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Prelucrarea cablurilor

Cuvant inainte
autor Ing. Friedrich Thonauer,
Fondatorul firmei si administratorul societatii THONAUER GmbH.

Numeroase noutăţi în scurt timp
De la ultima ediţie a revistei noastre destinate clienţilor au avut loc numeroase evoluţii
în toate domeniile. Pe de-o parte ar putea fi
menţionate în acest sens aniversările interne.
Având în vedere existenţa unui număr de cinci
reprezentanţe de vânzări care nu au fost inaugurate simultan, nu este de mirare ca aproape
anual să se celebreze un nou jubileu care
marchează un interval de cinci ani. Anul acesta
au fost aniversaţi 25 de ani de la înfiinţarea
filialei noastre maghiare, în speţă THONAUER
Kft. Conducerea societăţii a valorificat acest
eveniment pentru a organiza un Inhouse-Show
cu o durată de trei zile la reprezentanţa din
Budakeszi a firmei, deschisă relativ recent.
Aceasta a reprezentat astfel o bună ocazie pentru a prezenta, suplimentar faţă de noile soluţii
tehnologice, şi noua clădire care oferă oportunităţi remarcabile întreprinderii. Şi pentru că
a fost vorba despre un eveniment important,
cu această ocazie a fost extins şi reamenajat şi
showroom-ul, astfel încât numeroşii vizitatori
au fost profund impresionaţi de modificările şi
îmbunătăţirile realizate. În cele din urmă s-a realizat chiar prelungirea cu o zi a evenimentului.
Suplimentar faţă de aniversările interne au
loc şi alte aniversări în afara firmei, context în
care termenul în afara firmei este de natură să
inducă în anumită măsură în eroare, având în
vedere că este vorba despre partenerul nostru
îndelungat. În cadrul ediţiei din acest an a
Productronica, cel mai mare târg de produse electronice din München, Komax Wire a
celebrat 40 de ani de la înfiinţare. Pornind de la
astfel de aniversări conştientizăm numeroşii ani
parcurşi împreună în calitate de firme partenere
– în acest caz este vorba despre 27 de ani – şi
acest aspect constituie un motiv de mândrie.
Fără îndoială că ne bucurăm pentru
„vechiul” nostru furnizor, care a dovedit şi
de această dată de câtă energie şi capacitate
de inovare poate da dovadă. La momentul
potrivit, cu ocazia aniversării, a fost anunţată
o premieră mondială care promite o nouă
revoluţie în domeniul confecţionării de cabluri.
Prin intermediul celor două sisteme
complet automatizate de sertizare Alpha
530 şi Alpha 550 au fost prezentate două
soluţii de perfecţionare care respectă cerinţele viitoare impuse de prelucrarea complet
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automatizată a cablurilor. În acest context
sunt evidenţiate conceptele de configurare şi
modificare a echipării orientate către respectarea cerinţei de rapiditate, urmărind un grad
ridicat de flexibilitate în domeniul producţiei.
În acest context se impune o menţiune
specială, având în vedere că nu îmbracă o formă uzuală, cu privire la viitorul nostru catalog
de produse, generate direct de pe internet. În
acest context, pe primul loc se află actualitatea
datelor. În mod suplimentar, acesta oferă o
imagine de ansamblu care poate fi obţinută
numai în acest mod. Realizarea acestui proiect
a necesitat un angajament ridicat, în special
ca urmare a faptului că nu a fost disponibilă
nicio aplicaţie finită pentru condiţiile noastre.
Noul nostru partener şi specialist în domeniul tehnicii adezivilor, Drei Bond, extinde
portofoliul de produse „Mixare, dozare şi
distribuire”. În acest mod le putem oferi clienţilor noştri soluţii specifice, de exemplu pentru
operaţiuni având ca obiect lipirea componentelor auto, etanşări de suprafeţe pentru motoare
şi transmisii, precum şi şaibe de siguranţă.
Un articol de specialitate interesant al
furnizorului Drei Bond evidenţiază problema
scurgerii de ulei sau de fluide la nivelul componentelor etanşate din material plastic în cadrul
motoarelor. Tratamentul cu plasmă prezentat
oferă asistenţă pentru remedierea acestei
probleme şi constituie o alternativă ecologică.
Bineînţeles că am pregătit din nou articole
interesante de referinţă care prezintă idei cu privire la posibilităţile existente şi care îi evidenţiază pe cei care au încredere în compania noastră.

Cu deosebita consideratie

Masini de taiere | Masini de dezizolare
| Echipamente de taiere si dezizolare
| Masini semiautomate de sertizare
| Masini complet automatizate de
sertizare | Masini de torsadare |
Inserare conectori | Gestionarea
cablurilor

Tehnica de conectare
Instrumente de sertizare | Aparate de
sudura cu rezistenta | Automate de
lipire | Echipamente de prelucrare a
tuburilor contractile | Echipamente de
presare

Solutii de inscriptionare
Inscriptionare prin intermediul
etichetelor | Inscriptionare prin
intermediul imprimantelor cu jet de
cerneala | Inscriptionare cu laser

Tehnica de mixare, dozare si
dispersare
Sistem de mixare si dozare cu 2
componente | Turnare prin injectie la
joasa presiune (Hotmelt-Moulding)

Tehnica de verificare
Laborator de micrografie | Aparate de
masurare a sertizarii

Tehnica de stocare si infasurare
a cablurilor
Sisteme semiautomate de stocare a
bobinelor | Sisteme de rebobinare a
cablurilor | Masini de bobinat benchtop
| Masini de bobinat speciale

Ecranare pentru asigurarea
compatibilitatii electromagnetice
si display-uri
Materiale de ecranare pentru asigurarea
compatibilitatii electromagnetice |
Display Window Solutions (sticla
acrilica + policarbonat)

