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A csupaszítási minŒség 
 biztosítása

Alkatrészvédelem a 
 gyakorlatban

Újdonság a Thonauer 
tekercselŒgép választékában 

EMC textilhab-tömítések, 
125°C-os hŒmérsékletig

MinŒség
biztosítási 
feladatok
A Thonauer GmbH sikeres ISO 9001 tanúsításának eredményeként, mára 
a vállalat folyamatai egységes és átlátható rendszert képeznek. A fáradsá-
gos munkát követŒ elsŒ sikerek mindenki számára igazolták, hogy fontos 
lépést tettünk meg.
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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

JövŒkép a minŒség jegyében

A 2012-es évet nagyon jó eredményekkel 
zártuk. A különbözŒ országok eltéréseket 
mutattak ugyan, de az eredmények tükrözték 
az autóipari fejlŒdést. Örömünkre szolgált, 
hogy a forgalomnövekedésben alapvetŒen 
az új termékeinknek vettek részt. Bécsi kis 
és közepes szériás gyártásunk fejlŒdésének 
köszönhetŒen már oda jutottunk, hogy meg 
kell növelnünk a termelési felületet. Ezeket 
a munkálatokat a következŒ napokban el is 
végezzük, mégpedig hozzáépítés nélkül, úgy, 
hogy néhány csarnokot két emeletre osz-
tunk fel. Ennek köszönhetŒen a beérkezŒ és 
kimenŒ árumozgást sokkal jobban tudjuk majd 
szervezni. A szervezeti kérdések kapcsán egy 
egészen különleges hírt szeretnénk megosz-
tani: 2013 januárja óta kereskedelmi, szerviz 
és termelŒ vállalatként kerültünk tanúsításra. 
Az általunk forgalmazott termékek alapvetŒen 
már évek óta ISO tanúsított vállalatok termékei. 
MinŒségtudattal rendelkezŒ megrendelŒink 
számára szeretnénk igazolni, hogy nálunk 
nemzetközi minŒségi követelményeknek 
megfelelŒen történik az értékesítés, raktá-
rozás, a vevŒszolgálat és a termelés is.
A vállalati siker számára fontos a rendszere-
zett és átlátható irányítás. Az, hogy 2013-ban 
25-éves fennállásunkat ünnepelhetjük, nem 
a szerencsén múlt. A Thonauer cég alapel-
ve, mely szerint a megfelelŒ feladatokat, a 
megfelelŒ idŒben, a megfelelŒ eszközökkel kell 
elvégezni, megállta a helyét. Mindezt meghatá-
rozó vevŒorientáltságunk, folyamatszempontú 
szervezeti felépítésünk és mıködési mechaniz-
musunk, valamint munkatársaink elkötelezett-

sége, motiváltsága tette lehetŒvé. KülönbözŒ 
termékeink egymáshoz való kapcsolódása, 
ami vezetékek feldolgozásával indult, a 
kezdetek óta adott volt. Az igazi fellendülés 
1988-ban, akkor már Thonauer GmbH-ként, 
azzal kezdŒdött, hogy telefonon felhívott a 
Komax Dierikonból, LuzernbŒl, hogy újdon-
ságnak számító kábelfeldolgozó automatáik 
területi képviseletét Ausztriában ellássam. Ezt 
követte a MECAL asztali prések és szerszá-
mok, valamint az EMC anyagok képviselete. 
Azt mondhatjuk, hogy az üzlet gerincét a mai 
napig ezek a termékek alkotják, még akkor is, 
ha évrŒl évre egyre bŒvülŒ ajánlattal rendel-
kezünk különbözŒ modern technikákban. 
Szeretnénk köszönetet mondani minden 
hıséges megrendelŒnknek és beszállí-
tónknak, valamint különös tekintettel a 
mindig tettre kész munkatársainknak, 
akik az eddigi 25 évet lehetŒvé tették. 
Kiadványunkban sok olyan további új-
donságot mutatunk be, melyek segítenek 
megrendelŒinknek abban, hogy továb-
bi racionális megoldásokkal valósítsák 
meg termelési feladataikat. Ebben az 
évben is alaposan felvértezve, öntuda-
tosan nézünk a magas elvárások elé.

