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Prelucrarea cablurilor

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

Cu noi perspective
Acordul exprimat de către Consiliul
Concurenţei din România a oferit în cele din
urmă undă verde pentru preluarea întregului grup THONAUER către Komax AG. În
acest mod, structura guvernamentală şi-a
exprimat acordul cu privire la o soluţie
considerată de noi cea mai bună variantă în
sensul unei reglementări pe termen lung a
succesiunii în cadrul întreprinderii noastre.
Prin această preluare, Komax nu realizează
doar în sectorul de activitate Wire consolidarea
prezenţei sale pe una dintre pieţele cu cea
mai puternică rată de creştere din lume, ci îşi
extinde şi portofoliu cu competenţa noastră
în calitate de furnizor de servicii în sectoare
de activitate necunoscute până în prezent
pentru Komax. În acest context va fi interesant
cu siguranţă accesul la resursele noastre de
dezvoltare în cadrul filialei noastre maghiare, în
condiţiile în care Komax a început să manifeste
la rândul său un interes tot mai ridicat pentru
soluţiile reprezentate de maşinile speciale.
Pentru clienţii noştri nu vor exista modificări, în contextul în care Komax urmăreşte să
permită echipei rodate în care s-a transformat
întreprinderea noastră continuarea parcursului
său de succes. Faptul că acest drum poate
asigura un viitor remarcabil a fost dovedit de
noi în mod impresionant pe parcursul acestor
ultimi doi ani. Aceştia sunt consideraţi perioada
care s-a bucurat până în prezent de cel mai
mare succes în istoria companiei. Am reuşit
această performanţă prin activitatea intensificată, consecventă de marketing, reînnoirea portofoliului nostru cu produse de perspectivă care
garantează succesul şi atragerea concentrată
de clienţi la nivelul tuturor pieţelor noastre.
Se poate afirma că netezirea drumului către
succes a fost asigurată prin implementarea
unui management al calităţii în toate domeniile.
A fost posibilă realizarea tuturor acestor
eforturi în cadrul unei echipe care preia şi
îşi asumă ideile şi viziunile. Dorim să adresăm mulţumirile noastre întregii echipe
THONAUER, tuturor angajaţilor din cadrul
ţărilor în care ne desfăşurăm activitatea. Nu
puţini dintre dumneavoastră sunt alături
de noi încă de la începuturi şi se referă în
acest sens la „familia lor THONAUER”.
Prin schimbarea de proprietar se realizează
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Maşini de tăiat | Maşini de dezizolat |
Aparate de tăiere şi dezizolare | Maşini
semiautomate de sertizare | Maşini
complet automate de sertizare | Maşini
de torsadare | Echiparea carcaselor |
Manipularea cablurilor

Tehnica de conectare

concomitent o schimbare la nivelul structurii de conducere. Directorul de vânzări de
până la această dată, ing. mag. (FH) Werner
Renner, preia împreună cu Marc Schürmann,
Vice President Marketing, Sales şi Service la
Komax, atribuţiile noastre. Pe parcursul celor
doi ani în care a ocupat funcţia de director
de vânzări al grupului THONAUER, domnul
Renner a asigurat o creştere semnificativă
cifrelor de vânzări în cadrul întreprinderii
noastre şi a câştigat în acest mod încrederea
corespunzătoare şi faţă de noul proprietar.
După nu mai puţin de 60 de ani de activitate,
la vârsta mea de 82 de ani, voi încerca să mă
bucur de pensie. Oricât de bine urmează să
reuşesc să realizez acest proiect, cu siguranţă
că nu voi pierdere legătura şi interesul faţă de
această întreprindere. Anumite relaţii cu furnizorii noştri au fost iniţiate chiar de mine, înainte
de toate cu Komax, iar cu această ocazie doresc
să îmi exprim mulţumirile pentru numeroşii
ani petrecuţi împreună şi demersurile interesante în această perioadă. Faptul că tocmai un
partener care se află alături de noi încă de la
început ne va continua firma mă consolează
în contextul tristeţii asociate pierderii semnificative. Şi, în acest context, mai important
este faptul că această situaţie constituie şi
un anumit motiv de mândrie pentru mine!
Fiica mea Angelika, care a dezvoltat această
întreprindere alături de mine şi care a condus-o
pe parcursul ultimilor doi ani, va sprijini pentru
alţi doi ani, în calitate de membră a comisiei de
supraveghere, implementarea corespunzătoare
a întreprinderii noastre în grupul Komax.
Vă dorim tuturor celor care vă aflaţi în cele
mai variate relaţii cu firma THONAUER toate
cele bune pentru un viitor de succes, precum şi
o lectură interesantă a revistei firmei noastre.

