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Innovatív  
mikrohegesztés

Megbízható gyártási folyama-
tok dugattyús adagolóval

Koaxiális kábelek 
feldolgozása

A Thonauer Kft. saját 
fejlesztésı szegecselŒ gépe

Negyed évszázaddal ezelŒtt egy jövŒkép tetté vált. Egyetlen ember hoz-
ta mıködésbe, és ma már sokakat és sok mindent mozgat meg.  Noha 
a körülmények az idŒk során megváltoztak, az alapítói filozófia ugyanaz 
maradt.
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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

Köszönet az elmúlt negyed 
évszázadért

A 2013-as év a THONAUER cég 25 éves 
fennállásának jegyében telik. 1987 végén, 
tehát még a „vasfüggöny” idejében, életem 
54. életévében fogtam hozzá egy saját cég 
alapításához. A tevékenységi kör nem volt 
számomra ismeretlen, hiszen alkalmazottként 
kétszer is, majd késŒbb ügyvezetŒként volt 
szerencsém hasonló vállalkozást felépíte-
ni. Ez alkalommal azonban volt egy nagy 
különbség, az alapításhoz szükséges tŒkét 
saját eszközeimmel kellet elŒteremtenem.

Az elektronika uralkodó szegmense a 
kötéstechnika volt, és én a krimpelt érintkezŒk 
minŒségellenŒrzésére szolgáló szakító 
vizsgálógépek képviseletét választottam.

Hamarosan megkeresett azonban a 
luzerni KOMAX cég, akik hallottak cégalapí-
tásomról, és felkínálták számomra modern 
krimpelŒautomatáik, valamint vágó- és 
csupaszítógépeik képviseleti jogát. A vállalatot 
már ismertem korábbi tevékenységembŒl, és 
lelkesen éltem a lehetŒséggel. Nagyon hálás 
vagyok a KOMAX cégnek ezért az ajánlatáért. 
Együttmıködésünk lényegében a cégala-
pításommal egy idŒben indult, és kezdetek 
óta folyamatosan fejlŒdik, hiszen maga a 
KOMAX cég idŒközben a kábelfeldolgozás 
területén piacvezetŒ gépgyártóvá nŒtte ki 
magát. Több mint két évtizede képviseljük 
azonban az asztali krimpelŒ gépeket forgal-
mazó MECAL céget is, amelynek székhelye 
az olaszországi Fubine városban van, vagy 
az EMC árnyékoló anyagokat forgalmazó ma 
már LAIRD nevı céget. Megmaradt azon-
ban a kimagasló minŒség és a biztonságos 
szállítás, amire mindig is törekedtünk. 

Ezen a helyen - és most minden alkalma-
zottunk nevében beszélek - sok embernek 
szeretnék köszönetet mondani. ElŒször is 
ügyfeleinknek, akik oly hosszú idŒn ke-
resztül hıek maradtak hozzánk, és minden 
szállítónknak, akikkel oly sikeresen tudtunk 
együttmıködni. Személyesen tartozom köszö-
nettel alkalmazottainknak és természetesen a 
vezetŒségnek. Minden erŒnkkel azon leszünk, 

hogy a jövŒben is egy olyan vállalat lehes-
sünk, amellyel az ügyfelek, a szállítók és az itt 
dolgozók is rendkívül elégedettek lehetnek. 

A továbbiakban ebben a kiadásban a 
mikro ellenállás hegesztésrŒl és a zömítésrŒl 
– kompaktálásról adunk tájékoztatást. A 
berendezések keskeny kialakítása lehetŒvé 
teszi a kábelkonfekcionáló automatákba vagy 
más gyártóberendezésekbe való beépítésüket.

Az elektronikai részegységek és alkatrészek 
gyártói számára olyan innovatív eljárásokat 
kínálunk, mint a Hotmelt-Moulding (ala-
csony nyomású fröccsöntési technológia), 
a vastagréteg vagy vékonyréteg eljárást 
követŒ bevonatolás vagy a Potting & Melting 
(kitöltés, öntés). A gyártási folyamatok-
hoz a standard kivitelı fröccsöntŒ rend-
szerek mellett egyedi kivitelı gépeket és 
vevŒ-specifikus szerszámokat is kínálunk. 
Magasan képzett mérnökeink mindenkor 
vevŒink rendelkezésére állnak. IdŒközben 
a nyomtatott áramkörök és részegységek 
alkatrészvédelmének szakértŒivé is váltunk.