Servicii
Ing. Friedrich Thonauer
Fondatorul firmei si administratorul

Ec. dipl. Angelika Thonauer
Administrator

Garnituri aplicate sub forma de
spuma (pe baza de poliuretan) |
Garnituri de asigurare a compatibilitatii
electromagnetice pe baza de silicon
| Incapsulare componente electrice
| Hotmelt-Moulding | Fabricarea de
maşini speciale
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Inhouse-Show şi jubileul de
25 de ani
Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea societăţii THONAUER Kft. în Ungaria, în luna septembrie a avut loc o aniversare internă la nivelul firmei. În aceeaşi perioadă, clienţii şi partenerii
firmei au fost invitaţi la un Inhouse-Show cu o durată de patru zile organizat la sediul firmei. În
noul spaţiu de prezentare, în formă extinsă, vizitatorii au avut ocazia de a descoperi live tehnologia de ultimă de generaţie în domeniul maşinilor din cadrul portofoliului de produse THONAUER.
Filiala societăţii austriece THONAUER
GmbH a fost înfiinţată în urmă cu 25 de ani,
în luna septembrie 1995, de către Zelené
Pálfi Gabriella, care a decedat din păcate între
timp. Aceasta a pus piatra de temelie pentru
întreprinderea care şi-a consolidat în prezent
în condiţii optime poziţia pe piaţa maghiară
şi care îşi continuă procesul de extindere.
În prezent, clădirea de birouri a societăţii
THONAUER Kft., aflată în Budakeszi (la o
distanţă de 20 km de Budapesta), în apropiere
de autostradă, dispune de o suprafaţă de peste
720 m² şi beneficiază de un acces propriu
pentru autocamioane, un depozit, locuri de
parcare, iar din acest an de un showroom
extins şi modernizat. Cu peste 200 de clienţi,
precum şi un număr total de 18 de angajaţi
experimentaţi, compania s-a transformat
dintr-o societate comercială într-un centru de
competenţă care concepe propriile maşini.
Acest sector de activitate, creat în urmă cu
opt ani în cadrul producţiei de maşini speciale
constituie între timp un pilon important.
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Începând cu anul 2014, întreprinderea
este certificată în baza standardului ISO
9001:2008, iar pe parcursul acestei evoluţii s-a realizat optimizarea suplimentară
a proceselor şi demersurilor interne specifice managementului activ al calităţii.
În acest an a fost finalizat şi noul spaţiu de
prezentare, cu o suprafaţă dublă şi care a fost
inaugurat cu ocazia Inhouse-Show organizat
la finalul lunii septembrie. Acest eveniment s-a
bucurat de un succes atât de mare, încât a fost
necesară chiar prelungirea acestuia cu încă o zi.
„Suntem foarte bucuroşi de feedback-ul extrem
de pozitiv al numărului foarte mare de clienţi
care ne-au vizitat“, afirmă Áron Alföldy-Boruss,
administratorul societăţii THONAUER Kft.
Intensificarea activităţilor de marketing
Anul 2015 a adus noutăţi în special în sectorul de marketing. O contribuţie în acest sens
este asigurată de noua pagină web, precum şi
de transmiterea periodică de newsletter-uri.
Contactul personal cu clienţii, de exemplu la

expoziţia filialei la Viena, cu ocazia Industry
Days - expoziţia filialei din Budakeszi, la târgul
pentru produse din sectorul producţiei auto şi
în cadrul Productronica constituie oportunităţi
pentru consolidarea aproprierii faţă de clienţi.
Cu ocazia aniversării celor 25 de ani de
la înfiinţare a fost organizată o mică petrecere la care au participat toţi angajaţii şi
partenerii. Cu această ocazie, cei prezenţi
şi-au amintit într-o atmosferă plăcută de
evenimentele şi reperele importante care
au avut loc în ultimul sfert de secol şi au
discutat, printre altele, planurile de viitor.
Start către viitor
„Au fost intensificate trei teme: Departamentul de maşini speciale, oferta de producţie
în lohn având ca obiect Hotmelt-Moulding şi
poziţia de piaţă în sectorul distribuţiei”, afirmă
Áron Alföldy-Boruss. „Pentru anul 2016 ne-am
propus să identificăm noi clienţi pentru aceste
sectoare şi să oferim asistenţă clienţilor actuali
la realizarea proiectelor acestora. Planificăm
de asemenea extinderea echipei noastre – în
scurt timp dorim să atragem alături de noi
încă un inginer de service responsabil pentru
tehnologia de mixare şi dozare, precum
şi un nou constructor pentru activitatea
noastră de fabricare a maşinilor speciale.
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40 de ani de solutii de top
Aniversarea Komax și premieră mondială la Productronica
Partenerul nostru de mulți ani și dezvoltatorul tehnologiei de ultimă generație în domeniul prelucrării cablurilor, compania elvețiană Komax Wire, a celebrat 40 de ani de existență în cadrul
Productronica München.Prin prezentarea celor două echipamente complet automatizate de sertizare Alpha 530 și Alpha 550, Komax a impus noi standarde în domeniul confecționării cablurilor.
Firma THONAUER a fost prezentă la celebrare și a adresat felicitările sale cu ocazia aniversării.
„Solutii de top”
Motto-ul aniversării celor 40 de ani de existență „40 years at the cutting edge”, sau, în traducere liberă, „40 de ani de solutii de top”, este
un joc reușit de cuvinte care face referire la cele
4 decenii de când Komax furnizeaza echipamente performante pentru aplicatii de procesare cabluri si reprezintă elementul central al mașinilor
automate și semiautomate denumite cu litere
din alfabetul grecesc. Chiar daca business-ul a
inceput ca un mic birou de design si inginerie
din Lucerne, acesta a crescut constant in cei 40
de ani de activitate, o influenta majora avand-o
fondatorul companiei, domnul Max Koch.
Eveniment jubiliar – cină de gală
În cea de-a doua seară, după o zi lungă și
de succes a expoziției Productronica, Komax
Wire a organizat un eveniment special, la care
au participat invitati din randul angajatilor,

partenerilor si bineinteles a clientilor.Evenimentul a fost organizat in Sala Stemelor aflata
in imediata apropiere a centrului expozitional.
Deliciile culinare pregatite cat si spectacolul
de jonglerie care a deschis evenimentul i-au
bucurat pe cei aproximativ 400 de oaspeți.
Un alt moment special al evenimentului a
fost reprezentat de discursul foarte personal
susținut de către noul CEO al grupului, Domnul
Matijas Meyer, precum și de ceremonia tăierii
tortului impreuna cu fondatorul companiei Domnul Max Koch. Grupul THONAUER,
reprezentat oficial de către cei doi administratori ai acestuia, ing. Friedrich Thonauer și
Angelika Thonauer, i-au oferit un coș cadou
încărcat cu specialități din țările în care grupul
desfășoară activități. În mod suplimentar a fost
înmânat un obiect iluminat umplut cu mii de
bucăți de cabluri care contura logo-ul Komax
4 X (pentru 40 de ani de solutii de top).

Cu ocazia aniversarii au fost oferite si cadouri.
Ing. Friedrich Thonauer si Angelika Thonauer
inmaneaza domnului Matijas Meyer, CEO Komax
Wire, daruri special pregatite.
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Noutăţi de la
Productronica 2015

Prin prezentarea celor două sisteme complet automatizate de sertizare Alpha 530
şi Alpha 550 în cadrul Productronica München, Komax Wire impune noi standarde în
domeniul prelucrarii de cabluri.