Terminali de protecţie a terminaţiilor
cablurilor | Instrumente de sertizare |
Echipamente de sudură cu rezistenţă
| Automate de lipire | Sistem de
prelucrare a tuburilor contractile | Scule
de presare

Solutii de inscriptionare
Inscripţionare cu etichetă |
Inscripţionare cu imprimantă cu jet de
cerneală | inscripţionare cu laser

Tehnica de mixare, dozare si
dispersare
Poliuretan (PUR), silicon | tehnica de
lipire | sistem de mixare şi dozare cu 2
componente | turnare cu joasă presiune
(Hotmelt-Moulding)

Tehnica de verificare
Laborator de micrografie | Echipamente
de măsură a tensionării

Tehnologia de stocare şi
înfăşurare a cablurilor
Sisteme semiautomate de înfăşurare
şi stocare | Sisteme de înfăşurare a
cablurilor | Echipament de bobinare şi
înfăşurare de masă | Maşini speciale de
înfăşurare

Soluţii pentru ecranare EMI,
afisaje şi pentru indicatorii de
temperatură
Materiale de ecranare pentru asigurarea
compatibilităţii electromagnetice |
indicatori de temperatură | Display
Window Solutions (sticlă acrilică +
policarbonat)

Cu deosebita consideratie

Ing. Friedrich Thonauer
Fondatorul firmei si administratorul

Ec. dipl. Angelika Thonauer
Administrator

Constructor de masini speciale şi
servicii
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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Komax preia grupul
THONAUER
După o cooperare de succes care a durat 28 de ani, la începutul anului 2016, KOMAX Holding AG
din Elveţia preia întregul grup THONAUER. Contractele au fost semnate deja în luna decembrie, iar
în prezent şi Consiliul Concurenţei din România şi-a exprimat oficial acordul cu privire la această
tranzacţie.
KOMAX oferă soluţii de automatizare în
domeniul prelucrării cablurilor şi, prin prezenţa
sa la nivel mondial şi calitatea elveţiană, ocupă
o poziţie de lider în acest sector. Prin prezenţa puternică în Europa Centrală şi de Est,
THONAUER reprezintă completarea ideală
la reţeaua mondială de service şi distribuţie
deţinută de KOMAX Wire şi deschide pentru
KOMAX din Viena poarta către est. Grupul
THONAUER dispune în mod suplimentar de o
experienţă complexă în calitate de furnizor de
soluţii, iar capacităţile în sectorul activităţilor
de engineering din Ungaria îmbunătăţesc de
asemenea competenţa locală pentru dezvoltarea de aplicaţii specifice cerinţelor clienţilor.
Societatea THONAUER GmbH a fost înfiinţată de către domnul ing. Friedrich Thonauer
în anul 1988. La scurt timp după momentul
respectiv, acesta a preluat atribuţiile de reprezentare generală a KOMAX, iar de atunci există
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o legătură foarte strânsă de natură personală
şi comercială între cele două întreprinderi.
Încă de acum 28 de ani, THONAUER a
început să pătrundă pe pieţele accesibile
cu dificultate în perioada respectivă, precum Ungaria, Slovacia, Cehia şi România
şi a reprezentat KOMAX nu doar în Austria,
ci şi în aceste ţări. Astfel, în prezent concernul îşi desfăşoară activitatea în 6 ţări cu
peste 55 de angajaţi. Această dimensiune
internaţională reprezintă un avantaj enorm
pentru clienţii THONAUER, care sunt frecvent
prezenţi la rândul lor pe plan internaţional.
Schimbare la nivelul structurilor de conducere
Cu această preluare se realizează şi o
schimbare în cadrul structurii de conducere a
grupului THONAUER. Administratorii de până
în prezent, domnul ing. Friedrich Thonauer
şi fiica acestuia, Angelika Thonauer, transferă atribuţiile deţinute până în prezent către

fostul director de vânzări al THONAUER,
domnul ing. mag. (FH) Werner Renner.
„În 2015, anul în care am obţinut cel
mai bun rezultat în istoria întreprinderii, am
decis să transferăm întreprinderea, în cadrul
unei reglementări a succesiunii, către liderul
pieţei mondiale, KOMAX. Dorim să garantăm viitorul întreprinderii, iar în acest scop
am optat pentru cel mai bun partener! Am
încheiat anul de succes 2015 cu o creştere a
cifrei de afaceri de peste 70 %. Acesta este
un rezultat foarte bun pentru a ieşi treptat la
pensie acum, la vârsta de 82 de ani!“, afirmă
fondatului firmei, ing. Friedrich Thonauer.
„Pentru clienţii noştri şi pentru persoanele
interesate nu vor apărea multe schimbări. Activitatea curentă va fi coordonată şi menţinută
în continuare cu succes şi în modul obişnuit de
către echipa remarcabilă experimentată alcătuită
din personalul THONAUER. Iar prin sinergiile
suplimentare obţinute prin noul proprietar
elveţian KOMAX vom putea oferi mai multe
posibilităţi în beneficiul clienţilor noştri“, îşi exprimă convingerea directorul de vânzări şi noul
administrator, ing. mag (FH) Werner Renner.

Teme
generale
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Catalogul de produse
Profilul întreprinderii Komax
Grupul Komax este o întreprindere cu
operaţiuni la nivel global care îşi desfăşoară activitatea în sectorul tehnologic,
cu o concentrare pe pieţele din sectorul
automatizării. În calitate de lider al activităţii de producţie pentru soluţiile inovative
şi de calitate ridicată pentru prelucrarea
cablurilor, precum şi pentru echipamente
destinate montării de instrumente pentru
administrarea pe cont propriu a medicaţiei,
Komax susţine procesele economice şi sigure de producţie în special la furnizorii de
componente de automobile şi întreprinderile farmaceutice. Grupul Komax dispune
la nivel mondial de aproximativ 1.550 de
angajaţi şi oferă, prin intermediul filialelor
şi al reprezentanţelor independente, asistenţă în domeniul vânzărilor şi al activităţii
de service în aproximativ 60 de ţări.