Miután az elŒzŒ évben kereskedelmi és 
szolgáltató cégként ISO szabvány szerint 
tanúsított vállalat lettünk, magyarországi 
telephelyünk most azon dolgozik, hogy Œk 
is megkapják ezt a komoly szabvány szerinti 
minŒsítést. Jelen kiadványunk középpontjában 
áll a vevŒ-specifikus alkalmazások fejleszté-
sében és elŒállításában eddig elért eredmé-
nyeink bemutatása is. Különös hangsúlyt kap 
ebbŒl a szempontból jelenleg Magyarország 
és Ausztria. Így reményekkel telve nézünk 
a jövŒbe, készen arra, hogy további negyed 
évszázadon keresztül megmérettessünk.

Szívélyes üdvözlettel

Ing. Friedrich Thonauer
villamosmérnök, alapító cégvezetŒ 

ElŒszó
Friedrich Thonauer okleveles villamosmérnök, alapító cégvezetŒ,
a Thonauer cégcsoport alapítója és tanácsadója.

A Thonauer-t a Komax AG-vel 25 éves partneri 
kapcsolat köti össze.
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Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

A vállalati siker okainak egyike a gyakorlatba 
átültetett vállalati filozófia: „Gondoskodunk arról, 
hogy ügyfeleink elégedettek legyenek, és ez igaz 
szállítóinkra, és nem utolsó sorban alkalmazottainkra 
is”. A megfelelŒ szállítók kiválasztásával fektettük 
le vállalatunk alapkövét. Néhányat közülük, ha más 
néven is, de még ma is partnereinknek tudhatunk.

A jó kelet-európai kapcsolatok - akkor még a vas-
függöny mögött - a frissen alakult kereskedelmi céget 
különösen vonzóvá tették a partnercégek számára. 
A magas szintı technológiát képviselŒ automaták 
értékesítésével azonban megnŒtt az igény egy mıködŒ 
ügyfélszolgálatra is, amelynek állomáshelye lehetŒleg 
az adott országokban kellett, hogy helyet kapjon. 
Mivel akkoriban a kelet-európai országokban külföl-
diek még nem alapíthattak céget, így képviseletekkel 
és különösképpen az osztrák Kereskedelmi Kamara 
nyilvántartásában mıködŒ kereskedelmi irodákkal dol-

goztunk együtt. Ez 1993-ig tartott. Pontosan 20 évvel 
ezelŒtt ugyanis Budapesten megalakulhatott az elsŒ 
kereskedelmi és szolgáltató iroda. Ketten az akkoriban 
a magyarországi külkereskedelmi kapcsolatok területén 
dolgozó szakemberek közül a mai napig magyarországi 
telephelyünk alkalmazásában állnak. Azonban hama-
rosan gyors egymásutánban alakultak meg a saját jo-
gokkal rendelkezŒ önálló társaságok Magyarországon, 
Szlovákiában, Romániában és Csehországban. Az alkal-
mazottak egyre növekvŒ számával a helyigényünk is 
megnŒtt, így a garázslakó életnek végre vége szakadt.

2004 óta székhelyünk irodahelyiségekkel, raktárak-
kal és bemutatótermekkel a bécsi Liesingben található. 
Az értékesítés mellett egyedi projektekkel, minta és 
kissorozatok gyártásával is foglalkozunk. Fontos 
lépésként megszereztük az ISO 9001:2008 tanúsítást. 

Tökéletesen bevált, hogy a megfelelŒ dolgokat 
megfelelŒ idŒben, megfelelŒ eszközökkel tettük.

