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A Thonauer GmbH. információs magazinja

A Productronica  
újdonságai

FAKRA HF-csatlakozók  
gyártása

Izgalmas megoldások a  
huzaltekercselésben

Kihívások a szelektív 
bevonatolás területén

A Thonauer már jóval az európai uniós tagság elŒtt lefektette egy szi-
lárd, független vállalkozás alapjait Romániában. A kiváló csapattagok-
nak köszönhetŒen az új cég kimagasló eredményeket ért el, és öntuda-
tosan tekint a jövŒbe, miközben nem feledkezik el a gyökereirŒl.

A Thonauer 
10 éve 
Romániában
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Thonauer illustriert
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

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

A Thonauer-t a Komax AG-vel 25 éves partneri 
kapcsolat köti össze.

Ing. Friedrich Thonauer
alapító cégvezetŒ

Bizalommal tekintünk az új 
esztendŒ felé

Nem sokkal az elmúlt év vége elŒtt 
megelégedéssel állapíthattuk meg, hogy a 
médiában hangoztatott negatív várakozások 
nem következtek be. 2013-ban ismét jó évet 
zárhattunk. Romániai telephelyünk önálló, 
teljes jogú társaságként történŒ fennállá-
sának immár 10. évfordulóját ünnepelte. 
Kereskedelmi tevékenységünk ugyan jóval 
korábbra nyúlik vissza ebben az országban, 
azonban az értékesítés akkoriban még BécsbŒl 
történt. Az európai uniós tagságról pedig 
természetesen még sokáig szó sem esett.

Szeptemberben Bécsben új értékesítési 
vezetŒ került a vállalat élére. Ing. Mag. Werner 
Renner személyében nagy szaktudású és 
kiváló emberi kvalitásokkal bíró munkatárs-
ra leltünk. ErrŒl hamarosan saját maguk is 
meggyŒzŒdhetnek. Az értékesítési terület 
Moldovával is kibŒvült, miután a jármı- és 
alkatrészipar ezt az országot is elérte. 

Iparágunk újításainak gazdag tárháza 
volt a múlt év novemberében München-
ben megrendezett „Productronica” vásár. 
Találtunk is egy új terméket, amely kiváló-
an illett a portfóliónkba: a zsugoranyagok 
feldolgozására alkalmas gépeket, ame-
lyek már szerepelnek kínálatunkban. 

A vásár napjai alatt tovább mélyíthettük 
szaktudásunkat egyes technológiákban, mint a 
kétkomponenses keverés és adagolás valamint 
a kiöntés. Ezeken a területeken is készséggel 
állunk ügyfeleink rendelkezésére. Ebben a kiad-
ványban megtalálja az ismertebb termékeink-

hez fızŒdŒ újítások részleteit, a legjobb meg-
oldást azonban természetesen az értékesítési 
mérnökeinkkel folytatott konzultáció jelenti.

Új, egyedi gépmegoldásokat mutatunk 
be a szelektív bevonatoláshoz, illetve az 
egy gépen belül végezhetŒ bevonatoláshoz 
és mikroadagolású kiöntéshez. A két-
komponenses keveréssel és adagolással 
készített tömítésekhez való gépünk már 
számos ügyfelet meggyŒzött, akiknél ezt 
követŒen már telepítettünk is berendezést.

Miután a jármıipar egyre növekvŒ mennyi-
ségben használ nagyfrekvenciás csatlakozókat, 
minŒségi feldolgozó berendezést kínálunk a 
FAKRA csatlakozókhoz. Nem elhanyagolható 
üzleti szegmens a huzaltekercselés számára 
kínált huzalfeszítŒk piaca. Természete-
sen széles termékpalettával rendelkezünk 
huzaltekercselŒ gépekbŒl is, azonban a 
kereskedelmi forgalomban lévŒ szinte összes 
gyártmányba beépíthetŒ sokféle és kiváló 
minŒségı huzalfeszítŒ különösen figyelemre 
méltó. A kínálatunkban szereplŒ termékeket 
már számos ügyfelünk sikerrel használta. 

Kiadványunkban nemcsak a fenti té-
mák részletei találhatók meg, hanem egyéb 
érdekes újítások is. Továbbra is felkészültek 
vagyunk tehát a kihívásokkal szemben, és 
bízva a közös munka eredményességében sok 
sikert kívánunk minden kedves olvasónknak 
és üzleti partnerünknek az újesztendŒben.

Szívélyes üdvözlettel,
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Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

A rendkívüli találkozót a múlt év végén rendezték, 
amikor a Thonauer csoport legfiatalabb leányvál-
lalata a 10 éves fennállását ünnepelte. A romániai 

Thonauer cég dolgozói és az anyacég képviselŒi 
egyaránt örültek a jubileumi rendezvénynek.