Noua revoluţie în domeniul
prelucrarii de cabluri
Sisteme complet automatizate de sertizare Komax Alpha 550/530
Flexibilitate maximă, robusteţe extremă, precizie maximă şi o productivitate unică – noile sisteme
revoluţionare complet automatizate de sertizare Alpha 550 şi Alpha 530 impun din nou standardul
in domeniu, in cadrul lansarii de produse organizate cu ocazia ediţiei din acest an a Productronica
în München. Komax Wire se prezintă în acest mod ca unul dintre principalii furnizori de soluţii
complete şi prestator de servicii cu o gamă amplă de soluţii inovatoare şi inteligente.

Alpha 530

Alpha 550

Soluţia universală robustă
Tehnica solidă, cu utilitate practică dovedită,
combinată cu soluţiile inovatoare asigură şi
îmbunătăţeşte capacitatea de a oferi un sistem
care indeplineste si cele mai dificile sarcini.
Alpha 530, sistemul complet automatizat de
sertizare pentru sertizarea pe una şi două
parti, respectă aceste criterii cu o tehnologie
fundamentată, bine definita. Intervalele reduse
pentru efectuarea operaţiunilor de configurare
şi modificare a dotărilor disponibile pentru
Alpha 530 contribuie la asigurarea unui grad
ridicat de productivitate. Accesoriile opţionale
de calitate care oferă posibilitatea de montare
ulterioară, de exemplu ACD şi SQC, respectă şi cele mai stricte cerinţe de calitate.

Putere maximă
Productivitatea şi flexibilitatea ridicate asigurate la un nivel constant, cu grad maxim de
precizie, constituie cerinţele actuale şi viitoare
cu privire la prelucrarea complet automatizată a
cablurilor. Alpha 550, este sistemul complet automatizat de sertizare de ultimă generaţie destinat proceselor de sertizare la ambele capete
ale firului si de inserare garnitura de protectie.
Sistemul este echipat în dotarea standard cu
sistem de monitorizare a tăierii ACD, existând
posibilitatea de prelucrare a diametrelor de
cabluri cuprinse între 0,13 şi 6 mm2 la un nivel
maxim de calitate. Graţie raportului optim privind costurile de fabricare a unui articol, a flexibilităţii maxime a capacităţii de producţie şi a
calităţii remarcabile, prin intermediul Alpha 550
pot fi obţinute avantaje competitive decisive.
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Datorita sertarului special conceput trusa de scule
este la indemana tot timpul.

Suport universal de ghidaje pentru cabluri subtiri
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Avantajele de Alpha 550

Komax Alpha 550

n Productivitate optimă în această clasă
de putere
n Configurare şi modificare a dotărilor
efectuate extrem de rapid pentru a asigura o capacitate maximă de producţie
n Instrumente integrate pentru asigurarea
calităţii, de exemplu monitorizarea sistemului de tăiere (ACD) pentru dezizolarea
în condiţii de calitate maximă
n Echipat pentru cerinţele viitoare (de
exemplu prelucrarea aluminiului) prin
monitorizarea calităţii şi prelucrarea
delicată a cablurilor
n Producţia de aplicaţii speciale şi
complexe graţie configuraţiei flexibile a
maşinii
n Prelucrare robustă şi fiabilă a diametrelor de cablu 0,13–6 mm²

Avantajele de Alpha 530

Komax Alpha 530

n Robusteţe şi durată de viaţă fără
concurenţă
n Capacitate ridicată de protecţie prin
sistemul de deservire inovatoare şi concentrată asupra criteriilor de eficienţă
n Procese la nivelul maşinii corelate
perfect pentru asigurarea de rezultate
CPK remarcabile
n Monitorizarea opţională a sistemului de
tăiere (ACD) şi monitorizarea calităţii
dezizolării Q1240, SQC
n Prelucrare solidă şi fiabilă a diametrelor
de cablu 0,13–4 mm2
n Productivitate graţie intervalelor incredibil de scurte de modificare a echipării

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com

Sistemul de acţionare a
benzii asigură retragerea fiabilă a cablurilor
cu o viteză de până la
12 m/s (Alpha 550),
respectiv 9 m/s
(Alpha 530).
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Interconectarea preselor de
masă Komax
MIKO (Manufacturing Interface Komax)
Graţie interfeţei de date WPCS (Wire Processing Communication Standard), sistemele complet
automatizate de sertizare Komax pot fi integrate perfect în sistemul de planificare a producţiei.
Prin intermediul noii interfeţe concepute MIKO (Manufacturing Interface Komax), această posibilitate va exista şi pentru presele de masă Komax bt 712, 722, precum şi 752.
În interacţiune cu sistemul operativ de
execuţie (MES), graţie interfeţei MIKO va exista
posibilitatea de a exercita un control complet
asupra maşinii şi de a o integra în fluxurile de
producţie dorite în raport cu specificul clienţilor.

nu mai este nevoit să înregistreze manual
niciun fel de date referitoare la comandă, iar
starea maşinii şi datele de producţie generate
pot fi accesate în orice moment în format
electronic, fără a necesita asistenţa manuală.

Structura şi arhitectura de reţea
În mod specific, la nivelul unui post
manual de lucru este utilizat un terminal
PDA (Production Data Aquisition) individual
adaptat cerinţelor clienţilor. Prin intermediul
acestui terminal există ulterior posibilitatea
de realizare a operaţiunilor la alegere, specifice logisticii de producţie, ceea ce nu ar fi
fezabil la nivelul afişajelor de mici dimensiuni
destinate deservirii maşinilor ale preselor
Bench-Top. Prin intermediul MIKO, operatorul

Avantaje
n E vitarea de înregistrări incorecte prin
transmiterea de date referitore la componente, articole şi comandă
n Îmbunătăţire calitativă prin transferul de parametri de proces, res
pectiv de date tehnologice
n Trasabilitatea controlului producţiei şi al calităţii
n Respectarea procedurii prevăzute pentru logistica de producţie