A történet 1988-ban kezdŒdött, amikor Friedrich Thonauer, okleveles villamosmérnök egy régóta dédelgetett 
álmát váltotta valóra, és 54 éves korában önálló céget alapított. Az elsŒ bemutatógépek a garázsban találtak 
otthonra, a telex és a PC alkották a vállalkozás infrastruktúrájának gerincét, a Távíró Hivatallal ápolt jó kapcso-
lat lehetŒvé tette a 16 eres telefonkábel lefektetését. Így ma a vállalat, klasszikus garázscégként megalakulva 
képviselteti magát öt európai országban, és több mint 40 alkalmazottat foglalkoztat.

MegfelelŒ dolgok a  
megfelelŒ idŒben

Innovatív mikro ellenállás  
hegesztés

KWM 008 KOMPACT AC
A kisméretı alkatrészeket hegesztŒ gépet, 

minta- és kissorozatgyártásra alakítottuk ki, és 
standard kivitelben azonnal rendelkezésre áll. Hosz-
szabb idŒtartamú laborkísérletek vagy kissoroza-
tok gyártásához egy hıtŒegységet kell a hegesztŒ 
berendezéshez csatlakoztatni. A hıtŒegység fo-
gadására a berendezés már elŒ van készítve.

Vezeték zömítŒ, kompaktáló állómas
A szabadalmazott 0,16–10 mm2 keresztmetszet 

tartományban mıködŒ kompaktáló modulok kü-
lönösen pontos mérettartásuk és alacsony kopó-
alkatrész-költségeik által tınnek ki. Egy és kéteres 
vezetékeket feldolgozó modulokat is szállítunk. A 
berendezéseket pneumatikus vagy elektromotoros 
kivitelben bocsátjuk a felhasználó rendelkezésére. 

A termékkínálatunk programjában újdonságként 
szerepel a 0,16–4 mm2, ill. 1–10 mm2 keresztmetszet 
tartományokat lefedŒ, szekvenciálisan szabályozható 
modul (átállítási idŒ < 500 ms). A modulok keskeny 
kialakítása lehetŒvé teszi kábelkonfekcionáló auto-
matákba, illetve gyártósorokba való beépítésüket.

A német EKS Peter Keller GmbH vállalat 20 éve fejleszt és gyárt mind gazdaságossági, mind technológiai 
szempontból kiváló mikro ellenállás hegesztŒgépeket. A standard kivitelı pont-, vonal- és dudorhegesztŒ gé-
pek mellett egyedi fejlesztésı és készítésı hegesztŒgépeket, valamint teljes rendszermegoldásokat is tervez-
nek és készítenek.

25
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Mikro-hegesztési alkalmazások

Egyedi kávéscsészékkel emlékezünk 
meg a 25 éves fennállásunkról.

ZömítŒ, kompaktáló modul
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aron.boruss@thonauer.net
www.thonauer.hu

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

bt 712 programozható csupaszító 
egységgel

Thonauer megoldások

Tputty™ SERIE 506
HÉZAGTÖLTÃ ANYAG

Tulajdonságok

n  Lágy és plasztikusan formálható, szinte teljes 
mértékben megakadályozza a felületek közötti 
nyomásátvitelt

n  Csekély koptató hatás

n  HŒvezetés 3,5 W/mK

Tulajdonságok és elŒnyök

n  Teljes értékı TCP/IP-Ethernet csatlakozás a 
belsŒ és a külsŒ adatbank rendszerhez

n  Beépített grafikus statisztikai  
folyamatvezérlési funkciók

n  SMART hegesztŒfej teljesítményszabályozás 
a hegesztŒprogramokból, valamint közvetlen 
kapcsolódási felület az MWS erŒmérŒhöz

n  Sokoldalú csatlakoztatási lehetŒség  
harmadik fél perifériás készülékeihez

n  Hosszú hegesztŒ- és vezérlŒkábelek

n  Integrált SAFEGUARD rendszer a rendszerle-
állások elkerülésének érdekében

DC2013T SMART hegesztés vezér-
lés SMARTer folyamatvezérléssel

A DC2013T SMART az elsŒ egyenáramú ellenállás-
ponthegesztŒ tápegység az iparban, amely érin-
tŒképernyŒs kezelŒfelületı folyamatvezérlési- és 
ellenŒrzési rendszert kombinál kiemelkedŒen nagy 
ciklusteljesítménnyel és alacsony ingadozású 3000 A 
DC kimenettel. 

