláról, 
leegyszerısítve ezzel a rendszer mindenkori gyártási 
folyamathoz történŒ igazítását. A mindössze 600 mm 
széles gép kompakt, felhasználóbarát munkaterület ki-
alakítását teszi lehetŒvé, miközben jó hozzáférhetŒséget 
biztosít a karbantartási munkálatokhoz. 

A DC-RS250 körülbelül 10 mPas és 1 000 
000 mPas közötti viszkozitású anyagok fel-
dolgozására alkalmas, és olyan erŒsen kopta-
tó anyagokhoz is használható, mint amilyenek 
például a hŒvezetŒ paszták. Segítségével a 
tixotrop anyagok is könnyedén felvihetŒk akár 
háromdimenziós felületekre is. A keverési arány 
100:100 és 100:1 között szabadon beállítható.

A nagyfelbontású, 16:9 képarányú érintŒképernyŒt 
használó RAMPF folyamatmegjelenítés, vala-
mint a lézerszkennerrel felhasználóbarát módon 
biztosított behelyezési terület nagyban hozzá-
járul a DC-RS250 intelligens vezérléséhez.

A lean gyártás egyik különösen szép példája a 
DC-RS250 robotcella, valamint a RAMPF Polymer 
Solutions cég RAKU-PUR® Speed gyorsan 
kikeményedŒ tömítŒhabjának és lágy habprofiljának 
ötvözése. A kétkomponensı anyag már 150 má-
sodperc elteltével tapadásmentes. Ezeknek a rend-
szereknek az integrálása jelentŒs gyártási területet 
szabadít fel, hiszen a termék már 2–3 méternyi 
szalagon megtett utat követŒen csomagolásra kész.

A DC-RS250 robotcella

A RAMPF Production Systems 
DC-RS250 kompakt robotcellája 
gyors feldolgozást és nagyfokú 
rugalmasságot tesz lehetŒvé, mi-
közben eleget tesz szinte az összes 
helykihasználással kapcsolatos 
irányelvnek.

Alföldy-Boruss Áron
Tel.: +36 23 457 003

aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu
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Az Evolution miniapplikátor-család < 0,6 mm anyag-
vastagságú és < 27 mm léptetéshosszú, fızött csat-
lakozók maximum 6 mm2 keresztmetszetı vezetékre 
történŒ krimpelésre használható. Az adagolást tekintve 
a szerszámok kialakítása lehet bal oldali (EVS modell), 
vagy hátsó (EVF modell) etetésı. A miniapplikátorok 
nullázhatatlan hétjegyı mechanikus számlálóval 
rendelkeznek, és beállítható, hogy az alsó vagy a felsŒ 
holtpont fele történŒ mozgáskor történjen a csatla-
kozó elŒtolása. A miniapplikátor minden 135,8 mm 
± 0,02 mm (az alaplaptól a T-befogóig, az alsó holt-
ponton mért) zárómagasságú krimpelŒ présben hasz-
nálható, legyen az asztali vagy automata alkalmazás.

MegkérdŒjelezhetetlen színvonal a 
világpiacon

Különleges alakú csövek 
sorjamentes körbevágása

Az EVF és EVS miniapplikátorok
EVOLUTION sorozat

GégecsŒvágó gép WSM 60

A WSM 60 ESB gégecsŒvágó géppel gégecsö-
vek, illetve különleges geometriájú csövek egy-
aránt körbevághatók sorja nélkül. A gégecsövek 
vágása a hullámhegyen történik. A WSM 60 ESB 
gépet kifejezetten olyan különleges alakú csövek 
feldolgozásához fejlesztették ki, amilyeneket példá-
ul az autóiparban, a gyógyászati iparban, valamint 
a mosó- és mosogatógépekben használnak.

A berendezés 10–60 mm külsŒ átmérŒjı, zárt 
gégecsövek vágására alkalmas. A vágás forgáson 
alapul: a vágókés folyamatosan a termék körül 
mozog, és a végsŒ hossz, valamint a megfelelŒ 
pozíció elérésekor belevág az anyagba. A géphez 
opcionális megfogók is rendelkezésre állnak, ame-
lyek vágás közben stabilizálják és rögzítik a csövet. A 
csŒtermékekhez akár 3 különbözŒ alakú megfogó is 
használható, amelyeket a gép vezérlésén választhat ki.