Szívélyes üdvözlettel

Ing. Friedrich Thonauer
villamosmérnök, alapító cégvezetŒ 

ElŒszó
Friedrich Thonauer okleveles villamosmérnök, alapító cégvezetŒ,
a Thonauer cégcsoport alapítója és tanácsadója.
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A sikeres tanúsítási folyamat minden vállalat számára fontos továbblépést jelent. Partnereink számára ez 
azt jelenti, hogy a cég különbözŒ tevékenységei és folyamatai meghatározott célt szolgálnak. Ennek a 
célkitızésnek a megrendelŒk, beszállítók és a vállalat is haszonélvezŒi. A bécsi kis és közepes szériás adago-
lási feladatokkal, és a budapesti egyedi berendezések készítésével köszönhetŒen, tevékenységi körünk a ter-
meléssel bŒvült. Ennek fényében az ISO9001-el tanúsított vállalat kialakítása logikus és szükségszerı feladat. 
A jövŒben a további testvérvállalatokra is kiterjesztjük a tanúsítási folyamatot, hogy egységes és átlátható 
minŒségbiztosítási rendszerben dolgozhassunk.

MinŒségbiztosítási  
feladatok

Günter Mold
Tel.: (01)804 28 71-54

g.mold@thonauer.at
www.thonauer.com

A THONAUER 25 éve magas 
minŒségı termékeirŒl, a képviselt 
Know-how-ról és megbízhatóságáról 
ismert. A Thonauer Bécs 2013. január 
10-én szerezte meg az ISO 9001:2008-
as tanúsítványt, aminek köszönhetŒen 
jogosan használhatjuk és fejleszthetjük 
hatékony minŒségbiztosítási rendszerünket.

A vállalat sikere a rendszerezettségnek és az 
egyértelmıségnek köszönhetŒ. Ennek elérésében segít 
a felelŒs és teljesítményorientált minŒségbiztosítási 
rendszer. A Thonauer GmbH alapelve, mely szerint a 
megfelelŒ feladatokat, a megfelelŒ idŒben, a megfelelŒ 
eszközökkel kell elvégezni, megállta a helyét. Ennek 
köszönhetŒen egyrészt magasabb színvonalon tudjuk 
kiszolgálni megrendelŒinket, másrészt pedig növekszik 
a vállalat szervezettségi szintje, egyúttal a folyamatok is 
pontosabbak lesznek. Mindemellett nyomon követhetŒ 
eredmény, hogy a rendszernek köszönhetŒen emel-
kedik a munkatársak motiváltsága és ebbŒl adódóan 
a vállalat értéke is gyarapodik. Az alapelvek letétele 
már akkor megtörtént, amikor létrehoztuk bécsi kis 

és közepes szériás termelési tevékenysé-
günket, a tanúsítvány megszerzésével egy 
következŒ, meghatározó szintre érkeztünk.

Pozitív eredmények és új célok
A tanúsítás során olyan folyamatok kerül-

tek vizsgálatra és szükség esetén optimalizá-
lásra, melyeket már régóta alkalmazunk. En-
nek az alapos vizsgálatnak köszönhetjük azt, 
hogy új perspektívák nyíltak meg elŒttünk, új 
üzleti ötletek ébredtek bennünk. Értékesítési 
stratégiánkat az új piacokhoz tudjuk igazítani. 
A sikeres minŒsítés pozitív változásai minden 
tevékenységünkre kihatnak. Úgy döntöttünk, 
hogy az egész vállalatcsoportban bevezet-
ve, minden leányvállalatnak megadjuk a 
lehetŒséget folyamataik optimalizálására. 
Az egységes siker érdekében; a Thonauer a 
leányvállalatokra való kiterjesztést meg-
különböztetett figyelemben részesíti.

Günter Mold, a Thonauer GmbH 
minŒségügyi megbízottja az aláb-

biak szerint vélekedik az ISO-
rendszer bevezetésérŒl:

„Egy minŒségbiztosítási rend-
szer bevezetése semmi esetre sem 
gyors, de nagyon is szükséges 

folyamat. A részünkrŒl befektetett 
erŒfeszítéseket mindenféleképpen 

megérte megtenni. MegrendelŒink bizton-
ságban érezhetik magukat, mivel szabványok 

alapján, rendszerben végezzük feladatainkat. Ennek 
köszönhetŒen olyan megbízható partnerük vagyunk, 
akivel közös, biztonságos jövŒ tervezhetŒ.”