Directorul de vânzări
şi noul administrator
ing. mag. (FH) Werner
Renner

„Urăm bun venit grupului THONAUER la
Komax. Prin integrarea puternică în regiunile cu
cea mai mare rată de creştere la nivel mondial,
prin oferta pusă la dispoziţie, precum şi prin
contactele sale cu clienţii este o completare
importantă la reţeaua noastră de distribuţie
şi servicii. În mod suplimentar, Komax va
profita de experienţa deţinută de THONAUER
în calitate de furnizor de servicii, precum şi
de competenţa deţinută la nivel local pentru
dezvoltarea de aplicaţii specifice cerinţelor clientului. Prin Werner Renner şi Marc
Schürmann, conducerea societăţii dispune de
două personalităţi competente. Aceştia vor
asigura continuarea procesului de dezvoltare
a întreprinderii şi vor transpune în practică în
beneficiul clienţilor noile posibilităţi rezultate ca
urmare a fuziunii între cele două întreprinderi.”

Mattijas Meyer, CEO Komax AG

editia 31

Descărcaţi
sau solicitaţi
acum

Noul catalog online generat oferă o
imagine de ansamblu complexă asupra
gamei noastre de produse. Aveţi posibilitatea de a accesa în toate situaţiile
versiunea actuală în format PDF pentru
vizualizare online la adresa noastră
de internet www.thonauer.com sau
puteţi solicita o versiune tipărită.

Producţie Hotmelt adaptată
perfect cerinţelor
THONAUER Kft. oferă Hotmelt-Moulding în calitate de furnizor de servicii şi permite astfel protecţia componentelor în funcţie de cerinţele concrete, chiar şi pentru un număr redus de componente
fabricate sau în măsura în care nu este rentabilă achiziţionarea unei maşini proprii.
Producţia noastră Hotmelt a început încă din anul 2015 la reprezentanţa noastră din Budakeszi.
În cadrul acesteia este disponibilă o linie de
prelucrare TM2500 extrem de flexibilă, produsă
de Werner Wirth. Este conectat şi un extruder,
care permite o lansare rapidă a producţiei şi o
înlocuire foarte facilă a materialelor. Sculele de
turnare pot fi livrate de către client sau există
posibilitatea ca partenerul nostru, firma GST din
Ungaria, să genereze la costuri reduse şi rapid
sculele respective, conform cerinţelor clienţilor.
Indiferent dacă este vorba despre o trecere
pentru cabluri, despre turnarea de plăci de
circuite integrate, despre protecţia componentelor electronice, aplicaţii speciale pentru
sectorul militar sau despre conexiuni pentru
frânele autovehiculelor – suntem pregătiţi
pentru orice aplicaţie şi suntem echipaţi în mod
competent. Componentele pot fi de asemenea
sensibile, deoarece lucrăm cu o presiune de
aproximativ 50 bar. Echipamentele noastre
tehnice permite producţia precisă, rapidă
şi cu nivel calitativ ridicat a componentelor
dumneavoastră. Şi personalul nostru este
instruit corespunzător şi foarte motivat.
THONAUER livrează pentru utilizarea tehnologiei Hotmelt toate componentele sub forma
unei oferte complete: materialul de turnare din
poliamidă sub formă de granule, sculele de turnare şi maşina corespunzătoare. Materialul este
selectat în toate situaţiile pentru aplicaţia dumneavoastră, fiind adaptat cerinţei. Oferim numeroase proprietăţi pe care le putem respecta cu
un grad ridicat de calitate. Luaţi legătura cu noi

chiar din etapa de proiectare, astfel încât să vă
putem oferi consultanţă la timp. O sculă este
definită în toate situaţiile în baza probelor, în
acest scop există o experienţă îndelungată şi un
parc deosebit de maşini în cadrul partenerului
nostru. Maşina noastră este disponibilă aproape
în orice moment şi pentru serii de volum mediu.

Producţia Hotmelt specifică clientului la
THONAUER Kft. la reprezentanţa din Budakeszi,
Ungaria.
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La THONAUER, sertizarea reprezintă
unul dintre cele mai importante sectoare de
activitate pentru confecţionarea cablurilor.
Gama noastră de articole include maşini de
sertizare şi instrumentele de sertizare corespunzătoare, pentru a realiza în acest mod
manual sau complet automatizat contactele cu
firele. Pentru a garanta menţinerea unui nivel
calitativ constant, maşinile sunt echipate parţial
cu sistem de monitorizare a forţei de sertizare,
aparat de măsurare a înălţimii de sertizare
şi un aparat de măsurare a tensionării. Un
laborator de micrografie cu sarcini de măsurare
predefinite şi un protocol corespunzător de
verificare completează asigurarea calităţii.
Dar şi maşinile şi sculele au nevoie de o
întreţinere periodică. Sculele trebuie curăţate,
verificate vizual şi gresate zilnic (în funcţie de
intervalul de utilizare sau după aproximativ
50.000 de bucăţi) (Mecal Autol Top 2000). Consumabilele disponibile pe stoc sunt extrem de
valoroase în Worst-Case. În cazul în care sculele nu sunt în regim de utilizare, nu trebuiesc

135,8 ±0,01

Informaţii importante cu
privire la sertizare

Erori posibile de sertizare (de la stânga la
dreapta): nu prezintă etanşeitatea la gaze; fără închidere; formarea de bavuri; conductor secţionar;
sertizare necorespunzătoare a conductorului.

omise preocupările pentru „protecţia sculelor“.
În cazul maşinilor de sertizare trebuie
verificat periodic înălţimea de închidere (135,8
mm la 850 kg) şi stabilitatea. Verificarea
lagărelor lineare, a lagărelor cu excentric şi a
frânei completează întreţinerea. Echipamentele
de protecţie (în funcţie de maşini) trebuiesc
montate corespunzător în toate situaţiile.
Luaţi legătura cu noi cu privire la consultanţă, întreţinerea şi verificarea maşinilor
dumneavoastră sau la cursurile de instruire a personalului dumneavoastră!