Ezt a csŒfelismerést nagyfelbontású ka-
merarendszer segíti. A szabványos gégecsö-
vek pozícionálása opcionális kivitelben lézeres 
fénysorompók segítségével is történhet.

Az extruderrel történŒ gyártósorba integ-

rált üzemeltetéshez kiegészítŒ tartozékok (pl. 
kivezetŒ szalag, lefúvóberendezés) kaphatók. 
A feldolgozás mindkét irányban, azaz jobb-
ról balra, illetve balról jobbra is történhet.

Opcionális tartozékként a WSM 60 gép sliccelŒ 
egységgel is felszerelhetŒ, amely a normál kialakí-
tású gégecsöveket hosszirányban be tudja vágni.

ElŒnyök

n   A Mecal közel 40 éves krimpelési 
tapasztalatának fejlesztése

n   Fokozatmentes (0,01 mm) vagy négy 
magasságban állítható krimpelŒ fej, 
amelyen a vezeték- és szigeteléskrimp 
magassága külön szabályozható

n   A dupla üllŒknek és bélyegek-
nek köszönhetŒen külön cserélhetŒ 
csak a kopott alkatrész

n   Alkatrészek rövid szállítási határidŒvel

EVS miniapplikátor bal oldali 
etetéssel

Várkonyi Csaba
Tel.: +36 23 457 003

csaba.varkonyi@thonauer.net
www.thonauer.com

Várkonyi Csaba
Tel.: +36 23 457 003

csaba.varkonyi@thonauer.net
www.thonauer.hu
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Kábelek gyártás közbeni jelölése

A NOVA™ 1000 berendezést kifejezetten veze-
ték- és kábelgyártók számára fejlesztették ki, és 
segítségével a termék gyártása közben felvihetŒ a 
jelölés a vezeték, illetve a kábel szigetelésére. Az 
elsŒ ilyen rendszert 2014 júniusában szállította le a 
cég az egyik ügyfelének az Egyesült Államokban.

A rendszer új, illetve meglévŒ gyártósorokba egy-
aránt integrálható és precíziós kábelvezetŒ rendszerek-
kel is felszerelték, amelyekben a kábel minden irányban 
mozgatható. A Nova 1000 a vezetékek és kábelek 
gyártósoron belüli jelölésére használható, azonban 

megfelelŒ le- és felcsévélŒ rendszerrel feltekercselt 
vezetékek és kábelek is jelölhetŒk a segítségével.

A Nova szoftver segítségével beprogramozhatók 
a jelölési zónák a számok, betık és szimbólumok 
egymás utáni sorrendjével, így ismétlŒdŒ jelölés 
alakítható ki a vezeték vagy kábel mentén. Bizonyos 
szoftveres funkciók lehetŒvé teszik a növekményes 
jelölések automatikus létrehozását, emellett TrueType 
betıtípusok, logók és képek is használhatók jelölŒként.

A Solaris akril szırŒ felületére felvitt 1550 AR 
bevonat transzmittanciája (fényáteresztési arány) 
elérheti a 98%-ot az 1550 nm körüli hullámhossz-
tartományban, miközben a reflektanciája (fényvisz-
szaverési arány) mindössze 0,5% (kétoldali mérés).

A bevonat víztaszító és kopásálló, valamint 
az akril hordozóanyagnak köszönhetŒen a szırŒ 
könnyı, és jelentŒsen jobb ütésálló képességgel 
rendelkezik, mint az üveg. Ezeknek a tulajdonsá-
goknak köszönhetŒen az 1550 AR réteggel ellátott 
Solaris akril anyag kiválóan használható szırŒként és 
védŒablakként az 1550 nm-es hullámhosszon mıködŒ 
lézeres távérzékelési (LIDAR) alkalmazásoknál.

A bevonat víztaszító tulajdonságának köszönhetŒen 
a vízcseppek nyom nélkül le tudnak gördülni az 
ablak felületérŒl, ami minimális jeltorzulást tesz 
lehetŒvé mind az adó, mind a vételi oldalon.

Az 1550 AR antireflexiós bevonatot olyan alkal-
mazásokra tervezték, mint például a szemkárosodást 
nem okozó lézeres távolságmérés, amelynél 1550 
nm hullámhosszon üzemelŒ lézert használnak.

LecsévélŒ berendezéssel, valamint mérŒ- és vágórendszerrel kiegé-
szített jelölŒegység a berendezés elsŒ bemutatóján a sanghaji „Wire 
China 2014” kiállításon.