Günter Mold, a Thonauer GmbH 
minŒségügyi megbízottja
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Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

Rugalmas, könnyen kezelhetŒ 
és nagyteljesítményı

bt 712 asztali krimpelÃprés

A Komax új asztali krimpelŒprése gyors ciklusidejé-
vel, rövid átállási- és beállítási idejével, valamint 
felhasználóbarát TopWin kezelŒfelületével tınik ki. 
Az opcionális programozható csupaszító egység és 
a BCC rosszkrimp vágó egység együtt garantálják a 
gépkezelŒtŒl független, magas minŒségı vezeték 
megmunkálást.

Alkalmazási terület
A félautomata bt 712 krimpelŒpréssel egy-, vagy 

több eres vezetékek minŒségfelügyelet melletti 
krimpelése, akár rövid csupaszítási hossz, vagy adott 
esetben külsŒ köpeny csupaszítási hossz mellett sem 
probléma. A feldolgozáshoz a szokványos, általánosan 
elterjedt saruzószerszámok használhatók a présben.

MinŒség
Az integrált CFA/CFA+ krimperŒ felügyele-

ti rendszer és a BCC rosszkrimp vágó egység 
garantálják a legmagasabb minŒségi köve-
telményeknek megfelelŒ készterméket.

Nagy erŒ, magas termelékenységi szint és egye-
dülálló szenzortechnika jellemzik az új Kappa vá-
gó-csupaszító automatát. A Kappa gépcsalád va-
lamennyi géptípusa a nagyon széles feldolgozási 
spektrumával gyŒzi meg az érdeklŒdŒket. A rugal-
mas kezelŒfelületnek és vezérlésnek köszönhetŒen 
a nehezen feldolgozható vezetékek megmunkálása 
is egyszerı és gyors. A kábeltípusok közötti átál-
láshoz nincs szükség szerszámokra, így az nagyon 
gyorsan elvégezhetŒ.

A Kappa 322 egy rugalmasan használható 
vágó-csupaszító automata, amely többeres kábelek, 
laposkábelek és egy eres vezetékek feldolgozására 
alkalmas 0,05–16 mm2 keresztmetszet tartomány-
ban. Az erŒs behúzó motor a választható görgŒs- 
vagy szíjhajtással optimális erŒátvitelt tesz lehetŒvé 
még kényes szigetelésı anyagok esetében is. Az 
automatikus keresztmetszet felismerés funkcióval az új 
vezetékek beállítása és paraméterezése egyetlen gomb-
nyomásra történik. Az egyedülálló mérési elv minimá-
lisra csökkenti az azelŒtt idŒigényes beállítási munkát. 
A gyorszárral ellátott késegység gyors és kényelmes 
átállást tesz lehetŒvé. Mindezek mellett, a max. 3 x 
2,5 mm2 keresztmetszetı több eres vezetékek belsŒ ér 
csupaszításakor az erek szétválasztásának kifinomult 
módszere teszi különlegessé a Kappa 322 automatát.

bt 712 programozható csupaszító 
egységgel

Komax Kappa 322 görgŒs 
hajtással

<  Komax Kappa 322 szíjhajtással

kappa 322 – vezeték vágó- 
csupaszító automata

Tulajdonságok – bt 712

n  Gyors átállási-, beállítási és ciklusidŒ

n  Aktív minŒségellenŒrzés és minimális anyag-
szükséglet a beállításhoz

n  Intergrált krimperŒ ellenŒrzés CFA/CFA+

n  Integrált rosszkrimp kezelés

n  Egyszerı kezelés a TopTouch-al

n  A gép paraméterek és a feldolgozási paraméte-
rek eltárolása

n  Jó/rossz szeparálása a rosszkrimpek levágá-
sával
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Kokavecz László
Tel.: +36-1-372-7700

kokavecz@thonauer.net
www.thonauer.hu

A gyakorlat azt mutatja, hogy 
a vezeték mérettırésébŒl-, a 
késkopásból-, vagy a vezeték 
feldolgozó automata optimálistól 
eltérŒ beállításaiból eredŒen 
nem mindig garantálható a 
legmagasabb gyártási minŒség. 
ElŒfordulhat a gyártás során, 
hogy a kés - a legkörültekintŒbb 
gépbeállítás ellenére is - érinti 
a vezeték elemi szálait, vagy 
megsérti azokat. Továbbra 

is fennáll annak kockázata, hogy olyan, szemmel 
nem látható sérülések keletkeznek, amelyek késŒbb 
minŒségi és élettartambeli problémákhoz vezethetnek. 