Presă de masă Komax bt 752

Lansare în sectorul
prelucrării Hotmelt
Platformă de turnare Hotmelt TM 2200
Echipamentul de turnare TM 2200 asigură lansarea la costuri atractive în tehnologia
Hotmelt-Moulding. În varianta standard,
sistemul cu o structură modulară este
alcătuit din echipamentul de alimentare
TM 1004 şi capul de pulverizare TM 1010.
Graţie versatilităţii unice a platformelor de
turnare WERNER WIRTH, TM 2200 poate fi
aprovizionată şi cu ajutorul unităţilor diferite
de prelucrare a materialelor – de la echipamentul de alimentare până la extruder.
Prepararea materialului cu ajutorul echipamentului de alimentare
Utilizarea de echipamente de alimentare
pentru prepararea materialului reprezintă
soluţia de plecare în scopul lansării în
domeniul tehnicii de prelucrare Hotmelt.
Prin intermediul acestei tehnologii, sunt
prelucrate materiale sub formă de granulat.
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Prepararea materialului prin
intermediul extruderelor
Tehnica de extrudare reprezintă soluţia cea
mai confortabilă şi care asigură cel mai înalt
grad de siguranţă pentru prepararea materialului. Pot fi prelucrate cele mai variate materiale
în formă granulară cu asigurarea unui nivel
foarte ridicat de protecţie a materialului.
Prepararea materialului cu ajutorul
echipamentului de topire cu camera
Pentru prelucrarea de poliamide reactive
de turnare rezistente la temperaturi ridicate. Prin intermediul unei plăci controlate
de încălzire, materialul este topit în condiţii
ermetice, fiind alimentat la nivelul sculei.
Prin intermediul sistemului practic de
operare cu o mână este iniţializat ciclul exclusiv
pneumatic. Cu o forţă de închidere de până la
700 kg, TM 2200 reprezintă soluţia ideală pentru prelucrarea de serii de volum redus şi mediu.

Echipamente de preparare a materialului: echipament de topire cu camera (stânga) şi extruder
(dreapta).

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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Soluţii de stocare pentru
managementul energetic
La mijlocul anului 2015, THONAUER s-a lansat pe piaţă într-un nou sector de activitate prin intermediul soluţiilor destinate stocării energiei, utilizate special în asociere cu instalaţiile solare.
Sistemele inteligente de stocare reprezentate de acumulatorii litiu-ion au fost concepute de către
firma germană Ads-tec şi au fost produse sub formă de Energy Storage scalabil, inclusiv cu sistemul de management IT. Toate sistemele sunt concepute în proporţie de 100 % în cadrul propriei
firme, fiind fabricate exclusiv în Germania. În acest mod este asigurat un nivel maxim de calitate,
precum şi posibilitatea de a produce sisteme de stocare pe bază de acumulatori adaptate perfect
în funcţie de diferitele cerinţe ale clienţilor.

Sisteme scalabile de stocare cu acumulatori litiu-ion
Spectru extins
Portofoliul de produse StoraXe în domeniul Industrial & Infrastructure se adresează
sectorului reprezentat de echipamentele de
mare capacitate şi infrastructurilor. Serviciile şi capacităţile de stocare acoperă plaje
cuprinse între 100 kW/100 kWh şi mai multe
MW/MWh. Structura modulară şi sistemul
complex de management IT pun la dispoziţie
un sistem aproape nelimitat de scalare.
Sistemul inteligent de comandă necesar
pentru o funcţionare optimizată a sistemului
de stocare, Energy-Management-System
(EMS), asigură în mod independent aplicarea
în orice moment a unei strategii operaţionale
optime. Cerinţele clienţilor individuali pot fi
integrate în cadrul sistemului de stocare prin
intermediul modurilor diferite de operare, care

permit combinarea reciprocă şi prioritizarea.
Toate sistemele concepute de Ads-tec
dispun de un sistem redundant de siguranţă, pe
mai multe nivele. „Tema securităţii sistemelor
noastre de stocare pe bază de acumulatori constituie prioritatea fundamentală în cadrul tuturor
conceptelor noastre“, subliniază Ali Natour,
coordonatorul departamentului de dezvoltare
a sistemelor software & electronice în cadrul
Ads-tec. În mod suplimentar, Ads-tec se implică
deosebit de intens în cadrul structurilor relevante competente pentru elaborarea de norme pentru a putea implementa din timp noile cerinţe.
THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com

Structura modulară a sistemului de stocare
permite scalarea în funcţie de cerinţe.

Soluţii High-End în domeniul prelucrării cu
infraroşii a furtunurilor contractile
În centrul atenţiei operaţiunilor automatizate a furtunurilor contractile se află reducerea necesarului de timp, dublată cu o creştere a calităţii. În acest scop, produsele noastre de bază cu aer
cald, inclusiv sistemul de comandă, oferă o bază corespunzătoare. Acestea sunt realizate
şi instalate în funcţie de specificul produsului. Ambele sisteme –STCS-LC şi STCS-VMir –
au la bază tehnologia cu infraroşii şi au fost concepute pentru „aplicaţii la nivel de banc
de lucru“.

STCS-LC

STCS-VMIR

Echipamentul de prelucrare cu infraroşii a
furtunurilor contractile STCS-LC permite prelucrarea concomitentă a produselor diferite. Reţelele cu furtunurile contractile sunt transportate
prin cuptor pe lungime. Elementele de încălzire
cu infraroşii asigură în acest context o fretare
rapidă, uniformă. Acestea nu sunt influenţate
de lungimea sau forma furtunului contractil.

STCS-VMir este prevăzut cu un sistem
cu cameră care permite înlocuirea rapidă
şi poate prelucra concomitent mai multe
componente, cu utilizarea pentru diferite
aplicaţii. Acest sistem a fost conceput pentru
a asigura condiţii optime pentru prelucrarea
CAN (suduri regulate şi suduri de capăt).

STCS-LC

STCS-VMir
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We are not only a TEAM of SUCCESS,
we are a TEAM of VALUE
Intre 11 si 13 decembrie echipa Thonauer
Romania a organizat intalnirea de sfarsit de
an. In mijlocul naturii, intr-una din cele mai
frumoase statiuni de pe Valea Prahovei, pentru
a trece in revista rezultatele anului 2015.
La sedinta organizata sambata 12 decembrie, Dna. Magda Cuciurean, Director
Executiv al Thonauer Romania a facut o
scurta recapitulare a rezultatelor obtinute

in acest an dar si a principalelor proiecte.
Dl. Catalin Cojocaru, Sales Manager a trecut
in revista proiectele de vanzari de succes pe
care departamentul de vanzari le-a inregistrat,
o parte din ele fiind in curs de derulare. A fost
un an cu rezultate extrordinare mai ales pentru
ca multi clienti atat KA cat si Local customer au
inteles importanta dezvoltarii business-ului si
au accesat fonduri europene si /sau guverna-