 „Büszkék vagyunk arra, hogy fontos részét 
képezhetjük ennek a nagyszerı csoport-
nak, a Thonauer családnak” – mondta 
Magda Cuciurean, az iroda vezetŒje. „Ez 
a 10 év – minden örömével és nehézsé-
gével együtt – olyan volt számunkra, mint 
valamiféle nagyszerı utazás egy kiváló, 
biztos úton. Eközben sok kellemes benyo-
más ért bennünket. Hiszen amit tettünk, 
a lelkesedés hajtotta, és nem is vettük 
észre, milyen gyorsan elszaladt az idŒ.

Mindezt nem érhettük volna el az anyavál-
lalatunk rendkívüli támogatása nélkül, és úgy 
hisszük, hogy növekedésünk hasonló módon 
fog folytatódni. Örülünk a jövŒbeli kihívások-
nak, és az eddigiekhez hasonló odaadással 
fogunk törekedni a még jobb eredményre”.

A Thonauer cég romániai mıködése tulajdonképpen már régebbre tekint vissza, azonban a leányvállalat 2013-
ban ünnepelte jogi értelemben vett önállóságának pontosan 10. évfordulóját. EbbŒl az alkalomból egyedi 
készítésı faliórával leptük meg Bukarestben a sikeres csapatot.

A Thonauer 10 éve 
Romániában

Kis mennyiségek optimális keverése és precíz 
adagolása

Annak az útnak a jelképe, amelyen a 
Thonauer csapata közösen haladt.

Az M-KDS minimális mennyiségek dugattyús adagolórendszere 
mıködés közben (© Micron)

Egy vállalatot csak a dolgozói tehetnek naggyá. 
A legjobbakat kívánjuk a romániai Thonauer cég 
csapatának!

 A 2013. évi 

Productronica 

újdonságai

Az M-KDS a minimál-mennyiségek dugaty-
tyús adagolórendszere, amely áttörést jelent a 
kétkomponensı anyagok kis mennyiségı adagolá-
sában. A keverŒrendszer döntŒ fontosságú elŒnye, 
hogy a dinamikus keverési eljárásnak köszönhetŒen 
a csekély mennyiségı anyagot is intenzíven meg-
keveri. A dugattyús adagolórendszer térfogat-ki-
szorításos (volumetrikus) elven alapuló adagolása 
gondoskodik az állandó, viszkozitás-független 
eredményrŒl, amelyet kevéssé befolyásol az alkal-
mazott töltŒanyag fajtája. A szervo-hidraulikus vagy 
elektromos mıködtetésı dugattyús adagolóval a 
különbözŒ keverési feladatok széles skálája lefedhetŒ.

Alkalmazási példa: Napelem gyártása 
vékonyréteg eljárással

Különlegesség: az elektromosan vezetŒ ra-
gasztónak a modulra történŒ felvitele során a 
keverŒrendszer közvetlenül az üvegre támasz-
kodik, ezzel a lehetŒ legegyenletesebb és legvé-
konyabb ragasztónyomvonal alakítható ki.
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Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 

Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 

A vágási felület közelképe

KülönbözŒ koaxiális kábelek

A koaxiális vezetékek árnyékolásának el-
távolítása rendszerint forgó késekkel törté-
nik. A szövet alatt lévŒ szigetelŒréteg ilyen-
kor mintegy ellentart a késsel szemben.

Az ilyen elvı csupaszításnál a szigetelŒréteg sérülé-
se soha nem zárható ki teljesen. Minél puhább anyagú 
a szigetelés, a vágás során annál mélyebbre nyomódik 
az árnyékolás a szigetelŒrétegbe, és annál nagyobb az 
esély ez utóbbi megsértésére.

Bizonyos vezetékeken 
– például az elektromos 
jármıvek nagyfeszültségı 
vezetékein – azonban sem-
milyen körülmények között 
nem lehetnek sérülések, 
még a mikrosérüléseket 

A kábelkonfekcionálás számos 
termékújdonsága mellett a Zoller + 

Fröhlich éppen a 2013. 
évi Productronica vá-
sárra idŒzítette vitathat-
atlan világújdonságát, a 
CR 03 K krimpelŒgépet. 
Az elektropneumatikus, 
rugalmas kialakítá-
sú gépet ömlesztett 
kivitelı, szigetelt, 
gyırıs kábelsarukhoz 

tervezték. A gép a 0,5–6,0 mm2 (AWG 20–10) kereszt-
metszet tartományban szabványos, szimmetrikus 
„B” krimpformában kapcsolja össze a vezetéket és 
a gyırıs kábelsarut. Opcionálisan másik krimpelési 
formák is kialakíthatók. A krimpelési magasság kézzel, 
illetve opcionálisan aktuátor használatával automatiku-
san is állítható. MegfelelŒ szerszám felszerelésével a 
gép egyszerıen használható más gyırıs kábelsaruk-
hoz is. A szerszámok mindegyike gyorsan cserélhetŒ.