A legmodernebb technológiák alkalmazásának 
köszönhetŒen ezek a berendezések élenjárnak a valós 
idejı statisztikai folyamatvezérlés területén. TCP/IP-
Ethernet elérésen keresztül gyakorlatilag bárhonnan 
hozzáférhetŒ a SMART hegesztŒ berendezés adatbá-
zisa, lehetŒvé válik azok megfigyelése, beállítása és 
eltárolása.

Az internetes adatbank-technológia a folya-
mat- és gyártásmérnökök számára a vezérlési 
lehetŒségek egész sorát kínálja, ezzel hozzájárulva 
a minŒségbiztosítás és a gyártósorok felügyeleti 
lehetŒségeinek javításához.

• Nagy termelékenységı tömeggyártás 
• Fényforrások gyártása
•  Szenzorok és alkatrészek, valamint vezetŒképes 

anyagok hegesztése
• ÉrintkezŒk hegesztés
• HŒ-elnyomásos alkalmazások
• Akkupakkok szerelése
• Napelem cellák gyártása

A Tputty™ 506 egy olyan lágy, egykomponensı 
szilikon hŒvezetŒ paszta, amely semmilyen utókezelést 
nem igényel. Kiválóan alkalmas magas hézagtoleran-
ciájú alkalmazásoknál, amelyek esetében a hagyomá-
nyos kitöltŒanyagok használata során további nyomás 
alakulhat ki az egyes alkatrészeken. Ez az anyag nagy 
és szabálytalan hézagok kitöltésére használható.

A Tputty™ 506 összetétele kiemelkedŒen magas 
termikus értékeket, valamint kitınŒ formálhatóságot 
biztosít. A paszta szinte teljes mértékben megakadá-
lyozza az egyes felületek közötti nyomásátvitelt. Mivel 
a Tputty™ 506 viszkózusabb anyag a zsírnál, a paszta 

nem préselŒdik ki a felületek közül. Különleges folyási 
tulajdonságainak köszönhetŒen, a paszta nyomás alatt 
is problémamentesen folyékony marad. A Tputty™ 506 
paszta koptató hatása minimális, ami az adagoló beren-
dezések csupán kismértékı kopását eredményezi, ezál-
tal csökkentve a karbantartási, ill. javítási költségeket.

JövŒbe tekintŒ 
 kötéstechnika

Folyékonyan adagolható 
 szilikon hŒvezetŒ paszta



5

XXVI. Kiadás

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

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

Az elektromos alkatrészek kiöntése évtizedek óta 
a gyártás mindennapjainak szerves részét képezi, 
elsŒsorban az autógyártás és az elektromos és elektro-
nikai ipari ágazatok területén. A kiöntŒanyagot alacsony 
nyomású keverŒ- és adagoló berendezések segítsé-
gével dolgozzák és viszik fel. A berendezés nagyon 
fontos alkotóeleme az adagolószivattyú. Az a feladata, 
hogy az anyagot a lehetŒ legóvatosabban, precíz 
térfogatáramban továbbítsa a keverŒrendszerhez. Az, 
hogy milyen fajta szivattyú lesz a legmegfelelŒbb, 
függ az anyag viszkozitási és a koptató tényezŒitŒl, 
továbbá a továbbításhoz szükséges teljesítménytŒl is.

A RAMPF Dosiertechnik 2K-hŒvezetŒ paszták-
hoz kialakított technológiája egyrészt elektromos 
mıködtetésı dugattyús adagolóval felszerelt 

vákuumhordó-présekbŒl, valamint precízen, kopás és 
nyomásmentesen mıködŒ adagolószelepekbŒl áll. Ezek 
az adagoló egységek továbbítják az anyagot a csö-
vekben. Az anyagkiadagolást szabályozott sebességı 
dugattyús rendszer vezérli. A vákuumhordó-prések a 
hordókat < 0,5 literes szintig ürítik, majd a hordócse-
rét követŒen automatikusan légtelenítik önmagukat, 
ezáltal anyagveszteség nélkül légtelenítik magukat.