NOVA™ gyártósorba integrálható 
 UV-lézeres kábeljelölŒ rendszer

Antireflexiós bevonatok LIDAR-
alkalmazásokhoz

Mıszaki adatok

Fényáteresztési arány  98% (1550 nm-en)
Fényvisszaverési  0,5% 
arány 1550 nm-en  (kétoldali mérés)
UV-védelem >99 %
Hordozóanyag SolarisTM akril
Vastagság  1 és 2 mm (további vas-

tagságok megrendelésre)
Minimális méret teljes kialakítási szabadság

Kokavecz László
Tel.: +36 23 457 003

laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 

Kokavecz László
Tel.: +36 23 457 003

laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy régi kollégánk és szeretett 
barátunk, útitársunk elhunyt.

Zelené Pálfi Gabriella személyében egy közpon-
ti szerepet betöltŒ, tiszteletre méltó kollégánkat 
veszítettük el, aki teljes odaadással építette ki és 
vitte sikerre a cég magyarországi leányvállalatát. 

Az egykori ügyvezetŒ asszony jó ötleteirŒl, valamint 
a problémákhoz történŒ konstruktív hozzáállásá-
ról volt ismert. A szeme elŒtt lebegŒ célokat olyan 
meggyŒzŒdéssel interpretálta, hogy a legtöbb esetben 
minden szükséges jóváhagyást és támogatást megka-
pott hozzájuk. Nyitott és kooperatív beállítottságának, 
energiájának és kitartásának köszönhetŒen nem csupán 
elérte céljait, hanem komoly sikert is kovácsolt azokból.

A közös múltunk 1975-ben kezdŒdött, amikor 
egy magyar elektronikai cég beszerzŒjeként dol-
gozott, és cégünk akkori értékesítŒje, Friedrich 
Thonauer így találkozott vele. 1993-ban, öt évvel 
a THONAUER GmbH megalapítását követŒen újra 
keresztezŒdtek útjai cégünkkel, és lehetŒséget kapott 
arra, hogy közremıködjön az akkori budapesti 
szolgáltató és értékesítési iroda megalapításában. 
1995-ben lett a Kft.-vé alakult vállalkozás ügyvezetŒ 
igazgatója. Mind a 15 munkatársát személyesen 
választotta ki, így egészen különleges csapatot 
tudott létrehozni. Személye tovább fog élni a mun-
kájában, valamint mindazokban, akik ismerték Œt. 

Utólag is köszönjük neki, hogy olyan nagyszerı 
és kivételes módon irányította a THONAUER magyar-
országi csapatát, és tisztelettel adózunk munkája, 
valamint sikerei elŒtt. Emlékét szívünkben megŒrizzük, 
és bízunk abban, hogy cégünk minden további 
sikerénél valamilyen módon Œ is velünk fog örülni.

Zelené Pálfi Gabriella †
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Kokavecz László
Tel.: +36 23 457 003

laszlo.kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 

Milyen szerepet tölt be a Zeta berendezés az 
Önöknél folyó kábelköteg gyártásban?

Karl-Heinz Steindl: „A Zeta kábelfeldolgozó 
gép számunkra az ideális berendezés a kábelköteg 
gyártáshoz a Zeta keresztmetszet tartományá-
ban lévŒ egy eres vezetékek feldolgozásakor.”

Miért döntöttek egy második Zeta 
 berendezés beszerzése mellett?

Karl-Heinz Steindl: „Az elsŒ Zeta gépet hét évvel 
ezelŒtt kezdtük használni és az óta több mint 13 
millió vezetéket vágtunk le a segítségével. Tudo-
másom szerint ez az egyetlen olyan gép, amely 36 
különbözŒ vezetéket képes átállás nélkül feldolgozni. 
A gép kora, valamint a megrendelések nagy száma 
miatt vált szükségessé, hogy a kulcsfontosságú 
szerepet betöltŒ gépünkbŒl egy újabb darabot sze-
rezzünk be. Ezáltal biztosíthatjuk, hogy egy esetle-
ges meghibásodás esetén nem áll le a gyártás.

Miben látja ennek a berendezésnek az elŒnyét 
a hagyományos forgókaros gépekhez képest?