Az Alpha 355 automatához kifejlesztett ACD 
rendszer a legkisebb kés-elemi szál közötti érint-
kezést is észleli. A helytakarékos, késtartóba integ-
rált, kapacitív mérési elven alapuló ACD rendszer 
a már használatos, standard kialakítású késekkel 
mıködik. Amikor a hiba mértéke az elŒzetesen 
beállított értéket eléri, a hibás vezetékvéget a gép 
automatikusan levágja és a darabot újragyártja. 

Az alkalmazási kör a teljes keresztmetszet 
tartományt lefedi a 0,13–6 mm2 tartományban, 
teljes vagy részleges csupaszítás esetében is, 
tetszés szerinti vezeték hossznál, minden álta-
lánosan elterjedt vezeték anyag esetében.

Az ACD-vel ellentétben az SQC rendszer nem a 
bevágási folyamatot vizsgálja, hanem a végeredményt. 
Ez a vizuális vizsgálat a termelékenység csökken-
tése nélkül ellenŒrzi a csupaszítási hossz mellett az 
esetlegesen meghúzott elemi szálakat és a szétnyíló 
elemi szálakat is. (Lásd alábbi képet). A hibásként 
felismert darabokat a gép automatikusan elkülöníti. 
A gép kezelŒi szoftverébe integrált funkció a termé-
kek betanításakor nem tesz szükségessé további 
mıveleteket. A mért értékek és képek eltárolhatók, 
visszakereshetŒk. Az SQC rendszerrel történŒ, csupa-
szítási minŒség ellenŒrzés, ideális kiegészítése az ADC 
érzékelŒnek, de önmagában alkalmazva is nagy segít-
ség lehet. Ha a „kihúzott elemi szál levágása” funkció 
helyett a csupaszítási minŒség ellenŒrzést használja, 
átlagosan 10 %-kal növekedik a termelékenység a 
darabolási hossztól és a vezeték anyagától függŒen.

A miniatürizálás, valamint az új technológiák egyre magasabb követelményeket támasztanak a kábelmegmun-
kálás minŒségével szemben. A sérülékeny kábeltípusok és csatlakozók feldolgozása során az esetleges sérü-
léseket új normák bevezetésével próbáljuk megakadályozni. EbbŒl következnek az anyaggal, a feldolgozással 
és feldolgozó berendezéssel szemben támasztott magas szintı követelmények. E követelmények teljesítése 
érdekében kerültek kifejlesztésre az Alpha 355 automatán az új automatikus ér detektálás (ACD) és a csupaszí-
tási minŒség ellenŒrzés (SQC) funkciók.

A csupaszítási minŒség 
 biztosítása

automatikus ér detektálás – 
acd

csupaszítási minÃség 
ellenÃrzés – sQc

Az ACD érzékelŒ helytakarékosan a 
késtartóba van beépítve

Csupaszított vezeték, amelyen a 
kés által okozott sérülést az ACD 
megbízhatóan felismerte

Jó minŒségı csupaszítás

Meghúzott elemi szálak

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

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

Az olasz tulajdonú, esztergomi D.M.T.Z. Kft. 1998-ban alakult meg. Ma 40 fŒvel készítenek nyomtatott áramkö-
ri paneleket. A termelés végszerelésre bŒvülésével vált szükségessé a hatékony alkatrészvédelem. A lakkozási 
feladatok elvégzésére a Thonauer Kft-tŒl vásárolt PVA 650 lakkozógépet használják.