mentale pentru a-si moderniza echipamentele.
Un loc important in discutii l-au avut
actiunile de Aftersale, fara de care efortul de
vanzari ar fi incomplet. Din acest punct de
vedere departamentul de service a detaliat
interventiile majore din acest an si a venit
cu propuneri de training si perfectionare
pentru furnizori Non-Komax pentru a veni
in intampinarea nevoilor clientilor nostri.
Dna Cuciurean a amintit despre importanta dezvoltarii portofoliului de clienti, despre
cunoasterea in detaliu de catre inginerii de
vanzari a zonelor alocate din punct de vedere
al specificului industrial si al posibilitatilor de
promovare a producatorilor reprezentati de
catre Thonauer Romania. Obiective asumate
de catre toti membrii echipei de vanzari.
Rezultatele extraordinare obtinute in 2015
nu ar fi fost posibile fara o comunicare fara
cusur intre departamentele care compun
echipa Thonauer: Sales, Internal Sales si
Service. Impreuna au reusit sa transforme
fiecare oportunitate intr-un proiect de succes
demonstrand ca Echipa Thonauer nu este doar
o echipa de SUCCES ci mai presus de tot este
una de VALOARE, unde prioritatile sunt lucrul
in echipa, atingerea obiectivelor companiei
si intampinarea nevoilor clientilor nostri.

Personal nou | THONAUER Automatic s.r.l.
Mihaela Stefan | Internal sales

Mihaela Stefan

Mihaela, s-a nascut pe 25 octombrie 1986
in orasul Slatina. Este licentiata in studii administrative , absolvind in 2008 Facultatea de Admnistratie Publica in cadrul SNSPA-Bucuresti.
Inainte sa faca parte din echipa de Internal Sales a Thonauer Romania, a lucrat 8
ani in cadrul departamentului de distributie
al Editurii RAO. In acesti 8 ani a acumulat
experienta in domenii variate ca – distributie, vanzari, marketing, PR si organizare
de evenimente. Vorbeste limba engleza si
este interesata sa invete si limba germana.

Este foarte bucuroasa ca face parte din
echipa Thonauer, crede ca postul pe care il
ocupa in acest moment reprezinta o provocare
si cauta sa invete in fiecare zi cat mai multe
despre companie, industria in care aceasta
activeaza si partenerii de afaceri ai Thonauer Romania. E foarte multumita pentru ca a
gasit la Thonauer o echipa de profesionisti de
la care are foarte multe lucruri de invatat.
Prefera sa isi petreaca timpul liber cu familia si prietenii, merge foarte
des la cinema si ii place sa citeasca.

Vrînceanu Codruț | Inginer service

Vrînceanu Codruț
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Nascut in 1992 la Hunedoara, Codrut a
absolvit Facultatea de Constructii de Masini in
cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. A
acumulat o mica experienta in calitate de tehnician proiectant si ulterior tehnician la roboti
industriali in timpul facultatii. Dupa absolvirea
acesteia, determinat sa gaseasca o companie
in care sa-si aprofundeze cunostintele tehnice,
precum si cunostintele de limba engleza,

Codrut si-a indreptat atentia spre domeniul de
automotive, descoperind compania THONAUER.
S-a alaturat echipei din Romania la sfarsitul
anului 2015 in calitate de tehnician service
unde i s-a oferit oportunitatea mult asteptata de a face parte dintr-o echipa dedicata si
unita, avand o vasta experienta in domeniul de
automotive. Isi petrece timpul liber studiind
noile tehnoligii aparute si practicand pescuitul.

editia 31

Adezivi şi soluţii de etanşare
de înaltă performanţă
Drei Bond – specialist în domeniul tehnicii adezivilor – este noul
partener al THONAUER GmbH.
Începând cu luna august a acestui an, au
fost puse bazele relaţiei de parteneriat cu specialistul din domeniul tehnicii adezivilor, ceea
ce permite Thonauer să asigure o completare
perfectă a portofoliului său de produse.
Drei Bond dispune de peste 35 de ani
de o gamă complexă de produse în domeniul soluţiilor de înaltă performanţă pentru
lipire şi etanşare şi deţine în acest domeniu
calitatea de furnizor recunoscut de sisteme pentru industria automobilelor.
Portofoliu include, de la cianoacrilaţi clasici
şi adezivi anaerobi, la adezivi rezistenţi la razele
ultraviolete până la silicoane de înaltă performanţă. Aplicaţiile tipice sunt reprezentate de
lipirea componentelor auto, etanşările de suprafeţe pentru motoare şi transmisii, precum şi
şaibele de siguranţă. Tehnica de dozare este utilizată şi pentru ungerea cu lubrifiant şi cu ulei.
„Noua cooperare cu firma Drei Bond
reprezintă un motiv de bucurie pentru noi. În
acest mod putem include în portofoliul nostru
domenii suplimentare importante de utilizare
pentru clienţii noştri şi le putem oferi soluţii“,
declară directorul de vânzări al societăţii THONAUER GmbH., domnul (FH) Werner Renner.
Avantajele pentru clienţii noşti
Punctul forte oferit de Drei Bond este
reprezentat pe de-o parte de portofoliul
variat de produse, care acoperă aproape orice
problematică, iar pe de altă parte de competenţa de dezvoltare, în contextul în care este
necesară identificarea soluţiilor corespunzătoare pentru noile aplicaţii de natură tehnologică.
Un exemplu în acest sens este reprezentat de

segmentul relativ nou al mobilităţii electrice în
sectorul automobilistic sau de nanotehnologie.
În principiu, toate produsele realizate de
Drei Bond respectă exigenţele ridicate impuse
de industria producătoare de automobile.
Astfel, prin cooperarea cu Drei Bond,
THONAUER poate oferi clienţilor săi aplicaţii noi, de calitate superioară, dovedindu-şi
astfel calitatea de furnizor ideal de soluţii.

n Adezivi
n Tehnica de dozare
n Conceperea, planificarea şi
transpunerea în practică inclusiv
a sarcinilor complexe
Aplicarea unui adeziv prin intermediul duzei
(imaginea mare şi imaginile 1–3 de sus).
Aplicarea unui adeziv sau a unui ulei prin intermediul metodei Rotary-Spray (ultima imagine de
jos).