Karl-Heinz Steindl: „Az elŒny abban rejlik, 
hogy cégünk képes nagy kábelkötegek gyártásá-
ra kis darabszámban és rövid átfutási idŒvel. Ez a 
gép ideális ahhoz, hogy a különbözŒ vezetékeket 
egyetlen kötegben gyártsunk le és igény szerint 
kiválaszthatjuk, hogy a köteg egyes vezetékei 
mely munkaállomásokon kerüljenek krimpelésre, 
vagy más módon való megmunkálásra.”

Évente mennyi karbantartást igényel a gép?
Karl-Heinz Steindl: „A karbantartást úgy szerveztük 

meg a Zeta gépnél, hogy a Thonauer szervizmérnöke 
és a mi karbantartó technikusaink évente kétszer 
ellenŒrzŒlisták alapján közösen átnézik a gépet. 
Ezeken kívül – a heti feliratozó-karbantartásokat 
leszámítva – évközben nincs is más teendŒnk.”

Mennyire volt nehéz a gép üzembe helyezése?
Karl-Heinz Steindl: „Az üzembe helye-

zés igen könnyı volt, ugyanis a berende-
zés szoftvere egyszerıen kezelhetŒ.”

Mennyi betanított munkás dolgozik a  gépen? 
Milyen hosszú ideig tart a betanítás?

Karl-Heinz Steindl: „A gépen jelenleg 
négy betanított munkás dolgozik. A betanítás 
idŒtartamát – ha mindössze a gép kezelésérŒl 
beszélünk – egy-két hétre becsülném.”

Mit gyártanak a Zeta gépen, és miért pont 
ezt a gépet használják erre a célra?

Karl-Heinz Steindl: „A Zetán gyártott kábelkö-
tegek éves darabszáma száz-kétszáz-háromszáz 
darab, az ezekhez tartozó krimpelendŒ érintkezŒk 
száma 500-600 darabot tesz ki, és a gyártás 1–5 
darabos kötegekben történik. Ezen kábelek gyár-
tása forgókaros gépekkel nem oldható meg.”

Nagyjából mennyi vezetékvágást végeznek 
évente, mekkora a cég termelékenysége?

Karl-Heinz Steindl: „Csak a Zeta gépen évente 
nagyjából 2 millió vágást végzünk. Nagyobb darabszá-
mokhoz rendelkezünk egy Gamma típusú géppel is.”

Köszönöm a beszélgetést, Steindl úr!

Az EGSTON System 
Electronics Eggenburg GmbH 
egy osztrák székhelyı, globális 
tevékenységet folytató cég. 
A termékportfóliója magában 
foglalja a teljesítményelektro-
nikai eszközöket, a hálózati és 
töltŒkészülékeket, a tekercselt 
árukat, az induktív alkatrésze-
ket és alkatrészcsoportokat, 
valamint az ügyfelek igényei 
szerinti kábelrendszereket.

A vállalat 2013-ban 1100 
munkatársat foglalkoztatott, és 
44,9 millió euró forgalma volt.

A Komax ZETA berendezés 
versenyelŒnye

Az Egston cég 2007 óta használja a Komax cég Zeta transzfer rendszerı automata kábelfeldolgozó beren-
dezését. 2014-ben a vállalat a gép kihasználtsága alapján úgy döntött, hogy egy újabb Zeta gépet szerez 
be a THONAUER-tŒl. A berendezés használatával az Egston egyetlen mıveleti lépésben képes különbözŒ 
vezetékekbŒl álló és eltérŒ végzŒdésekkel ellátott kábelkötegeket gyártani. Ez rendkívüli hatékonyságnövelést 
és egyben óriási versenyelŒnyt jelent egy olyan piaci szegmensben, amelyre az intenzív verseny jellemzŒ. Az 
új beszerzés kapcsán Karl-Heinz Steindl igazgató úrral beszélgettünk.

Thomas Stummer az Egston Zetája elŒtt

Ing. Karl-Heinz Steindl, az 
EGSTON operációs igazgatója és 
cégvezetŒje Thomas Stummerrel 
(THONAUER).

Referencia
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Egy napóra az évfordulóra

Az IEAS nemzetközi kiállítást minden évben 
Bukarestben, a Parlament Palotájában rendezik 
meg, és az elektromos berendezések, valamint az 
automatizálás legújabb technológiai megoldásai-
nak bemutatását tızi ki célul. A vásár ünnepélyes 
keretek között zajlott, ugyanis az idei rendezvény 
volt a tizedik soron következŒ kiállítás, amely 
az elŒbbiekben említett témakört járta körül.