A gép részei közé tartozik a CR 03 K alapgép, 
valamint a krimpspecifikus alkatrészek: a vezetŒ-
sín, a továbbítócsŒ, a válogatóblokk, a megfogó 
elemek, a mélységütközŒ és a krimpelŒszerszám.

és a legfinomabb hajszálrepedéseket is 
100%-os biztonsággal ki kell zárni.

Ennek a követelménynek tesz eleget a 
Feintechnik R.Rittmeyer GmbH cég új BERI.
CO.CUT árnyékoló szövet vágó berendezése.

A gép kezelése hihetetlenül egyszerı. Az árnyé-
kolást elöl kézzel húzzák hátra annak érdekében, 
hogy a csŒszerı kialakítású kést az árnyékolás alá 
lehessen csúsztatni, hosszú árnyékolások esetén 
pedig a kábelt az árnyékolással együtt a vágócsŒbe 
vezetve a vágás helyéig csúsztatják fel a csŒvéget. A 
kés a kar segítségével hosszanti irányban mozgatha-
tó, és az árnyékolást a kívánt helyen lehet elvágni.

A berendezéssel ø 7,0 mm– kb. 22,0 mm méretı 
kábelek csupaszíthatók. 

Az eszköz számos további elŒnnyel rendelkezik. A 
szövet például könnyedén eltávolítható a több erı és 
a nem kör keresztmetszetı vezetékekrŒl is. A teljes 
egység oldalirányban dönthetŒ, így beállítható az opti-
mális munkahelyzet. Minden egyes lépés átlátható, és a 
kezelŒszemély ellenŒrizheti azokat. Mıködéséhez nincs 
szükség sırített levegŒre, áramra vagy más anyagokra.

CR 03 K KRIMPELÃ

 A 2013. évi 

Productronica 

újdonságai

 A 2013. évi 

Productronica 

újdonságai

BERI.Co.CuT
ÁRNYÉKoLÓ SZÖVET VÁGÓ 
 BERENDEZÉS
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Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 

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

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

Az elektronikai alkatrészek portól és nedvességtŒl 
való védelme különösen fontos. Ilyenkor vethetŒk be 
az UL-engedéllyel rendelkezŒ, nagy teljesítŒképességı, 
magas hŒtırésı (B, F, H) és jó vegyi ellenálló 
képességı termékeink. A RAKU-PUR® segítségével 
személyre szabott megoldásokat tudunk kínálni az 
elektronikai alkatrészek hatékony védelméhez.

Az MCM Cosmic, amelyet 2012-ben meg-
vásárolt a Komax cég, 2013 novembere óta 
Komax Japan néven van jelen a piacon. 

A Komax Japan az asztali csupaszítókra és az 
ügyfelek igényei szerinti megoldásokra specializáló-
dott. Ezzel a felvásárlással a Komax Wire kibŒvítette 
kínálatát, és teljessé tette a termékpalettáját. A kedvezŒ 
árú gépeik például a legkülönfélébb nehezen kezelhetŒ 

szigetelŒanyaggal bevont több erı vezetékekhez, 
valamint koaxiális kábelekhez is használhatók.

A Komax Wire ezzel a lépésével is hangsú-
lyozza az asztali gépes megoldások iránti hosz-
szantartó elkötelezettségét. Ennek megfelelŒen 
a jövŒben további innovatív termékekre és meg-
oldásokra számíthatunk ezen a területen.

A változás számos szervezeti elŒnyt is tarto-
gat ügyfeleink számára: 2014 elejétŒl az európai 
piacot közvetlenül Svájcból látják el. Az elŒnyök 
közé tartozik még a gépek és a pótalkatrészek 
könnyebb hozzáférhetŒsége, a javítási idŒk lerövi-
dülése, valamint egy mıszaki támogatást nyújtó 
forródrót is. A termékinformációk angol és német 
nyelven megtalálhatók a Komax Wire weboldalán.