A kézi lakkozás korlátai
A kezdeti kézi lakkozás lakk spray-vel, majd kézi 

pisztollyal történt, de már ekkor kiütköztek ennek a 
megoldásnak a gyengéi. Részben a kézi lakkozás, illet-
ve a folyamat függvényében is, egyenetlen lakkréteg 
alakult ki. Ezen kívül a lakkgŒz elszívása, lerakódások 
és gyakori tisztítások is problémát okoztak. Ráadásul a 
folyamatos tisztítás idŒrabló és költségnövelŒ tényezŒi, 
a komplex maszkolási feladatok is megnehezítették a 
folyamatot.

A munkabiztonság, az egészség és környezetvéde-
lem, a minŒség, a gazdaságosság, az üres flakonok 
környezettudatos elhelyezésének szükségessége vezet-
tek el a gépi lakkozás igényéhez. Az elsŒ egyeztetések a 
budapesti kiállításon kezdŒdtek el, ahol a Thonauer Kft. 
egy mıködŒ lakkozó gépet állított ki.

A gépi lakkozás elŒnyei
A kezelŒszemélyzet Thonauer mérnökök általi 

oktatása, valamint a termelés elkezdése után rög-
tön láthatóvá váltak a beruházás elŒnyei. A D.M.T.Z. 
Kft. motivált munkatársai gyorsan hasznosították az 
ismétlési pontosságból, állandó lakkvastagságból, gaz-
daságosságból fakadó elŒnyöket. A megrendelŒ által 
fejlesztett állítható paletták nagy flexibilitást és széles 
termékmixet tesznek lehetŒvé. A gépi megoldásnak 
köszönhetŒen kiszámítható, és az emberi tényezŒtŒl 
független lett a lakkozási folyamat. 

Jelenleg többek között 115 x 170mm-es panelek 
kétoldali lakkozása is folyik a gépen, ahol a PVA 650 
2,7 liter lakkot használ fel a korábbi 5 literhez képest. 
Az idŒmegtakarítás 55%-os lett az új folyamatnak 
köszönhetŒen. Csak ennél az egy terméknél évente 
akkora költséget lehet megtakarítani, hogy a beru-
házás 3 év alatt megtérül.

Alkatrészvédelem a 
 gyakorlatban
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Várkonyi Csaba
Tel.: (+361) 372 77 00

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

A különbözŒ méretı szerszámok széles választéka 
számos applikáció kialakítását teszi lehetŒvé. A gyor-
san cserélhetŒ szerszámok csökkentik a beállítás és 
karbantartás költségét.

Az alkalmazások többségénél az elkészített krimp 
megfelel az UL486C lehúzási erŒ követelménynek.

Az ACS2000 Autosplice berendezés a következŒ 
elŒnyök által segít növelni a termelékenység hatékony-
ságát: könnyı kezelés, költséghatékony alapanyag, 
kiváló és megismételhetŒ minŒségı kötés, nagy ter-
melési sebesség (akár 2300 db/óra), gép állásidejének 
minimalizálása, gyors szerszám csere.

Tulajdonságok

n  Feldolgozható keresztmetszetek: AWG 12–32, 
0,03–4 mm2

n  Splice szalag szélességek: 2 mm, 4 mm, 6 mm

n  Krimpelési erŒ: 10 kN

n  CiklusidŒ kisebb, mint 400 ms

Krimpelési erŒmérés
A berendezés felszerelhetŒ krimpelési erŒmérŒ mo-

nitorozással, mely a következŒ tulajdonságokkal ren-
delkezik: gyors analizálás, beépített online statisztikai 
ellenŒrzés, alkalmazkodó munkafolyamat ellenŒrzés, 
optikailag leválasztott I/O, erŒmérés newtonban (N) 
vagy fontban (lbs), grafikus LCD kijelzŒ, ikon és menü 
vezérelt felhasználói interfész.

A következŒ krimpelési hibák ellenŒrzésére 
alkalmazható: hiányzó elemi szál, rossz krimpelési 
magasság, szigetelés a krimpben, részlegesen behelye-
zett vezeték, nem megfelelŒ keresztmetszetı vezeték, 
nem megfelelŒ hosszú szigetelés csupaszítás, hiányzó 
krimp szalag.