A rendszer kiválóan alkalmas a kritikus anya-
gok feldolgozására. A dugattyús adagolók mutatják 
fel a legjobb eredményeket, és ezáltal a legjobb 
gépképességet is. A gyakorlati tapasztalatok 
megerŒsítik a hosszú élettartam, pontosság és 
precizitás területén hozott legjobb eredményeket.

A RAMPF-Dosiertechnik vállalatnak köszönhetŒen vezetŒ helyre kerültünk a hosszú élettartam, a pontosság 
és a precizitás területén. A Rampf adagoló berendezésekkel kínálatunkban szerepel a 2K-hŒvezetŒ paszták 
adagolásában elsŒ helyen álló technológia.

Thonauer megoldások

Biztonságos gyártási folya-
matok dugattyús adagolóval

Dugattyús adagoló kompakt 
gépkialakítással, kompromisszum-
mentes vezérléssel

Pontos felvitel a TIM 
 alkalmazásoknál

A termikus interfész anyagok („TIM” néven is is-
mertek) automatikus adagolása az anyagösszetétel, az 
adagolási mennyiség és a folyamat ismételhetŒségének 
tekintetében komoly elvárásokat támaszt. A TIM-
termékek legkülönfélébb állagban - a kenŒolajtól egé-
szen a sırı pasztákig - fordulhatnak elŒ. További prob-
lémát jelent, hogy a termikus interfész anyagok nagy 
arányban tartalmaznak olyan töltŒanyagokat, amelyek a 
tömítéseket és a hagyományos folyadékszivattyúk ten-
gelyeit károsíthatják. Ez gyakran pontatlan adagoláshoz 
vezet, valamint hatalmas karbantartási ráfordítást és 
felesleges leállásokat eredményez. A PVA-nak sikerült 
több, egyszerıen kezelhetŒ, a termikus interfész 
anyagok pontos adagolására alkalmas berendezést 
kifejlesztenie. Az adagolóberendezések különbözŒ 
anyagkiszerelésekhez vannak kialakítva, és nagy terü-
letét fedik le a lehetséges adagolási mennyiségeknek. 

A nagy, vagy nagy volumenı adagolási mennyiségı 
TIM-alkalmazások esetében az adagolandó anyag 
gyakran gallonos tartályokba van kiszerelve. FŒleg azok 
a végfelhasználók, akik még kevés tapasztalattal ren-
delkeznek a TIM-anyagokkal kapcsolatban, használnak 
gyakran olyan szivattyúkat, amelyeket alapesetben más 
alkalmazásokhoz, mint pl. szilikontömítések felhordá-
sához alakítottak ki. A használat során hamarosan rá 

kell, hogy jöjjenek arra, hogy ezek az anyagok a szivaty-
tyúk magas kopását eredményezik a tömítéseknél és a 
tengelyeknél. Az adagolórendszerek tömítetlenné vál-
nak vagy beragadnak, és végül akár üzemképtelenné is 
válhatnak. A PVA-1GPU hidraulikus adagolószivattyú a 
termikus interfész anyagokat egy 1 térfogatú, egyenes 
falú acélvödörbŒl továbbítja a keményfémbŒl készült 
adagolószelephez. A hidraulikus prés kialakításán 
alapuló szivattyúzás helyett 
a rendszer extrudálja 
az anyagot a tartályból, 
ahogyan ez a hagyomá-
nyos emelŒdugattyús és 
kompresszáló rendsze-
reknél is megszokott. 
Az egységhez egy olyan 
O-gyırı tartozik, amit 
rendszeresen kell cserélni. 
Ezáltal az üzemeltetés 
egyszerıbbé válik, a 
karbantartási ráfordítások 
pedig minimalizálhatók.