Cosmic 927 R / RX / RX-WL
Forgókéses csupaszítógép

n érzékeny vezetékekhez,
n sík vágási felület,
n sodrási funkció,
n egyszerı kezelés,
n könnyı, hordozható kivitel

Az elektronikai alkatrészek 
egyedi védelme

Az MCM Cosmic új neve 
Komax Japan

A Thonauer szolgáltatásai

n  hozzáértŒ szaktanácsadás a megfelelŒ 
feldolgozási eljárás kiválasztásához,

n  alkalmazástechnológiai tanács-
adás és mintadarabok gyártása,

n  szakértŒi konzultáció proto-
típusok gyártásához,

n  a legújabb mıszaki megoldások habfel-
hordásra, kiöntésre és adagolásra.
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Mıszaki adatok

Méretek (mm) 27,1 x 27,1 x 263

Üzemi hŒmérséklet 10 °C–40 °C

Áramlási sebesség 0,004–6,0 ml/min

Viszkozitás tartomány 1 cps–100 000 cps

Bemenet 1/8” NPT, 
 csatlakozóhüvely

Kimenet Luer-lock, 
 csatlakozódugó

Maximális bemeneti  
folyadéknyomás 90 psi (6 bar)

A közeggel érintkezŒ  
részek anyaga nemesacél, Kalrez®

Tulajdonságok és elŒnyök

n  10 nl minimális térfogatú cseppek,

n  ténylegesen érintkezés nélküli jet-adagoló,

n  akár 300 csepp/másodperc 
 ismétlési sebességı adagolás,

n  egyadagos vagy folytonos üzemmód,

n  akár 400 kcps  viszkozitású 
 anyagokhoz használható,

n  csak két alkatrész érintkezik a folyadékkal,

n  egyszerıen használható és tisztítható,

n  beépített folyadékfıtéssel  rendelkezik, 
amely csak a szükséges minimális 
 folyadékmennyiséget melegíti fel,

n  volfrám-karbid anyagú alkatrészek 
a hosszú élettartam érdekében,

n  a PVA összes rendszerébe beépíthetŒ

Tulajdonságok és elŒnyök

n  rendkívül precíz, ± 1% tırésı 
(anyagfüggŒ) szervoszabályozás,

n  Luer-lock csatlakozó a kimeneti oldalon,

n  öntömítŒ, az alacsonyabb viszkozi-
tású folyadékok nem csepegnek,

n  töltŒanyagot tartalmazó és anélkü-
li folyadékokhoz is használható,

n  nem változtatja meg és nem ká-
rosítja a töltŒanyagot,

n  egyszerıen szétszerelhetŒ és tisztítható.

Alkalmazások

n  hŒvezetŒ paszta,

n  epoxi kiöntŒmassza,

n  kitöltés/réskitöltés,

n  tömítés,

n  optikai ragasztás,

n  kiöntés egykomponensı anyaggal

A VPX-450 volumetrikus szivattyút kifejezetten kis 
folyadékmennyiségek, vonalak vagy pontok formá-
jában, nagyfokú szabályozottság mellett történŒ 
felviteléhez fejlesztették ki. Ez a szivattyú az excent-
rikus csigaszivattyúk elvén mıködik, amelyeknél a 
csavarvonalú rotor folyamatos áramként a kicsiny, zárt 
kamravonalba vezetve kényszeríti át a rendszeren a 
folyadékot. A szivattyúmechanizmus szık tıréseinek 
köszönhetŒen szinte a legkülönfélébb viszkozitású 
anyagok is lökés- és cseppmentesen továbbíthatók.

A JDX sugáradagoló szelep kimagasló-
an gyors, érintkezés nélküli jet-adagoló, amely 
400 000 cps viszkozitásig képes a precíz ada-
golásra. Az egyedülálló membrános kialakítás 
mindezek mellett idŒ- és költségtakarékos.

A JDX használatával az egyébként nehezen 
kezelhetŒ folyadékok is akár 10 nanoliteres meny-
nyiségekben pontosan adagolhatók. Emellett ugyan-
arra a helyre több csepp is felvihetŒ 300 csepp/
másodperc maximális ismétlési sebesség mellett. 
A cseppek pozicionálási pontossága 0,3 mm.

A JDX eddig elérhetetlen ismétlési pontosságot 
kínál. Mivel nincs z irányú elmozdulás, amely lefé-
kezné a szelepet, az adagoló az egyébként nehezen 
hozzáférhetŒ helyeket is gyorsan és egyszerıen eléri.

A szelep számos elŒnye az egyedülálló dia-
fragmás kialakításon alapul, amely a kis tömegnek 
köszönhetŒen gyors mozgásokra képes. A szerke-
zetet a speciális, egyszerıen cserélhetŒ membrán 
különbözteti meg más jet-adagolóktól, amelyek 
rendszerint dinamikus folyadéktömítésekkel ren-
delkeznek, és általában fáradságos módon kell 
kiszerelni, megtisztítani vagy kicserélni azokat.

A JDX a folyadékok igen széles spektrumá-
nak adagolására képes, így használható például 
töltŒanyagokhoz, bevonatokhoz, ragasztókhoz, epo-
xigyantákhoz és kenŒanyagos mikrobevonatoláshoz, 
orvosi eszközökhöz, LED-szereléshez, réski-
töltéshez, valamint chipek ragasztásához.