Verificarea periodică a înălţimii de închidere

Protecţia sculelor Mecal

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

Fără mirosuri la bordul
autovehiculului
O gamă de spume de etanşare cu nivel redus
de emisii 2K-PU oferită de RAMPF ajută la
respectarea cerinţelor în domeniul emisiilor
în industria auto, precum şi la transpunerea în
practică a standardelor principalilor producători de automobile.
Oamenii petrec tot mai mult timp la bordul
autovehiculelor. Indiferent dacă un conducător
auto este în mod efectiv în mişcare sau dacă
este blocat în trafic – un rol decisiv la optimizarea condiţiilor de utilizare a automobilului revine
organizării habitaclului. În acest context este
necesară asigurarea confortului şi a caracterului practic, dublate de calitatea maximă a
aerului, având în vedere că se impune evitarea
oricăror riscuri pentru sănătatea pasagerilor.
Portofoliul de produse corespunzător spumelor de etanşare pe bază poliuretanică cu nivel
redus de emisii fabricate de RAMPF include:
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RAKU-PUR® 32-3264
RAKU-PUR® 32-3278

(tixotrop)

RAKU-PUR® 31-3164
RAKU-PUR® 31-3178

(lichid)

Cerinţele privind VDA 278
emisiile în
VOC < 100 mg/l
industria auto
FOG < 250 mg/l
VDA 270 Verificare cu
privire la mirosuri < 3
VDA 275 emisie de formaldehidă
Standarde ale principalilor producători
de automobile

DBL: 5452.13
BMW: TL 8350 151.6
FCA: MS AY 560
GM: 3628M
VW: TL 848

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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Sisteme manuale de
marcare
PIK-AS Austria deţine de peste 30 de ani calitatea de specialist pentru sisteme de marcare pentru
cabluri,tubulaturi, componente din PVC şi articole similare. Echipamentele permit o marcare rapidă, facilă, directă, durabilă, fiabilă şi care nu poate fi îndepărtată. Având în vedere că nu sunt
necesare materiale indirecte, este posibilă inscripţionarea la costuri avantajoase.

Sisteme de marcare pentru
cabluri, furtunuri şi componente de PVC
Hotmarker M3E
Hotmarker M3E a fost conceput pentru loturi
de producţie mici şi mijlocii. Prin intermediul
acestui model dispuneţi de posibilitatea de
inscripţionare directă, permanentă şi facilă a
cablurilor,tubulaturii, elementelor de prindere
a cablurilor etc. Sistemul cu roată de selectare
care permite reglarea rapidă este alcătuit din 7
roţi individuale, a căror poziţie poate fi reglată
în funcţie de cerinţe şi care permite inscripţionarea unui număr de 7 caractere într-o linie.
Pentru inscripţionarea materialelor rotunde
sunt disponibile roţi curbate de selectare.
Prin intermediul roţilor de ştanţare
încălzite, amplasate deasupra unei folii
acoperite cu vopsea, semnele sunt ştanţate pe materialul individual pentru a obţine
în acest mod o inscripţionare durabilă,
unică şi care să nu poată fi ştearsă..

Seria B200
Pentru seriile de dimensiuni mijlocii recomandăm utilizarea maşinilor de inscripţionat
din seria B200. Seria B200 a fost concepută
pentru inscripţionarea cablurilor cu diametre
a tubulaturilor sau a componentelor din PVC.

Versiunea de masă a acestor maşini de
inscripţionare poate aplica până la 18 de caractere pe un rând. Seria B200 este disponibilă cu
sistem de acţionare manual sau – pentru loturi
de protecţie mai ample – pentru acţionarea
pneumatică. Echipamentele de marcare din
această serie sunt disponibile cu 7, 12 sau 18
roţi de selectare. Suplimentar faţă de sistemul
cu roată de selectare cu reglare rapidă există
şi posibilitatea de a genera şi poansoane individuale (de exemplu cu logo). Fiind echipat cu
sistem de poansoane, echipamentul reprezintă
o alegere foarte bună pentru seriile complexe.

SP2000
Prin intermediul sistemului automat de
inscripţionare a tubulaturii SP2000 sunt aplicate
simboluri şi caractere de diferite tipuri la nivelul
tubulaturii, fiind aplicate furtunuri contractile
sau etichete. Materialele ştanţate pot fi tăiate
complet sau pe jumătate, în funcţie de cerinţă.
SP2000 poate fi conectat la un computer, însă acesta funcţionează şi ca versiune
Stand-Alone, fără restricţionarea funcţiilor sale.
Inscripţionările pe mai multe linii efectuate
cu ajutorul SP2000 nu constituie o problemă.
Graţie tehnicii şi a concepţiei robuste, maşina este utilizată pentru producţiile de volum
ridicat, în cazul în care este necesară fiabilitatea.

Imaginile de sus: B200M, B200P, SP2000
Imaginea din stânga: M3E

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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Modulul de terminali CM 1/5 GS permite prelucrarea unui număr de cinci terminali diferiti.