Az ACS2000 krimpelŒ berendezés ötven év 
krimpelési szakértelmét és technológiáját ötvözi egy 
gazdaságos és hatékony berendezésben, amit a meg-
bízhatóság és a magas fokú gazdaságosság jellemez. 
A félautomata krimpelés a forrasztás alternatívája, 
amely nagymértékben megnöveli a teljesítŒképességet, 
kiküszöböli az alkatrészek forrasztás által okozott 
hŒkárosodását és az egészségre ártalmas gŒzöket.

A splice szalag tekercselt formában helyezkedik el 
a berendezésen. A szalag a szerszámozásban kerül 
darabolásra és formázásra a krimp elkészítéséhez. Egy 
tekercs kb. 150000 krimp elkészítéséhez elegendŒ sza-
lagot tartalmaz, lehetŒvé téve a maximális termelékeny-
séget és a minimális állásidŒt. Az ACS2000 Autosplice 
berendezést használva nem keletkezik hulladék, a 
tekercsen lévŒ szalag teljes egészében felhasználásra 
kerül.

Autosplice krimpelŒ 
 berendezés

Splice-kötések

ACS2000

Alkatrészláb csatlakoztatása
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Az új fejlesztésı E-1200 “SERVOTECH” a 
mai legkorszerıbb technológiát képviseli a 
tekercselŒ gépek területén, amely olyan fejlett 
funkciókkal rendelkezik, mint az automata nyo-
matékváltó, energia hatékony szervo motorok és 
az intelligens nyomaték fokozó technológia.

A berendezés stabil, hegesztett acél vázra épül 
fel, felszereléseihez tartozik az 5-ös Morse kúp-
pal ellátott szegnyereg, a síktárcsa, a huzalvezetŒ 
rendszer, a biztonsági burkolat és a lábpedál.

A tekercselŒgép nagy teljesítményı CNC vezérlés-
sel és felhasználóbarát kezelŒfelülettel rendelkezik. 
Az energia hatékony kialakításnak köszönhetŒen 
a berendezést alacsony áramfogyasztás jellem-
zi. Minden hajtás szinkronmotorokkal történik és 
valamennyi mozgást a maximális energia haté-
konyság elérésének érdekében optimalizáltak. 

A rendelkezésre álló nyomaték 30%-kal fokozha-
tó egy motor hıtŒventilátor segítségével, amelynek 
használatát az intelligens vezérlŒ szoftver szabá-
lyozza a fellépŒ nyomatékigénynek megfelelŒen.  

A “SERVOTECH” típus új funkciója az automata 
nyomatékváltómı, amely lehetŒvé teszi a megfelelŒ 
áttétel szoftver által történŒ kiválasztását.

A berendezés 10 – 2000 KVA-es teljesítmény-
transzformátorok, elosztótranszformátorok és 
mágnestekercsek gyártására alkalmas, alumínium 
és réz huzal használatával, beleértve a négyszög 
keresztmetszetı, vagy lapos huzal tekercselé-
sét is speciális vezetŒegység segítségével. 

A tekercselési sebesség széles tartományának 
köszönhetŒen (450 ford/perc-ig) egyazon gépen 
lehetséges primer és szekunder tekercs készítése, 
így lerövidíthetŒ a gyártási folyamat ciklusideje.

A berendezés kialakítása lehetŒvé teszi különféle 
opcionális felszelések használatát (pl. szigetelŒpapír).

Az Ingrid West Machinery Ltd. és a Thonanuer Kft. több éve sikeresen mıködik együtt a tekercselés technológia 
területén. E sikeres együttmıködés folytatásaképpen örömmel számolunk be arról, hogy ismét egy újdonságot 
mutathatunk be a magyar piacon: az E-1200 „SERVOTECH” tekercselŒgépet.