VPX-450 volumetrikus szivattyú 
kis folyadékmennyiségekhez.

A PVA-JDX sugáradagoló szelep 
gyors mozgásokat és a lehetŒ leg-
pontosabb felvitelt teszi lehetŒvé 
a nehezen kezelhetŒ folyadékok 
esetén is.

VPX-450
VoLuMETRIKuS SZIVATTYÚ

PVA-JDX
SuGÁRADAGoLÓ SZELEP

Gyors és precíz – szelepek a 
legkisebb anyagmennyiségekhez

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

aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu
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Alföldy-Boruss Áron
Tel.: +36-1-372-7700

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

A MECALBI, új portugál beszállítónk a minŒségi ipari 
zsugorcsŒ-melegítŒ berendezések fejlesztésének és 
gyártásának specialistája. A széles termékpalettán 
egyaránt megtalálhatók a forrólevegŒs és az infravö-
rös sugárzással mıködŒ gépek. A berendezésekben 
típustól függŒen egyidejıleg egy vagy több zsugorcsŒ 
melegíthetŒ. Mindegyik készüléket vezérlŒmodullal 
láttak el, amelyen beállíthatók a folyamatparamé-
terek, köztük a hŒmérséklet és a zsugorítási idŒ. 
Kiegészítésként tömítettség-vizsgáló berendezést is 
kínálunk.

n STCS-B
Egyszerı forró levegŒs asztali gép. MunkahŒmérséklet: 
150 °C–350 °C. 

n STCS-VM
Forró levegŒs asztali gép több zsugorcsŒ egyidejı 
melegítéséhez.

n STCS-EVO500
Infravörös sugárzással mıködŒ berendezés 550°C-
os maximális hŒmérséklettel. A folyamat megfelelŒ 
biztonsága érdekében a készülék a melegítés során 
rögzített helyzetben tartja a vezetéket.

n STCS-CS19 (a képen)
Infravörös sugárzással mıködŒ zsugorcsŒ-automata 
nagy darabszámokhoz, például a jármıiparban.

MinŒségi zsugortechnológiai 
rendszerek

FAKRA NF-csatlakozók 
gyártása
A FAKRA NF-csatlakozók a jármıipar szabványos 
csatlakozói. JellemzŒ felhasználási területeik a rá-
dióantennák, a GPS-szolgáltatások vagy a navigációs 
rendszerek, a mobil kommunikációs eszközök és a 
rádiófrekvenciás Bluetooth-alkalmazások. FAKRA NF-
csatlakozókat használnak a kulcs nélküli rendszerek 
és állófıtések rádiófrekvenciás távirányítóinál is.

A koaxiális kábelek különbözŒ típusainak és 
mindenekelŒtt az összes FAKRA csatlakozónak a 
kezeléséhez a Mecal egy háromlépéses eljárást 
dolgozott ki, amely a COAXIAL MRSP applikátoron 
alapul. A koaxiális vezetékek csupaszítását és a 
csatlakozók krimpelését három mıveletbe csopor-
tosították, és ennek megfelelŒen három különbözŒ 
gépet alkalmaznak. Így egy rugalmas, a különbözŒ 
kábelkeresztmetszetekhez és az eltérŒ csatlako-
zótípusokhoz jól igazodó rendszer jött létre.

Lépések

1. lépés:  nullvágás, a külsŒ szigetelés eltávolítása, a 
támasztóhüvely („sleeve”) krimpelési erŒ 
felügyelete mellett történŒ krimpelése.

2. krok:  nullvágás, a drótszövetes árnyékolás vissza-
hajtása a támasztóhüvelyre, az alumíniumár-
nyékolás levágása, a dielektrikum eltávolítása, 
a belsŒ vezetŒ ér krimpelése (csatlakozódu-
gasz, egyenes csatlakozó, 90°).

3. krok:  A külsŒ érintkezŒ krimpelése a krimpelési erŒ 
felügyelete mellett (csatlakozódugasz, egyenes 
csatlakozó, 90°).

A támasztóhüvely és a belsŒ ér 
krimpelésére szolgáló prés.

STCS-CS19

Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 
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CWF, CWFL, CWFH
KettŒs szervohajtású huzalfeszítŒ – forradalmi meg-
oldás a huzalfeszítési technológiában!
Mechanikus precíziós drótfeszítŒk vékony, 
0,04–0,7 mm átmérŒjı réz tekercselŒhuzalokhoz, 
amelyek ideális megoldást jelentenek a nagy, 
akár 25 m/s sebességı huzaltekercseléshez.