Catalog Z+F
A fost lansat noul catalog Z+F. În cele
108 pagini aveţi la dispoziţie o prezentare
de ansamblu corespunzătoare, precum şi
informaţii tehnice cu privire la produsele
din sectoarele manşoane de capăt pentru conductorii de cablu, papuci de cablu
cu izolaţie, maşini şi scule de mână.
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Referencia

IMS Connector Systems este o
întreprindere internaţională cu activităţi în
sectorul tehnologic, specializată în domeniul
proiectării şi execuţiei de soluţii tehnice
de conexiune de înaltă frecvenţă. Gama de
produse include o varietate ridicată de conectori coaxiali de înaltă frecvenţă, execuţii
de cabluri coaxiale, întrerupătoare de testare
de înaltă frecvenţă, întrerupătoare pentru antene de înaltă frecvenţă, adaptoare şi cabluri
de testare, contacte pentru baterie, precum
şi antene pentru echipamente mobile.
În mod suplimentar, IMS Connector
Systems dispune de un grad ridicat de
competenţă şi de experienţă în sectorul
cercetării şi dezvoltării şi oferă soluţii în
domeniul înaltei frecvenţe specifice cerinţelor clientului pentru aplicaţii individuale.
IMSCS Kft. a fost înfiinţată în anul
1997, în calitate de membru al grupului de
întreprinderi. În cadrul societăţii organizate
corespunzător îşi desfăşoară activitatea
sectoarele de montaj, verificarea produselor,
controlul calităţii, administrarea depozitului, ambalare şi transport. Întreprinderea
acordă o atenţie deosebită procesului de
producţie CNC de înaltă precizie, precum
şi automatizării parţiale şi integrale.

Directorul tehnic al THONAUER Kft., László
Kokavecz (stânga), alături de interlocutorul
său în cadrul interviului, Gabor Steinbach,
manager tehnic de proiect al IMS Connector
Systems Kft.

În top cu ajutorul maşinilor
speciale
Echipa responsabilă pentru aplicare din cadrul societăţii Thonauer Kft. a obţinut în primăvara
anului 2015 o comandă având ca obiect conceperea unei maşini speciale pentru IMS Connector
Systems Kft. După predarea de succes, echipamentul este deja în funcţiune la locaţia din Sopron.
Următorul interviu cu directorul tehnic de proiect din cadrul IMSCS Kft., Gabor Steinbach, a fost
realizat de către directorul tehnic al Thonauer Kft., László Kokavecz.
Care sunt cerinţele supuse soluţionării şi de ce a fost necesară crearea unei maşini speciale?
Cerinţele se referă la prelucrarea, respectiv controlul şi sortarea unui cablu coaxial
semi-rigid. Starea iniţială se referă la cablurile
tăiate, dezizolate la ambele capete, alimentate
la nivelul maşinii sub formă de material în
vrac. Solicitarea de prelucrare este reprezentată de ascuţirea conductorului intern pe
ambele laturi. Produsul în sine este destinat
transferului semnalelor de înaltă frecvenţă
la nivelul antenelor de telefonie mobilă.
Provocarea este reprezentată de necesitatea ca zona de conectare să prezinte în mod
garantat o suprafaţă fără bavuri, cu respectarea
cu precizie a valorii corespunzătoare unghiului
de ascuţire. O cerinţă importantă este faptul
că nu este admisă deteriorarea conductorului
interior pe parcursul procesului, deoarece o
astfel de situaţie ar conduce la scăderea calităţii
de transfer a semnalului de înaltă frecvenţă.
Pe piaţă nu există o soluţie standard. În
trecut utilizam o sculă de producţie proprie,
prin intermediul căreia nu mai putem respecta exigenţele ridicate ale clienţilor noştri.
Un avantaj suplimentar al automatizării
a fost reprezentat de curăţarea integrată
şi de controlul calităţii, respectiv de sorta-

Inspectare optică

rea automată a unităţilor de ambalare.
Care este motivul pentru care aţi decis
să atribuiţi firmei Thonauer Kft. comanda
având ca obiect crearea acestei maşini?
Nu am căutat un simplu integrator de
sistem pentru această cerinţă, ci un partener
cu experienţă în domeniul prelucrării cablurilor.
Thonauer Kft. respectă integral şi fără rezerve
această cerinţă. În acest mod a constituit alegerea firească, deoarece această firmă ne-a lăsat
o impresie extrem de pozitivă în relaţiile noastre
anterioare de cooperare. Un argument important pentru adoptarea acestei decizii a fost reprezentat şi de faptul că întreprinderea asigură
o asistenţă la nivel local în beneficiul clienţilor.
Care este impresia pe care v-au lăsat-o inginerii din cadrul firmei Thonauer Kft. pe parcursul procesului de proiectare a sistemului?
Am apreciat pozitiv faptul că au examinat
cu mare atenţie cerinţele noastre pe parcursul
consultării anterior formulării comenzii. Chiar
după prima discuţie au dat curs cerinţelor
noastre prin intermediul soluţiilor inovative şi al
propunerilor bine fundamentate. Şi în ceea ce ›
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› priveşte proiectarea s-au remarcat prin abor-

darea deosebit de constructivă, cu raportare la
propunerile noastre, iar pe parcursul activităţilor ne-am aflat într-un contact permanent.
În acest mod am recepţionat la termen un
sistem care corespunde tuturor aşteptărilor.
În ansamblu suntem extrem de mulţumiţi
de activitatea desfăşurată de Thonauer.
Care sunt funcţiile maşinii care v-au atras în
mod special?
Soluţia pentru alimentarea cablului reprezintă o idee remarcabilă care permite gestionarea
mai multor lungimi de cablu fără a necesita
efectuarea de modificări prelungite, inclusiv
în regim de funcţionare a maşinii. Îmi place în
mod deosebit faptul că, în interesul respectării ciclului impus, prelucrarea şi controlul
cablurilor se realizează separat. Şi interfaţa
de operare complexă, adaptată cerinţelor
utilizatorului, este extrem de atractivă. În mod
suplimentar se menţionează soluţia pentru sortare, precum şi structura compactă a maşinii.

Intenţionaţi să atribuiţi şi alte comenzi
către echipa responsabilă pentru aplicare din cadrul Thonauer Kft.?
Da, derulăm negocieri cu privire la soluţiile
necesare pentru mai multe cerinţe, atât în
domeniul maşinilor standard, cât şi al celor
individuale. Sper că vă vom putea prezenta în scurt timp noi proiecte de succes.
Vă mulţumim pentru interviu, domnule
Steinbach.
Prelucrare delicată a cablurilor

Sistem de coordonare uşor de utilizat

Cap de prelucrare

Prelucrarea profesională a
contactelor slăbite
Maşină de sertizat UP 65 / UP 66

Maşină de sertizat UP 14

Prin puterea suplimentară oferită, maşina
hidraulică de sertizat pentru montarea la nivelul
mesei UP 65 este utilizată la prelucrarea de
contacte electrice desprinse până la 400 mm².
Prin intermediul agregatului hidraulic integrat, realizat ca element de noutate, maşina
permite montarea pe spaţii mai reduse, fiind
silenţioasă uşor de instalat. Aceasta permite o
utilizare flexibilă şi constituie astfel o soluţie optimă Plug-and-Play, având în vedere
că necesită doar conectarea la alimentarea
cu energie electrică şi că permite o utilizare
în orice moment, peste tot şi universal.