Újdonság a Thonauer 
tekercselŒgép választékában

E-1200 “SERVOTECH” 

*) A “nyomaték fokozás” üzemmóddal a rendelkezésre álló nyomaték 
+30%-ig növelhetŒ

 Automata seb. Max nyomaték Max fordulatszám 
 fokozat (fokozás nélkül) (Nm)* (Rpm)

 1 200 450

 2 600 150

Mıszaki jellemzŒk

Huzal ø (és profilhuzal)  0.01–30 mm

Max tekercs hossz 1.100 mm

Max távolság két szélsŒ pont között 1.200 mm

Max tekercs ø 800 mm

Huzalvezetés pontossága 0,01mm

TekercselŒ orsó sebesség (Max.) 450 ford/perc

FŒtengely motor 
(Szénkefe nélküli szervo motor) 28 Nm/3000 rpm

HuzalvezetŒ motor (Szénkefe nélküli) 0.4 HP / 300 W

LevegŒ ellátás  Nem szükséges

Elektromos ellátás 3 x 400Vca - 50Hz

Max terhelés (tekercs tömeg) 1000 Kg

KezelŒfelület (érintŒképernyŒ) 254mm

Tekercselési programok száma 
(SD kártyánként) Max. 10 000 

Tekercselések száma tekercsenként Max. 200 

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 robosztus felépítésı SM 15 univerzális daraboló 
gép család tagjai rendkívül sokféle agyag feldolgozá-
sára alkalmasak. A megfelelŒ tartozékokkal képesek 
feldolgozni PVC- és szövet falú csövet, gumit, lapos 
vezetékeket, kör keresztmetszetı vezetékeket, drótot, 
litze vezetéket, kötelet, filc anyagot, textilt, bŒrt, 
gyógyászati célú anyagokat, és sok más anyagot is. 
Három különbözŒ vágószerszám áll rendelkezésre:

n  vágószerszám csŒanyagokhoz, gumi-
zsinórokhoz és tömítŒ profilokhoz

n  vágószerszám laposkábelhez, kör 
keresztmetszetı kábelhez, zsugorcsövekhez, stb. 

n  csŒvágó szerszám különféle csövekhez

A bevezetŒ oldalon lévŒ terelŒlapok különfé-
le kivitelben kaphatók, és szabadon állíthatók a 
feldolgozandó anyag szélességhez igazodva.

A WSM 30 E sorozatú gégecsŒ darabológépek 
7 mm-tŒl 32 mm-ig terjedŒ átmérŒ tartomány-
ban képesek zárt gégecsövek darabolására. 

A vágóegység folyamatosan forog a gégecsŒ 
körül, és amikor az eléri a vágási pozíciót, a ké-
sek nagy pontossággal elvágják az anyagot.

Az SX 30 excenter vágógépet az extrudálási 
folyamatban gyártott csövek feldolgozásá-
ra fejlesztették ki, de önálló berendezésként is 
használható. A szervóhajtású gyors vágófejnek 
köszönhetŒen rövid darabolási hosszak esetén is 
nagy termelékenységet lehet elérni a géppel. 

A vágófejjel többek között például a papír-
szalag stancoló vágása is lehetséges. Ezáltal 
csak a termék vágása történik, de a hordo-
zóanyagot a gép nem vágja keresztül.

Az extrudálási folyamatba illesztéshez az SX 30 se-
bessége egy három fokozatú szabályzóval vezérelhetŒ.

Sokoldalú darabolási 
megoldások

sm15 2 plc univerzális 
 daraboló gép

Wsm 30 e
gégecsÃ daraboló gép

sX 30 eXcenter vágógép
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A Laird Technologies Eco Temp sorozat féme-
zett habtömítései fémezett hálóból és puha belsŒ 
habból állnak. RendelhetŒek vezetŒ, vagy akár nem 
vezetŒ ragasztófelülettel (PSA) és teljes szélességı 
védŒfóliával (ERL). Az EcoTemp-tömítés egy olyan 
halogénmentes termék, amit négyszögletes kereszt-
metszetprofilokban gyártanak. Az EcoTemp tömítések 
stancolhatóak, lyukaszthatóak, kivághatóak, és ezen 
kívül számos más alkalmazásnak is megfelelnek.