MegrendelŒ igényei szerint 
gyártott feszítŒegységek
Az Ingrid West Machinery (IWM) átfogó tekercselési 
know-how ismerete messze túlmutat az egyszerı 
„elektronikai” tekercseken. A cég számos egyedi 
gyártási megoldást tervezett és valósított meg, köztük 
motoros szegélyvágók zsinórjaihoz, horgászzsinó-
rokhoz, fıtŒelemekhez (nikkel-króm huzallal) és 
gázszenzorokhoz (15 µm átmérŒjı platinahuzallal).

MTASS, MTAS, MTAM, MTAL
A mágneses huzalfeszítŒk hosszú gyártási folya-
matok alatt is biztosítják az állandó feszességet, 
kis beállítási igénnyel. Ideálisan használhatók 
többorsós tekercselŒgépeknél, amelyeknél a te-
kercselés közben biztosítani kell a huzalfeszítést. 
0,03–0,4 mm átmérŒjı tekercselŒ huzalokhoz.

MTCSS, MTCS, MTCM, MTCL
Mágneses huzalfeszítŒ a huzalfeszesség ál-
landó értéken tartásához hosszú gyártási fo-
lyamatok során, kis beállítási igény mellett, 
0,03–0,4 mm átmérŒjı rézhuzalokhoz.

TCL
Mechanikus huzalfeszítŒ a tekercselési feszes-
ség precíz vezérléséhez nagyobb átmérŒjı 
(0,2–0,65 mm) rézhuzalok használatakor.

F71, DMA300, M65
Mechanikus precíziós huzalfeszítŒ finom (0,01–
0,08 mm átmérŒjı) tekercselŒ huzalokhoz.

Az IWM huzalfeszítŒi szinte az összes tekercselŒgép 
márkához felhasználhatók. A legtöbb modell emellett 
kérésre mikrokapcsolóval is felszerelhetŒ, amely ké-
pes a tekercselŒhuzal szakadásának felismerésére.

Izgalmas megoldások a 
 huzaltekercselésben

Minden 

tekercselŒgép 

márkához

A bemutatott rendszerek 
mindössze ízelítŒt adnak a 
teljes termékkínálatból.

A további típusokkal 
kapcsolatos részletekért 
és bŒvebb tájékoztatásért, 
kérjük, vegye fel a kap-
csolatot a sárga mezŒben 
megjelölt kapcsolattar-
tónkkal.
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Vastag huzalok
A vastag huzalok tekercseléséhez szükséges nagy 
feszesség károsíthatja a szigetelŒréteget. A pro-
filos huzalfeszítŒink megóvják a szigetelŒréteget, 
ugyanis a fékerŒt közvetlenül a huzaltekercselŒ 
orsónak, és nem a huzalnak adják át. 
Mindegyik orsót saját hidraulikus tárcsafékkel láttak 
el a huzalfeszesség pneumatikus vezérléséhez. A 
gépek 1, 2, 4 és 32 orsóval készült szabványos 
változatokban kaphatók, azonban az ügyfelek spe-
ciális kérésére más változatok is rendelhetŒk.

Kétorsós feszítŒ/huzalvezetŒ 
Ideálisak 0,8–3 mm átmérŒjı réz tekercselŒhuzalokhoz, 
amelyek nagyméretı elemi szálakból álló sodratok.

Vízszintes lecsévélŒ
A huzaltekercs fékezésével gondoskodik a megfelelŒ 
huzalfeszességrŒl, így megelŒzi a huzal szigetelé-
sének sérülését, valamint a vízszintes lecsévélés 
a huzal megcsavarodását is megakadályozza. 
A vezetŒkar lehetŒvé teszi a feszítés vezérlését, 
amelynek segítségével a szögletes keresztmetszetı 
csévetestek hosszú, lapos oldalai okozta „beló-
gás” vagy „visszarántás” 30 mm huzalhosszig 
kompenzálható. A huzalfeszesség egyszerıen 
szabályozható kb. 500–2500 g tartományban.

A TPC ForceMaster minden karos présgépre 
felszerelhetŒ, és gyorsan, elŒismeretek nélkül üzembe 
helyezhetŒ. Az eszköz nagyobb költségek nélkül 
teszi lehetŒvé a folyamatbiztonság és a dokumen-
táció követelményeinek történŒ megfelelést.

n  az érzékelŒ jellemzŒ értékeinek au-
tomatikus felismerése,

n  betanítás = mérési program au-
tomatikus létrehozása,

n  a mérési program automatikus konfigurálása,
n  egyszerı egygombos kezelés,
n  kétsoros, jól olvasható kijelzŒ,
n  világító IO / NIO kijelzŒ,
n  beállítható figyelmeztetŒ hangok,
n  különbözŒ számlálási funkciók

FolyamatellenŒrzés karos 
présgépekhez

TPC ForceMaster

Várkonyi Csaba
Tel.: (+361) 372 77 00

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

Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 
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A Cleartech™ Touch display ablak a PCAP 
érintŒképernyŒs kijelzŒkhöz (PCAP = Projected 
Capacitive Touch, projektív kapacitív érintŒképernyŒ) 
használható. Manapság gyakorlatilag az ösz-
szes okostelefon és táblagép a PCAP-technológiát 
használja, és a gyártók a kiváló optikai tisztaság 
mellett rendkívüli karcállóságot és/vagy kémi-
ai ellenálló képességet követelnek meg.