Graţie raportului avantajos între preţ şi
calitate, acest echipament constituie varianta
de bază ideală pentru prelucrarea mecanică
a contactelor slăbite. Cu o forţă de sertizare
de aproximativ 1,4 t, această maşină dispune
de posibilitatea de a prelucra fără probleme
majoritatea contactelor electrice de dimensiuni
mai reduse. În mod suplimentar este posibilă
utilizarea tuturor matriţelor WEZAG cu sistem
opţional de poziţionare. UP 14 este disponibilă,
printre altele, cu un sistem de comandă forţată
a operaţiunilor (pentru asigurarea suplimentară
a calităţii proceselor) în execuţia UP 14 Z.

n Forţa maximă de sertizare pentru aplicaţiile
ample (de exemplu cabluri pentru acumulatori)
n Execuţie constructivă compactă şi intervale
foarte scurte de echipare
n Înlocuirea adaptoarelor realizată rapid şi fără
utilizarea de scule
n Dimensiuni: 558 x 238 x 588 mm (UP 65)
290 x 220 x 510 mm (UP 66)
n Greutate: 160 kg (UP 65)/165 kg (UP 66)
n Toate versiunile corespund directivei UE
2011/65/UE (ROHS 2) şi sunt conforme CE

n Papuci izolaţi de cablu cu presare
0,25–6 mm²
n Papuci fără izolaţie pentru ţevi şi
cu presare 0,5–16 mm²
n Manşoane izolate şi neizolate de protecţie a
extremităţii cablurilor 0,14–50 mm²
n Contacte torsionate 0,14–16 mm²
n Ştecăre plate FASTON fără izolaţie
0,14–6 mm²
n Papuci de cablu pentru ţevi şi conectoare în
serie fără izolaţie 1,0–6,0 mm²
n aplicaţii specifice clienţilor

Maşini de sertizat UP 65 (sus) şi UP 14 (jos) în
execuţia „Z”.

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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Tratarea cu plasmă îmbunătăţeşte lipirea şi
etanşarea în cazul motoarelor
Un material de compensare (= garnitură) acoperă golul rezultat la montarea a două componente
concepute pentru fixarea reciprocă şi previne scurgerea de fluide. În ciuda procesării optime şi a
prelucrării diligente, se constată ocazional o „transpirare“ a uleiului sau o scurgere a lichidului
de răcire. Asistenţă este oferită în prezent prin tratarea preliminară cu ajutorul radierii cu plasmă.

Contactul dintre interfeţe decide asupra calităţii şi a funcţiei de etanşare
Prin intensificarea utilizării de material
plastic pentru componentele carcasei s-au
modificat condiţiile cadru pentru materialele de
etanşare. După o prelucrare realizată de regulă
mecanic, componentele metalice ale carcasei
prezintă o suprafaţă dură „compatibilă pentru
danturare“, în timp ce elementele din material
plastic sunt produse cu ajutorul echipamentului
de turnare prin injecţie cu suprafaţa netedă,
pregătite pentru montaj. În funcţie de materialul
plastic utilizat şi de comportamentul acestuia de aderenţă apar în acest mod probleme
reprezentate de soluţii de etanşare cu aderenţă
necorespunzătoare, ceea ce conduce la producerea de scurgeri sau la infiltrarea capilară a
garniturii cu ulei, benzină sau lichid de răcire.
Efecte de suprafaţă prin expunerea la plasmă
Pot fi prelucrate în principal fără tratare preliminară polistirenul (PS), poliizobutilena (PIB),
clorura de polivinil (PVC) şi polimetacrilatul
de metil (PMMA). Suprafeţele acestora pot fi
dizolvate corespunzător cu ajutorul solvenţilor.
Polietilena (PE), polipropilena (PP),
politetrafluoretilena (PTFE), poliamida (PA),
poliacetalul (POM) sau polieteretercetona (PEEK) necesită un tratament prealabil
pentru suplimentarea energiei de suprafaţă.

Rezultate convingătoare în practică
n Îmbunătăţirea capacităţii de aderenţă de 20 până la 180 de ori.
n Există posibilitatea de etanşare şi a îmbinărilor complet incompatibile de materiale.
n Execuţie simplificată a suprafeţelor de etanşare.
n Se poate renunţa în mare parte
la procesele de spălare şi tratare
prealabilă, precum şi la utilizarea de substanţe chimice.

O alternativă ecologică la decapare este
reprezentată de tratarea cu plasma de gaz. În
acest context, gazul sau aerul sunt încărcate
prin intermediul unui câmp electric astfel
încât se produce descompunerea sub formă
de electroni, ioni şi radicali, cu suflarea cu
ajutorul aerului comprimat asupra piesei.
În funcţie de tipul de material plastic, la
nivelul suprafeţei se formează dipoli
(radicali liberi) care prezintă o capacitate de reacţie foarte ridicată. În mod
Influenţa parametrilor de procesare asupra
suplimentar este emisă o radiaţie cu
adâncimii brute la tratarea cu plasmă
ultraviolete de înaltă frecvenţă, de unde
2,39
scurte. De asemenea, prin varierea
2,19
2,25
2,24
2,25 2,14
2,17
2,5
2,01
vitezei de avans şi a distanţei faţă de
suprafaţă, poate fi obţinută o curăţare
2,0
fizică a suprafeţei. Impurităţile sunt
1,5
transformate în formă gazoasă şi este
1,0
posibilă aspirarea acestora. Se formează
micro-rugozităţi care contribuie la
0,5
îmbunătăţirea suplimentară a aderenţei.
0,0

Tehnica instalaţiilor combină
unitatea de generare a plasmei cu cea de aplicare
Execuţia constructivă compactă
permite combinarea duzei de plasmă,
sub formă de modul de montaj, cu
unitatea cu duze de soluţie de etanşare sau adeziv. Cele două etape de
lucru sunt realizate în serie, ceea ce
înseamnă în succesiune imediată.
În acest mod există posibilitatea de
a încorpora aceste unităţi de plasmă de
joasă presiune în sistemele de aplicare
realizate de Drei Bond, fără o modificare
a conceptului, cu reducerea în acest
mod la minim a costurilor suplimentare pentru investiţii. Efortul redus de
întreţinere şi costurile scăzute de proces
asigură o atractivitate deosebită în ceea
ce priveşte utilizarea acestei soluţii.