EMC textilhabtömítések, 
125°Cos hŒmérsékletig

eco temp 125
Fémezett habtömítés

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

JellemzŒ felhasználási területek

n  Kapcsolószekrények, 
 elektromos szekrények

n  LCD és plazma TV
n  Orvosi elektronika
n  Szerverek
n  Nyomtatók
n  Laptopok, számítógépek
n  Hálózati eszközök
n  Autóipari alkalmazások
n  Telekommunikációs eszközök

Tulajdonságok

n  Az EcoTemp 125 sorozat textiltömítései RoHS 
kompatibilisek

n  Halogénmentesek az IEC-61249-2-21 szabvá-
nynak megfelelŒen

n  UL 94V0 megfelelŒség (BelsŒ laborvizsgála-
tok szerint megfelelt, az UL listázás folyamat-
ban van)

n  Magas hŒmérséklet esetén is alacsony a 
nyomás hatására kialakuló deformáció

n  VezetŒ és nem vezetŒ ragasztóval is kapható

n  Négyszögletes profilú kialakítások 0,125”-tŒl 
0.250” méretig

n  A tömítéseket egyedi hosszra darabolva, 
stancolva vagy akár 45°-ba vágva is lehet 
rendelni

Tulajdonság Egység Érték Mérési módszer

Árnyékolás    IEEE299 (módosított)

30 MHz–300 MHz  dB  Átlagosan 98

300 MHz–3 GHz  dB  Átlagosan 105

3 GHz–18 GHz  dB  Átlagosan 93

Felületi ellenállás  Ω /  < 0.07  ASTM F390

Összenyomási arány  %  < 5  ASTM D3574

Mıködési hŒmérséklet  
tartomány  °C  -40–125  -

Tızállóság  UL 94V0 (belsŒ laborvizsgálat alapján)  
 UL Tanúsítás elŒkészítés alatt

Veszélyes anyagok  RoHS konform (2002/95/EG irányelv) 
 Teljesíti a SONY SS-00259 szabványt  
 Antimon mentes

Eltarthatóság  12 hónap 23°C/ 60% relatív páratartalom mellett

ErŒ/deformáció/ellenállás

El
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Tömítés
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Mint minden évben, így 2012 októberében is az 
Expo-Center kiállítási területén került megrendezésre 
az Elosys. Az Elosys Szlovákia legnagyobb vására 
az elektronikai-, a villamos-, az energia ipar és a 
telekommunikáció területén. A Thonauer számára is 
sokat jelentett a részvétel, különösen az elmúlt évek 
során tapasztalható látogatószám növekedés miatt. 

Az elŒzŒ évhez képest több olyan új termé-
ket tudtunk bemutatni standunkon, amelyekkel 
kapcsolatban a sok látogató célirányosan infor-
málódhatott. A kiállítás középpontjában a német 
Giebler céggel való együttmıködésünk állt, amely 
asztali adagoló berendezéseket gyárt. ElŒször 
mutattunk be Szlovákiában olyan rendszert, amely 
egy- és két komponensı anyagok adagolására 
alkalmas kis és közepes gyártási volumenben. 

Természetesen áttekintést adtunk kábelfel-
dolgozó berendezéseinkrŒl is. Kiállítottunk stan-
dunkon vágó-, csupaszító- és krimpelŒgépeket, 

valamint kábel feliratozó rendszert is. Látogatóink 
élénk érdeklŒdését váltotta ki az SK 4000 csiszolat 
vizsgáló labor, amely a krimp minŒség vizsgálat 
egyik hasznos eszköze termékkínálatunkban. 

A Thonauer s.r.o. ezúton is szeretne kö-
szönetet mondani a Thonauer International 
ügyvezetŒjének, Walter Altrichter úrnak, a ki-
állítás során nyújtott támogatásáért. 

PiacvezetŒ technológiák …

…  az Ön egyedi követel-
ményeinek megfelelŒ 
rendszermegoldásokban

ÉLENJáRó MISZAKI SZíNVO-
NAL – KIMAGASLó SZERVIZ-
SZOLGáLTATáS

25
é v e

Vásári visszatekintés

elosys, trencsén, szlovákia
2012.10.09–10.12.
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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 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

MSV 
International Engineering Fair 

Nitra (SK), 2013.05.21.–24.

INDuSTRIAuTOMATION 
Nemzetközi ipari és automatizálási szakkiállítás 

Budapest (H), 2013.05.28.–31.

SMART 
AuTOMATION AuSTRIA 

Ipari automatizálási szakkiállítás 

Linz (A), 2013.10.1.–3. 

ELOSyS 
Nemzetközi villamosipari vásár 

Trencsén (SK), 2013.10.15.–18.

PRODuCTRONICA 
Trade fair for innovative electronics production 

München (D), 2013.11.15.–18.