A Cleartech™ Touch egyedülálló tulajdon-
ságai az elŒlap átlátszó, kemény bevonatának 
és a hátlap szinte láthatatlan mikroszerkezetı, 
Newton-gyırıket kiküszöbölŒ bevonatának 
kombinációjából eredŒ rendkívüli keménység-
nek és optikai minŒségnek köszönhetŒk.

A displayablak felületének érintése komfortos, 
egyszerı kezelést tesz lehetŒvé, mindemellett az 
ujjlenyomatok az extrém keménységı és kémiai 
ellenálló képességı felületrŒl könnyedén eltávolíthatók.

A Cleartech™ Touch gyakorlatilag bármilyen 
PCAP érintŒképernyŒs alkalmazásnál használható. 
JellemzŒ alkalmazási területei a nagy felbontású 
kijelzŒvel felszerelt hordozható eszközök, amelyeket 

extrém környezeti feltételek között alkalmaznak.
A Cleartech™ Touch gyártása az ügyfelek igénye-

ihez és az alkalmazáshoz igazítva történik és kisebb 
darabszámok mellett is rugalmasságot, kreativitást 
biztosít. A display ablak géppel megmunkálható és 
feliratozható, a rögzítés ragasztással történik.

Optimális védelem az 
érintŒképernyŒs alkalmazásokhoz

CLeArTeCH™ TouCH

A WDT neve több mint 30 éve egyet jelent az ömlesz-
tett kiszerelésı krimpérintkezŒk precíz feldolgozásá-
val és a hosszú élettartamra szóló minŒséggel. A cég 
további fejlesztésekkel egészítette ki a már bizonyí-
tott erŒsségeit, és ezáltal még inkább felhasználóba-
ráttá tette a pneumatikus krimpelŒgépeit.  

A gépek ergonomikusan kialakított 10 fokos 
dŒlésszöge, a gyorsváltós adapterrendszer vagy a 
krimpelési terület beépített megvilágítása mellett 
mindenekelŒtt a krimpelŒbetét-választék kibŒvítését kell 
kiemelni, amely megsokszorozza a lehetséges alkalma-
zások számát. Ennek köszönhetŒen a WDT gépei még 
rugalmasabbá válnak, és az ügyfelek igényei szerinti 
prototipizáláson keresztül megoldást kínálnak szinte az 
összes szokványos ömlesztett kiszerelésı érintkezŒhöz.

UP 14 –  kiváló ár–érték arányú belépŒ szintı 
modell szabványos saruk krimpeléséhez.

UP 35 / SSC –  az optimális megoldás a kis  
és közepes keresztmetszet- 
tartományban (csöves és  

préselhetŒ kábelsaruk 16 mm2 
keresztmetszetig, érvéghüvelyek 
50 mm2 keresztmetszetig). Az SSC 
modell a szabadalmaztatott biztonsági 
mechanizmusának köszönhetŒen 
ujjvédŒ nélküli CE-konform 
munkavégzést tesz lehetŒvé.

UP 60 –  maximális rugalmasság a 0,08 – max. 
185 mm2 keresztmetszet-tartományban. 
Az egyes alkalmazásokhoz beállítható 
visszalöket optimalizálja a ciklusidŒt és a 
levegŒfogyasztást.

UP 60 modell

UP 14 modell

UP 35 modell

Ömlesztett érintkezŒk 
krimpelése svájci precizitással

Várkonyi Csaba
Tel.: (+361) 372 77 00

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

Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu 
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Kihívások a szelektív 
bevonatolás területén

A KIHÍVÁS

VédŒbevonatolás és kiöntés egyetlen berendezéssel.
A Computrol, Inc. cégnek, az elektronikai ipar kis és 

közepes szériás eredeti alkatrészeket elŒállító cégeivel 
kapcsolatban álló világszintı gyártóipari szolgálta-
tónak egy új termékhez olyan gépre volt szüksége, 
amely az áramköri lapokat szelektív védŒréteggel 
képes bevonni. Ezeken a lapkákon azonban bizonyos 
területeket szelektív módon ki is kellett önteni.