Sistem automat integral de sertizare Komax Zeta 630
Prin intermediul noului echipament Zeta 630, execuţia tablourilor de comandă este realizată eficient şi „just in time”. Graţie procesului economic de automatizare, producerea cablurilor se
realizează în condiţii de maximă productivitate chiar de la o dimensiune a lotului de 1. Procesele
automatizate şi producţia sub formă de loturi sau secvenţe fără a necesita modificarea dotărilor asigură reducerea intervalului de producţie cu până la 50 de procente. Sistemul automat de
schimbare a cablurilor pune la dispoziţie până la 36 de cablurilor diferite, iar modulul de terminali
de protecţie a terminaţiilor cablurilor CM 1/5 GS prelucrează pană la cinci terminali diferiti.
Reducerea timpului necesar până la 50 de procente
Procesele manuale costă timp. Zeta 630
reduce la minim volumul operaţiunilor efectuate
manual. Aceasta prelucreaza toate cablurile
necesare automat şi le pune la dispoziţie în
ordinea şi lungimea corectă, complet echipate – împreună cu inscripţionare şi terminali.
La nivelul tabloului de comandă se
impune doar pozarea cablurilor. Nu mai
sunt necesare procesele manuale, de
exemplu dezizolare, inscripţionare etc.

Flux continuu de date de la ECAD la maşină
De la nivelul sistemelor specifice ECAD,
datele de producţie pot fi expediate direct
către maşină prin intermediul interfeţei Komax
WPCS. Şi exportul de date din sistemele ECAD
către o listă de operaţiuni de tăiere constituie
o opţiune disponibilă. Aceasta este convertită
în date care permit citirea ulterioară. În acest
mod se renunţă la programarea manuală a
articolelor la nivelul maşinii. Acest demers
este extrem de eficient, indiferent de volumul
lotului – chiar şi la dimensiunea lotului 1.

Calitate permanent ridicată graţie automatizării
Producţia complet automatizată garantează o calitate continuă, reproductibilă.
Transferul automatizat de date elimină sursele
de eroare, deoarece nu sunt necesare înregistrări manuale la nivelul maşinii. Pentru
cerinţele maxime sunt disponibile module
opţionale de monitorizare a calităţii.

Noul modul pentru terminali CM 1/5 GS
Modulul preia concomitent cinci role AEH .
Poziţiile disponibile pot fi repartizate la alegere
şi prelucrare secvenţială. Această opţiune
este disponibilă la nivelul întregii plaje de
secţiuni cuprinsă între 0.5 mm2 şi 2.5 mm2
şi în variante de lungime de 8 şi 10 mm. În
acest mod pot fi prelucrate cu un nivel ridicat
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Cablurile fixate în ordinea corectă simplifică
procedura de cablare în tabloul de comandă.

de flexibilitate, fără a necesita efectuarea de
modificări de echipare, cinci terminali diferiti
de protecţie a terminaţiilor cablurilor. Modulul
prezintă un nivel compact unic şi este uşor
accesibil. Pentru montarea rolelor AEH nu este
necesară o sculă sau o înlocuire de scule.
Prelucrare secvenţială fiabilă
Graţie capului special de tăiere cu trei
perechi de cuţite pot fi prelucrate perfect în
secvenţă diametre de la 0,22 pană la 6 mm2.
Cuţitele şi componentele de calitate ridicată, cu
durată prelungită de viaţă permit viteze ridicate
de procesare, ceea ce determină reducerea
corespunzătoare a timpilor de prelucrare.

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
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Monitorizarea calităţii de
sertizare
Laboratoare modulare de micrografie MicroLab 30/35/55
Pentru autorizarea contactelor şi a sculelor de sertizare, laboratoarele de micrografie constituie
o componentă importantă pentru monitorizarea completă a calităţii. Manevrarea perfectă, lipsa
dependenţei de utilizatori şi nivelul redus al lucrărilor de întreţinere necesare constituie elemente
caracteristice pentru elementele care reprezintă seria MicroLab.

SmartVision – soluţia software optimă pentru
analiza micrografiei

MicroLab 30

MicroLab 35

MicroLab 55

MicroLab 30 este conceput pentru realizarea
micrografiei contactelor cu un diametru de
până la 10 mm. Graţie sistemului intuitiv de comandă şi dispunerii optimizate a modulului de
debitare şi şlefuire, prelucrarea este asigurată
pe parcursul unui interval mai redus de 30 de
secunde. Un laser integrat de linie facilitează în
acest sens poziţionarea micrografiei. Modulele distincte şi independente între ele pentru
prelucrare, evaluare şi documentare constituie
elemente componente ale laboratorului şi
permit realizarea unei analize complete la faţa
locului. Un suport standardizat poziţionează
proba fără a necesita o modificare a tensionării.

MicroLab 35 este conceput pentru realizarea
rapidă a micrografiei contactelor cu un diametru de 3 mm. Sistemul complet automatizat
de transport şi tehnologia care şi-a dovedit
utilitatea practică permit un interval redus de
prelucrare. Procesele paralele permit realizarea continuă a unei micrografii per minut.
Proba este tensionată rapid şi cu ghidare cu
laser, ceea ce permite determinarea exactă a
micrografiei. Fără tensionare, MicroLab 35
debitează şi şlefuieşte proba în mod independent. Imediat ce aceasta ajunge în dreptul
unităţii de evaluare, este curăţată electrolitic
– micrografia este înregistrată şi evaluată.