TIM adagolási alkalmazások

1 gallon térfogatú PVA-1GPU 
hidraulikus adagolószivattyú.
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Várkonyi Csaba
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Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

ElŒnyök

n  Önmagában zárt csupaszító-ház
n  17 mm külsŒ átmérŒig
n  Átfutásos elven mıködik, a hossz 

 korlátozása nélkül
n  6 kés, ezáltal nagy felfekvési felület
n  3 késsel is üzemeltethetŒ (kábeltŒl 

függŒen)
n  6 központozó, ezáltal jobb központozási 

hatás
n  Egy síkban történŒ vágás
n  Rugalmas felhasználhatóság
n  Kompakt kialakítás
n  Egyszerı hulladékeltávolítás
n  Minden mechanikai funkció a házon 

belül helyezkedik el
n  Sugárirányú, húzó késvágás

A BERI.CO.FLEX koax-fejjel az R. RITTMEYER GmbH 
finommechanikai vállalat egy olyan kompakt és rugal-
masan használható csupaszító fejet fejlesztett ki, amely 
minden csupaszítási alkalmazáshoz megfelel. A forgó 
késfej és a blende-szerıen záródó kések különösen 
alkalmassá teszik az egységet koaxkábelek feldol-
gozásához. Az összes forgalomban lévŒ csupaszító 
berendezésre és automatára felszerelhetŒ, segítségé-
vel a kábelek bármilyen csupaszítási hosszúsággal, 
max. 17 mm átmérŒig, több fokozatban és pontosan 
csupaszíthatók. A használati módtól függŒen a BERI.
CO.FLEX-koaxfej elŒre beállított átmérŒre való bevágás-
hoz, vagy bevágáshoz és csupaszításhoz együttesen 
is alkalmazható. A kompakt felépítésnek köszönhetŒen 
a teljes mechanika – a forgómozgásért és a kések 
mozgatásáért felelŒs részek – a BERI.CO.FLEX házban 
helyezkednek el. A BERI.CO.FLEX lehetŒvé teszi a kábe-
lek és koaxiális vezetékek végtelenített feldolgozását, és 
elméletileg az összes forgalomban levŒ csupaszító és 
behúzó automatához alkalmazható.

Koaxiális kábelek 
 feldolgozása

Csupaszító automaták

KrimpelŒ automaták

Félautomata 
 megoldások

A BERI.CO.FLEX fel-
használási területei

Hotmelt-Moulding 
 újragondolt öntŒfejjel

A környezetbarát Hotmelt-Moulding alacsony 
nyomású fröccsöntési technológia segítségével úgy 
burkolhatók be kíméletesen a részegységek, alkatré-
szek és kábelkötegek, hogy eközben a formájukat is 
megkapják.

Az újratervezett TM1010 öntŒfej a könnyı össze- és 
szétszerelhetŒségével tınik ki. Az anyagok és géptípu-
sok vonatkozásában univerzá-
lisan alkalmazható, valamint 
más gyártósorokba is 
integrálható.

n  A tıszelep-szettnek köszönhetŒen egyedileg 
illeszthetŒ az adott alkalmazás követelményeihez.

n  A kisméretı anyagkamrák megakadályozzák a 
túlhevülést, és ez által minimálisra csökkenthetŒ 
az anyagkárosodás. 

n  Nyomon követhetŒség - beépítet dátum - és 
jelölésnyomtatás. 

n  Kifejezetten jól karbantartható a könnyen 
cserélhetŒ tömítéseknek köszönhetŒen.

n  Komplex rugós-/pneumatikus támogatású kilökŒ 
rendszer gondoskodik arról, hogy a kiöntött 
alkatrészt könnyen ki lehessen venni.

A Hotmelt-Moulding területén a termékskála a kis 
kézi- és asztali gépektŒl a gyártósorba épített beren-
dezésekig terjed, ezáltal a termékskála a nullszériától a 
nagy gyártási sorozatokig minden területet lefed.

A Hotmelt-Moulding (alacsony nyomású fröccsöntés) megbízható és hosszú távú védelmet nyújt a nedvesség, 
a hŒmérsékletingadozások, a korrózió és a vibráció ellen. Ehhez a technológiához a hŒre lágyuló THERMELT® 
anyagok kerülnek felhasználásra, amelyeket az alacsony nyomású fröccsöntési technológia segítségével gyor-
san, rugalmasan és folyamatosan fenntartható magas minŒségen lehet feldolgozni. Az extrudáló rendszer 
alkalmazása lehetŒvé teszi a felesleges fıtési fázisok nélküli, célzott Melt-on-Demand gyártási eljárást.