A kiöntés során a 0,0522 cm3 térfogatú anyag 
nagy ismétlési pontosságú, precíz adagolása jelen-
tette a kihívást. VégsŒ soron az volt a nehéz feladat, 
hogy a Computrol nem szeretett volna kiegészítŒ 
berendezést igénybe venni a kiöntéshez, azonban 
a kritikus adagolási kritériumok alapján az is vilá-
gos volt, hogy a kézi felvitel nem jöhetett szóba.

A MEGOLDÁS

Bevonatolás és mikroadagolású epoxikiöntés egyet-
len munkacellában.

A PVA kétfunkciós berendezést javasolt, amely 
bevonatolásra és kiöntésre is képes, pontosabban 
a PVA 650 szelektív bevonatoló és kiöntŒ rendszert 
ajánlotta annak érdekében, hogy a két mıveleti lépés 
egyetlen munkacellában kivitelezhetŒ legyen.

A PVA egy speciális rendszert fejlesztett ki, 
amely megfelelt a Computrol elvárásainak. Ez 
az egyedülálló rendszer egy bevonatolásra és 
mikroadagolású epoxikiöntésre is alkalmas hibrid 
gép. A speciális PVA 650 berendezés FCS300-ES 
szórószelepet használ a bevonatoláshoz és FC100 

tıszelepet a pontos peremkialakításhoz. Emel-
lett egy MV500 típusú pozitív elmozdulású szelep 
gondoskodik a mikrokiöntési alkalmazásról.

A további jövŒbeli alkalmazásokhoz a PVA 650 
folyamatai teljes egészében konfigurálhatók. A 
PVA 650 különbözŒ rögzítési lehetŒségeket tesz 
lehetŒvé az adagolófúvókához, így különbözŒ 
anyagok vihetŒk fel vagy több alkatrészcsopor-
ton is el lehet végezni egyidejıleg a mıveletet.

ELÃNYÖK

Az új rendszerrel a nagyfokú precizitás és ismét-
lési pontosság, valamint a megnövelt hatékonyság 
mellett értékes idŒt tud megtakarítani a Computrol. 
„A PVA 650 alkalmazásával jelentŒsen lecsökkent 
az áramkörilap-szerelvények bevonatolásának 
elŒkészítési ideje. Konzisztensebbek lettek az 
áramköri lapok, javult az ismétlési pontosság és 
több megrendelést is kaptunk, ami hosszú távon 
rendkívüli idŒmegtakarítást jelent. Növelni tudtuk a 
hatékonyságot is, és a kész terméket gyorsabban 
tudjuk szállítani az ügyfeleknek” – mondta James 
Spencer, a Computrol gyártástámogató mérnöke.

Computrol, Inc.

az elektronikai ipar 
kis és közepes szériás 
eredeti alkatrészeket 
elŒállító cégeinek 
világszintı gyártóipari 
szolgáltatója.

ALKALMAZÁS

Felszereltség

n  PVA 650 szelektív bevonatoló és 
 adagolórendszer,

n  PVA-Kamera programozókamera,

n  FCS300-ES szórószelep (bevonatoláshoz – 
lásd fent),

n  FC100 tıszelep (bevonatoláshoz),

n  MV500 pozitív elmozdulású szelep 
( kiöntéshez – lásd fent),

n  tıkalibráció (az adagolófej helytelen 
 beállításának elkerüléséhez),

n  csapokkal ellátott láncos konvejor az 
áramkörilap-tartó mozgatásához,

n  10 gallonos (44 liter) nyomótartály a 
bevonatoló anyaghoz, alacsony töltöttséget 
jelzŒ érzékelŒvel,

n  5 gallonos (22 liter) tartály szivattyúval és, 
alacsony töltöttséget jelzŒ közelítésérzékelŒvel 
nagy viszkozitású kiöntŒanyagokhoz.

A szelektív bevonatolás és kiöntés területén is megvalósíthatók egyedi gépmegoldások – ezt bizonyítja a PVA 
cégtŒl származó esettanulmány. A Thonauer GmbH már sok tapasztalattal és know-how ismerettel rendelkezik 
ennek a technológiának a kapcsán, és házon belül kis szériás és mintagyártást is kínál.

FCS300-ES és MV500 szelepek

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

aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu
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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 +36-1-372-7700 telefonszámon, vagy
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 és MoldáviA

Thonauer Automatic s.r.l. 
Str. Diligentei  nr. 5 
031555 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

SMART Automation
Bécs, 2014 május 6–8.

INDUSTRIAUTOMATION 
ENERGEXPO / CHEMTECH

Budapest, 2014. május 27–30.

AMPER
Brünn, március 18–21.

Céges bemutató
Hotel VoronûÏ, Brno, október 1. 2014

Elosys
Trencsén, október 14–17. 2014

IEAS
Bukarest, szeptember 9–12. 2014