Laboratorul de micrografie MicroLab 55 este
conceput pentru domenii variabile de utilizare
şi constituie soluţia optimă în acest scop.
Acesta permite execuţia micrografiei pentru
toate tipurile de sertizare disponibile la nivelul
pieţei – atât micrografia transversală, cât şi cea
longitudinală. Această cerinţă se aplică şi pentru
produse precum plăci de bază sau carcase care
nu sunt destinate utilizării în industria auto. Prin
dispunerea optimă a modulelor individuale pot
fi obţinute intervale foarte scurte de prelucrare.
Finisarea reproductibilă a probei este garantată
perfect, deoarece nu este necesară o nouă
tensionare a probei între etapele individuale
de prelucrare. Graţie designului ergonomic,
laboratorul poate fi realizat şi utilizat atât ca
post de lucru pe scaun, cât şi în picioare.

Imagine superioară: MicroLab 35
Imagine inferioară: MicroLab 30

Generarea micrografiei pentru toate tipurile
de sertizare disponibile la nivelul pieţei –
MicroLab 55
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Prelucrarea universală
pentru terminali Z+F
ECM 04 – maşină de dezizolare şi sertizare pentru terminali Z+F
la rolă
ECM 04 reprezintă un automat de dezizolare şi sertizare acţionat electric. Această
maşină permite o prelucrare universală şi
fiabilă a terminalilor Z+F între 0,5 şi 2,5 mm²
(AWG 20–14). Deservirea ECM 04 a fost
simplificată în comparaţie cu ECM 03, iar
înlocuirea cuţitelor se realizează mult mai facil.

Date tehnice
Plaja de sertizare	0,5–2,5 mm²
(AWG 20–14)
Lungimea de sertizare

8 mm

Lungime de inserare

40 mm

Ciclu

aproximativ 1,8 s

Racord	100 – 240/50 –
60/100 V/Hz/VA
THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com

Dimensiuni	288 x 345 x 230 mm
(L x A x Î)
Greutate

16 kg

Sistem de alimentare pentru
cabluri sensibile la tracţiune
Vitezele şi acceleraţiile mari impun cerinţe ridicate cu privire la sistemele de alimentare a cablurilor. Dispozitivul de derulare a cablurilor F1150 reprezintă prima opţiune în asociere cu cablurile
sensibile la tracţiune.
Sistem de alimentare Komax F1150

Dispozitiv de derulare Komax
F1150
Elementul de alimentare F1150 reprezintă
cel mai nou sistem motorizat de alimentare din
seria constructivă Komax pentru prelucrarea
automată şi cu intensitate redusă de tracţiune
a rolelor de cabluri până la 300 kg. Construcţia
robustă, dublată de sistemul solid de antrenare
prelucrează delicat şi în condiţii de siguranţă de
proces, fără eforturi, atât liţele subţiri, flexibile,
cât şi cablurile mai groase, sensibile la tracţiune, de exemplu cablurile coaxiale. Sistemul
este disponibil opţional în versiunile diametrului
exterior de cablu de 18 mm sau 35 mm.
Graţie sistemului de antrenare cu grad
ridicat de compatibilitate, F1150 se integrează fără probleme într-o linie completă
de prelucrare a cablurilor şi contribuie
semnificativ la asigurarea unui grad ridicat
de productivitate. Timpul de configurare se
reduce la minim graţie sistemului inteligent de
configurare, cu toate axele motorizate, fiind
controlat prin intermediul unei telecomenzi.
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Mod inteligent de prelucrare
a conductorilor multifilari
Sistemul programabil Mira 230 produs de Komax reprezintă răspunsul la cerinţele actuale în
domeniul prelucrării cablurilor, cu o diversitate ridicată de produse. Acest sistem transpune în
practică cerinţele stricte prin gama foarte extinsă de utilizări, o manevrare facilă şi un grad ridicat
de productivitate. Graţie funcţiilor speciale şi bibliotecii de articole, garantează un nivel calitativ
ridicat şi reproductibil. Compatibilitatea acestui sistem pentru prelucrarea în secvenţe îl transformă în prima opţiune pentru prelucrarea de conductori multipli.

Interfaţă inteligentă de operare

Maşină de dezizolat Komax Mira 230
Prelucrarea de conductori multifilari în
cadrul unui singur proces de lucru
Compatibilitatea unică de prelucrare în
secvenţe transformă sistemul Mira 230 în
prima opţiune pentru prelucrarea de conductori multipli. În cadrul proceselor de
lucru care se succed în mod direct, sistemul
îndepărtează izolaţia şi taie conductorii interni
cu diferiţi parametri, fără modificarea programului. Pot fi stocate şi reproduse în orice
moment fiecare cablu şi fiecare secvenţă.
Forţă ridicată de tăiere şi îndepărtare a izolaţiei
Plaja deosebită de prelucrare (0,03–8 mm²,
AWG 32–8) este asigurată de Mira 230 prin
construcţia robustă, stabilă. Forţa ridicată
de îndepărtare a izolaţiei permite şi prelucrarea de cabluri cu izolaţii dure. Suplimentar
faţă de îndepărtarea izolaţiei , respectiv

tăierea ulterioară, sistemul dispune de
funcţii speciale pentru realizarea de sarcini
cu grad foarte ridicat de complexitate.
Calitate reproductibilă
Toate articolele înregistrate (cabluri şi
secvenţe) sunt stocate în memorie. În acest
mod, operatorul dispune de posibilitatea de
accesare în orice moment a parametrilor
de prelucrare prin intermediul funcţiilor de
căutare şi filtrare. Accesarea protejată pe bază
de parolă previne modificările nepermise.
Sistemul mecanic de precizie al maşinii reduce
la minim dispersia, diminuează rata de erori
şi îmbunătăţeşte în acest mod calitatea.