A Thonauer elŒször képviseltette itt magát és 
komoly sikert könyvelhetett el. A cég több alkalma-
zási területen – így például a kábelfeldolgozás, a 
kiöntŒgyanták adagolása, az átcsévélés és a feliratoz 
kapcsán – mutatott be megoldásokat. Az ügyfele-
inkkel történŒ jó együttmıködésnek köszönhetŒen 
igen sokan felkeresték a vásári standunkat.

Mint minden évben, idén is örvendetes módon 
lehetŒségünk nyílt a brnói gépészeti kiállításon 
a céges bemutatóra. Ez mindig jó alkalom arra, 
hogy a kiállítási forgatagtól távol megismertet-
hessük ügyfeleinkkel az érdekes termékújdonsá-
gokat és eszmecserét folytathassunk azokról.

Ideális helyet biztosít ehhez a Voronez Hotel, 
ahol egy nagyjából 35 fŒbŒl álló csoport kényelme-
sen részt tud venni a rendezvényen. Idén néhány 
asztali gépet mutattunk be, köztük a Brady cég 
WRAPTOR™ UV-lézeres nyomtatóját, valamint a 
MECALBI STCS infrás zsugorcsŒ-feldolgozó gépet.

Az esti kötetlen vacsora kellemes lezárása volt 
az eseménynek, amelyen a résztvevŒkben máris 
megfogalmazódott a jövŒ évi összejövetel igénye.

Cégünknek 1999-ben nyílt lehetŒsége arra, hogy 
leányvállalatot alapíthasson Csehországban. Korlátozó 
tényezŒt jelentett ugyanakkor, hogy nem rendelkeztünk 
a Komax cég csehországi képviseletéhez szükséges 
joggal. Szerettünk volna azonban ebben az országban 
is kialakítani egy képviseletet, amely más termékek-
kel is sikeressé válhat, bár a fŒ tevékenységünknek 
továbbra is a kábelfeldolgozást tekintettük. Bejött 
a számításunk: ma, 15 évvel késŒbb a csehországi 
Thonauer s.r.o. sikeres leányvállalatunkként mıködik, 
és komoly potenciállal rendelkezik a jövŒre nézve. 
Ennek a sikernek természetesen az alapvetŒ záloga a 
csapat összetétele: Jirí Popelínsky és felesége, Lenka 
Popelínska személyében kiváló munkatársakra esett 
a választásunk. SzívbŒl gratulálunk mindkettŒjüknek 
és a csehországi leányvállalat további munkatársainak 
a sikeres tevékenységhez. Külön köszönettel tarto-
zunk hıséges cseh ügyfeleinknek, akikkel sikerült jó 
kapcsolatot kialakítanunk. Az így létrejött kiváló piaci 
helyzetünk alapján bízunk abban, hogy újabb ígéretes 
termékekkel a jövŒnk is hasonlóan sikeres lesz.

Vásári áttekintés
IEAS 2014, Bukarest

Céges bemutató
Hotel Voronez, Brno

15 éves a csehországi Thonauer
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VÁsÁroK / rendezVényeK / szeminÁriumoK

H

mintÁK, KisszériÁK
Bemutató gépeink szabad kapacitását minták és 

kisszériák gyártására ajánljuk.
Használja ki Ön is ezt a lehetŒséget.

ÉrdeklŒdni lehet a +36 23 457 003 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. 
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi 
Tel. +36 23 457 003 
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

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

roMániA éS MoldáviA

Thonauer Automatic s.r.l. 
Str. Diligentei  nr. 5 
031555 Bucuresti – Sector 3 
Tel. +40(0)21 335 1287 
Fax +40(0)21 336 9534  
office@thonauer.ro
Telephely

Reprezentant Timisoara 
Mobile +40 727 321 030 
marian.menyhart@thonauer.ro 
Mobile +40 729 998 132 
adi.geana@thonauer.ro
Reprezentant Cluj 
Mobile + 40 735 228095 
cristian.serban@thonauer.ro

BéCS – BudAKESZi – PoZSony 
Brno – BuKArEST

AMPER, Brno (CZ)   2015. 03. 24–27.

Bemutatóterem-megnyitó, Bécs (A)   2015. 04. 13–17.

Ipar napjai (Mach-Tech), Budapest (H)   2015. 05. 12–15.

SMART Automation Austria, Linz (A)   2015. 05. 19–21.

Elosys, Trencsén  (SK)   2015. 10. 13–15.