Kép fent: Fröccsöntéshez használt 
granulátum az extruderben.
Kép balra: Az újratervezett 
TM1010 öntŒfej biztosítja a hŒre 
lágyuló öntŒanyagok biztonságos 
feldolgozását.
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Alföldy-Boruss Áron
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ACS2000

A Thonauer Kft. budapesti ‘IndustriAutomation’ 
kiállításon való részvételére visszatekint-
ve megerŒsítést kaptunk az ez irányú 
erŒfeszítéseinkkel kapcsolatban, hogy egy érde-
kes és sokat ígérŒ kiállítói képet mutassunk.

Noha a standunk nem volt túl nagy, mégis 
számos gépet, mint például Mäder-préseket, egy 
Komax Kappa 322 kábelfeldolgozó gépet, valamint 
a Kabatec ragasztószalag adagolóját és egy ká-
belköteg bandázsoló gépét is bemutathattunk az 
érdeklŒdŒ közönségnek. A Werner Wirth üzemelés 
közben bemutatott TM2500 alacsony nyomású 
fröccsöntŒ gépe is nagy érdeklŒdésre tett szert.

Az 58 céges kapcsolatból 19 új látogatót szólít-

A Thonauer Kft. megbízást kapott szegecselŒ gépek 
tervezésére és gyártására. A gépek nyomtatott áram-
köri paneleket szerelnek fel hıtŒbordákra, alakzáró 
módon rögzítve azokat. A felépítésük lehetŒvé teszi, 
hogy más rögzítési és gyártási megoldásokban is al-
kalmazhatóak legyenek.

Az egyedi szerszámok használatának köszönhetŒen 
a berendezés lyukasztáshoz, dombornyomáshoz, vá-
gáshoz, hajlításhoz, valamint egyéb préselési feladatok-
hoz is alkalmazható.

A berendezés szívét a Mäder DA-850-80-130 típusú 
pneumatikus prés képezi, amit egy gépvázon belül 
helyeztünk el. Egy elektromos kapcsolóval biztosí-
tott elülsŒ ajtóba szerelt, pneumatikusan mozgatott 
tolóablak biztosítja a munkaterülethez való biztonságos 
hozzáférést. A különbözŒ munkadarabok hozzávezetése 
egy paletta segítségével történik, amely egy a betöltött 
munkadaraboknak megfelelŒ, síneken vezetett tárgyasz-
talon mozog. A súlytól függŒen max. öt munkadarabot 
lehet felhelyezni a palettára. Az asztalon különféle 
szerszámok kerülnek felszerelésre. Szenzorok érzéke-
lik, hogy a munkadarabnak megfelelŒ bélyeg, ill. üllŒ, 
van-e felszerelve és megfelelŒség esetén engedélyezik 
a munkaciklust. Vonalkód olvasó értelmezi a megjelölt 
munkadarabok helyzetét, és továbbítja az adatokat a 
gép alsó részében elhelyezkedŒ vezérlŒegységnek.

Az egyedi gyártásautomatizálási feladatokhoz a 
Thonauer Kft. magas minŒségı szakmai háttere 
segítségével megtervezi a megfelelŒ megol-
dásokat, majd kivitelezi és üzembe is helyezi 
azokat.

hattunk meg, és tarthattunk igényt érdeklŒdésükre.
A látogatók megerŒsítették a Thonauer 

Kft-t abban, hogy a következŒ évben 
kibŒvítse a kiállításon való részvételét.

Kiállítási visszatekintŒ

A Thonauer Kft. saját 
fejlesztésı szegecselŒ gépe

‘INDUSTRIAUTOMATION’ 
BUDAPEST, H
2013. május 28–31.

ÁthelyezhetŒ szerszámfelfogató 
asztal. Kép alul: Prés befogatott 
elnyomóegységgel, vonalkód 
olvasóval és tárgyasztallal.
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VÁsÁroK / rendezVényeK / szeminÁriumoK

H

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. 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

ELOSyS 
Nemzetközi villamosipari vásár 

Trencsén (SK), 2013.10.15.–18.

PRODuCTRONICA 
Trade fair for innovative electronics production 

München (D), 2013.11.15.–18.