Forţă ridicată de tăiere şi îndepărtare a izolaţiei
în condiţiile unei plaje de prelucrare de până la
8 mm² / AWG 8

Caracteristici
n Construcţie robustă pentru forţe ridicate de tăiere şi îndepărtare a izolaţiei
n Cea mai mare plajă de prelucrare din clasa din care face parte până la 8 mm² / AWG 8
n Volum funcţional unic, inclusiv prelucrarea secvenţelor
n Prelucrarea de conductori multipli
în cadrul unei etape unice de lucru
n Accesarea rapidă a funcţiilor
utilizate în mod frecvent
n Accesarea articolelor stocate în scop de producţie
n Calitate reproductibilă cu date
verificate, stocate în bibliotecă

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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Echipamente noi pentru aplicaţii de contractare
STCS-CS14

STCS-evo500TS

STCS-CS14 reprezintă un sistem de
contractare, conceput ca transportor scurt
pe bază de rezistenţe cu infraroşii. Acesta
dispune de caracteristici care corespund
celor mai noi standarde tehnice, de exemplu
Ethernet şi conexiune USB şi poate prelucra mai multe componente concomitent.
Această maşină compactă şi uşoară
reprezintă soluţia ideală pentru cerinţele
impuse de producţia de amploare, deoarece cantitatea de producţie este determinată numai de viteza utilizatorului.
Opţional, maşina poate fi echipată cu
un radiator la capătul benzii de transport,
care răceşte componentele astfel încât
să nu existe riscul de lipire între ele.

STCS-evo500TS reprezintă un progres
semnificativ în raport cu modelul anterior,
reprezentat de modelul care se bucură de
cea mai mare căutare, STCS-evo500 produs
de Mecalbi, cel mai avansat sistem actual
de contractare cu tehnologie cu infraroşii.
Sunt păstrate şi rafinate toate caracteristicile remarcabile ale modelului anterior,
cu garantarea aceleiaşi calităţi de execuţie şi perfecţionare a produsului finit.
Noul sistem de contractare dispune de un
afişaj cu ecran tactil şi oferă o serie de funcţii
noi care garantează concomitent mai multe
posibilităţi pentru îmbunătăţirea mediului
de producţie. Caracteristicile precum compatibilitatea de reţea, porturile USB, precum
şi conexiunea HDMI nu pot fi trecute cu
siguranţă cu vederea, dar mai important este
noul sistem SDD (Splice Diameter Detection), care măsoară diametrul sudurii şi aplică
automat parametrii optimi de contractare.

Caracteristici
n Două regimuri diferite de operare: M1 cu
controlul temperaturii şi al intervalului de
timp, şi modul M2 cu valori de referinţă
programate în prealabil (în total 999)
n Programarea prealabilă a valorilor de
referinţă poate fi efectuată manual cu un
computer cu software STCS-RCT (citeşte
fişiere Excel™) sau cu stick USB
n Utilizarea de panouri indicatoare şi
informaţii cu privire la adezivi suplimentari pentru fiecare timp de contractare în
limita valorilor de referinţă
n Reglare automată a vitezei de transport în funcţie de timpul programat de
contractare
n Sistem de răcire
n Sistem auxiliar de centrare
n Contor de cabluri
n Banc individual de lucru cu sistem pentru
fixarea cablurilor lungi
n Calibrare manuală şi automată
n Contor parţial şi global de cicluri
n Comunicare în reţea
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Sistem de contractare cu infraroşii
STCS-evo500TS

Caracteristici
n Parametri configurabili: temperatura de
proces, timp de contractare etc.
n Două regimuri diferite de operare: M1
cu controlarea temperaturii şi a timpului
de contractare, şi modul M2 cu valori
de referinţă programate în prealabil (în
total 999)
n Regim suplimentar de deservire (M3)
pentru sistemul SDD (Splice Diameter
Detection) şi identificarea automată a
parametrilor
n Selectarea valorilor de referinţă poate fi
efectuată automat cu un cititor de coduri
de bare sau manual pe ecranul tactil
n Actualizarea facilă a firmware cu stick-ul
USB
n Sistem de răcire
n Calibrare manuală şi automată
n Mod de programare protejat cu parolă
n Ciclu automat de răcire pentru prelungirea ciclului de viaţă al componentelor
n Comunicare în reţea
n Conexiune HDMI pentru reflectarea
afişajului de sistem

STCS-CS14 – Sistem de contractare cu infraroşii
pentru producţii de volum ridicat

THONAUER Automatic SRL
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Materiale de ecranare
THONAUER nu se rezumă să vă ofere cea mai amplă ofertă de produse pentru orice cerinţe posibile, ci vă stă la dispoziţie pentru soluţionarea problemei dumneavoastră speciale în asociere
cu compatibilitatea electromagnetică în orice moment, prin consultanţă personală, documente
detaliate şi mostre.