netratat

tratat

după 16 zile

după 58 de zile

Viteza de avansare de 1000 mm/min,
5 mm distanţa duzelor de aplicare a plasmei
Viteza de avansare de 1500 mm/min,
3 mm distanţa duzelor de aplicare a plasmei

Influenţa exercitată de viteze diferite de procesare şi a
distanţei diferite a duzelor de aplicare a plasmei.
4,51
3,79

4,0
3,5

2,98

4,08
3,50

3,09

3,0
2,5

2,16

2,18

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

netratat

tratat

după 16 zile

după 58 de zile

3 mm distanţa duzelor de aplicare a plasmei

Sursa: Drei Bond – Articol tehnic

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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1 mm distanţa duzelor de aplicare a plasmei

Influenţa modificării distanţei la o avansare de 1000
mm/min. Se remarcă faptul că modificarea suprafeţei
se menţine pentru o perioadă prelungită de timp.

editia 31

Catalogul de pe web
În contextul regândirii paginii noastre web, generarea online a unui catalog de produse în formă
de tipărire a constituit o sarcină cheie care a reflectat dorinţa de a pune la dispoziţie cele mai noi
informaţii de produs în beneficiul clienţilor noştri. Lucrările sunt aproape finalizate şi dorim să vă
acordăm prin acest document o imagine în premieră asupra acestui instrument practic.

Web-to-Print
Web-to-Print reprezintă generarea de fişiere
compatibile pentru tipărire pornind de la datele
disponibile pe internet. Textele, imaginile şi
graficele stocate pe serverele web pentru
afişarea paginilor de internet sunt utilizate
în acest context automat pentru crearea de
documente cu o structură individuală. Un
program pentru convertirea în PDF generează
în acest mod fişiere PDF independente de
platformă care pot fi vizualizate pe ecran sau
care sunt disponibile, conform unui standard PDF-X, pentru versiunea de tipărire.
Avantajul este evident având în vedere că, indiferent de momentul la care este
generat fişierul PDF, la generare sunt avute
în vedere în toate situaţiile datele actuale. Aceste date sunt stocate într-o bază de
date care funcţionează în principiu ca sursă
pentru publicarea paginii de internet.
Provocarea
După o căutare intensă, dar fără rezultat de
soluţii standardizate disponibile şi valorificabile
pentru cerinţele noastre, am fost nevoiţi să realizăm pe cont propriu transpunerea în practică
şi implementare în cadrul structurii noastre
web în cooperare cu un partener competent.
În timp ce, în cazul creării manuale de pagini
de catalog, sunt disponibile toate opţiunile cu
privire la aspectele de natură vizuală/grafică,
generarea automată a structurii unei pagini este
restricţionată evident, deoarece computerul,

spre deosebire de om, nu poate adopta decizii
de natură estetică. Cu toate acestea, rezultatul
este reprezentat de un design atractiv, care
corespunde imaginii întreprinderii noastre.
Imagine completă de ansamblu
Structura de bază a catalogului online corespunde clasificării portofoliului nostru în categorii de produse. O prezentare generală a firmei
THONAUER, o imagine de ansamblu asupra
categoriilor de produse, precum şi cuprinsul
oferă structura clară necesară. Ulterior, câte
o pagină cu o imagine de ansamblu tabelară
corespunzătoare subcategoriilor iniţiază fiecare
portofoliu de produse, fiind urmată de lista
tehnologiei maşinilor disponibilă la nivelul programului în ordinea care corespunde acestor
subcategorii, precum şi în conformitate cu
prezentarea pe web. Aceasta înseamnă că cele
mai importante date tehnice
şi informaţiile descriptive
oferă o specificaţie a maşinii.
Indexul de produse de la finalul catalogului oferă o imagine
de ansamblu a tuturor produselor actuale, în ordine alfabetică.
Informaţiile suplimentare cu
privire la producător, procesele
aplicate, branşele de utilizare
principală a acestei tehnologii,
precum şi numărul corespunzător
al paginii din catalog completează
utilizarea practică a lucrării.

În cadrul indexului final de produse sunt
reprezentate în format tabelar toate produsele
în ordine alfabetică. Tabelul oferă informaţii
cu privire la portofoliile de produse repartizate, procese, branşe, precum şi producători,
la care se adaugă fără îndoială numărul de
pagină generat automat.
Designul catalogului se realizează standardizat, în baza template-urilor predefinite.
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Amper, Brno (CZ) 

15.–18. 3. 2016

grafica si productia: Lighthouse, www.lighthouse.co.at.

SMART Automation Austria, Viena (A) 

10.–12. 5. 2016

Tiparit in Austria.

INDUSTRIEAUTOMATION, Budapesta (H) 

24.–27. 5. 2016

Friedrich Thonauer. Redactia: Angelika Thonauer. Culegerea,

Imaginile si descrierile contin informatii suplimentare.
Ne rezervam dreptul la modificare in cadrul dezvoltarii tehnice ulterioare.

Elosys, Trenčín (SK) 

11.–14. 10. 2016

Austria

si SLOVENIA
Thonauer Gesellschaft m.b.H.
Perfektastraße 59, 1230 Wien
Tel. +43(0)1 804 2871-0, Fax-DW 10
info@thonauer.at

Ungaria
Thonauer Kft.
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi
Tel. +36 23 457 003
hungary@thonauer.net

Slovacia
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
Filiala
960 01 Zvolen
Mobile +421(0)903 402 651
michal.gombar@thonauer.sk

Cehia
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

Romania

si Republica Moldova
THONAUER Automatic s.r.l.
Str. Diligentei nr. 5
031555 Bucuresti 1 – Sector 3
Tel. +40 21 335 1287
Fax +40 21 336 9534
office@thonauer.ro
Filiala
Reprezentant service Timisoara
Mobile +40 727 321 030
marian.menyhart@thonauer.ro
Mobile +40 729 998 132
adi.geana@thonauer.ro
Reprezentant service Cluj
Mobile + 40 735 228095
cristian.serban@thonauer.ro

Viena – BUDAPESTa – BRATISLAVA
BRNO – Bucuresti
RO

Mostre – serii mici
Folositi capacitatile libere ale masinilor noastre de
prezentare pentru executia de mostre si serii mici.
Cereti informatii la 021/335 56 54
sau trimiteti un e-mail la office@thonauer.ro

www.thonauer.com