Garnituri textile conductibile electric
(FoF – Fabric over Foam) şi spumă conductibilă (CF – Conductive Foam)
Acestea reprezintă o posibilitate disponibilă
la costuri reduse şi uşor de prelucrat pentru
ecranarea de protecţie pentru asigurarea
compatibilităţii electromagnetice. Este disponibil un număr ridicat de profile şi dimensiuni
diferite, precum şi elemente de ştanţare
specifice clienţilor. Acest tip de garnitură
reprezintă şi o garnitură ecologică (IP54).
Elastomeri conductibili electric (EcE)
Sunt disponibilI în asociere cu numeroşi
compuşi diferiţi pe bază de elastomeri, materiale de umplutură şi forme. Variantele uzuale sunt
reprezentate de garniturile din silicon, umplute
cu carbon sau sticlă argintată, sau spumă de
silicon cu o suprafaţă argintată. Prin intermediul
acestei garnituri este asigurată şi o etanşeitate foarte bună faţă de mediu (IP65–IP68).
Capace de ecranare (BLS –
Board Level Shields)
LAIRD Technologies dispune de o gamă de
capace de ecranare cu unul şi două elemente (Cover + Frame) în cadrul sortimentului
standard. Capacele de ecranare şi rama în
cazul capacelor de ecranare cu două elemente
sunt izolate cu Tape&Reel. Suplimentar faţă de

componentele standard pot fi oferite şi capace
de ecranare specifice cerinţelor clienţilor.
Benzi de contact
O gamă extinsă de forme, dimensiuni şi posibilităţi de montaj este oferită
de benzile de contact din cupru-beriliu.
Pentru a evita problemele asociate compatibilităţii materialelor, aveţi la dispoziţie
benzile de contact şi cu diferite suprafeţe.

Geamuri HF etanşe din sticlă şi sticlă
acrilică

Elastomeri cu conductivitate electrică (EcE)

Garnituri din plasa metalică
Aceste garnituri cu conductivitate deosebită
sunt disponibile în diferite combinaţii de materiale şi profiluri, fiind o opţiune foarte atractivă
pentru execuţia panourilor de comandă.
Geamuri HF din sticlă acrilică
În cazul afişajelor care necesită un nivel ridicat de filtrare sunt utilizate geamuri HF din sticlă
acrilică. Acest filtru de asigurare a compatibilităţii electromagnetice este realizat dintr-o structură de cupru sau oţel inoxidabil, turnat în acril.

Benzi de contact

Strat de acoperire pentru protecţia împotriva radiaţiilor electromagnetice
Lacurile cu o concentraţie ridicată de particule conductive, de exemplu
cupru, sunt necesare pentru metalizarea carcaselor din material plastic.
Capace de ecranare (Board Level Shields)

Garnituri textile cu conductivitate electrică (Fabric over Foam)

Adezivi cu conductivitate electrică

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

Producţia de maşini speciale
la THONAUER Kft., Ungaria
Proiectarea de maşini speciale a devenit în Ungaria o branşă cu un ritm ridicat de creştere. Fabricarea maşinilor a reprezentat permanent un sector cheie al industriei, care dispune de posibilitatea ca, prin intermediul unei investiţii relativ reduse, să producă un grad ridicat de valoare
adaugata. În ceea ce priveşte articolul următor este vorba despre un extras din interviul cu Laszlo
Kokavecz, director tehnic al THONAUER Kft., cu privire la activităţile în domeniul proiectării de
maşini speciale, publicat în revista „TechMonitor”.
TechMonitor: Când aţi demarat demersurile
de proiectare a maşinilor, suplimentar faţă
de activitatea de vânzare a echipamentelor?
László Kokavecz: Iniţial, domeniul principal
de activitate al firmei THONAUER Kft. a fost
reprezentat de vânzarea de maşini standard, dar
de peste zece ani suntem implicaţi şi în proiecte
de realizare a maşinilor speciale, în contextul în
care s-a intensificat volumul cererilor formulate
de clienţi care nu permiteau acoperirea prin
maşini standard. Primul proiect de această natură a fost reprezentat de montarea unei unităţi
de tocare a deşeurilor la nivelul unei maşini de
sudare cu ultrasunet. De la an la an s-a înregistrat o creştere permanentă a volumului acestor
solicitări de soluţii speciale; acesta este motivul
pentru care la data de 1 ianuarie 2015 am decis
să punem bazele unei unităţi distincte pentru
maşini speciale. Patru dintre angajaţii noştri
lucrează în cadrul acestei unităţi comerciale, doi
ingineri proiectanţi şi, alături de mine, un tehnician. Componentele de maşini speciale concepute de noi sunt fabricate frecvent de parteneri
de outsourcing, iar programarea sistemului de
comandă se realizează de asemenea de către
firme partenere de specialitate. Marele nostru
avantaj este reprezentat de experienţa noastră
de 25 de ani în sectorul prelucrării cablurilor, dar în prezent lucrăm la cerere şi pentru
numeroase domenii suplimentare de aplicare.
Cum apreciaţi rezultatele unităţii de
activitate pentru maşini speciale?
Gestionăm această unitate comercială în
calitate de centru independent de profit, cu
gestiune proprie, care dispune de un potenţial ridicat de creştere. Primim numeroase
solicitări din partea clienţilor noştri actuali,
cea mai bună dovadă a faptului că suntem
pe drumul cel bun. În mod corespunzător,
planificăm o extindere a capacităţilor noastre.
Comparăm unitatea dumneavoastră
cu alte firme specializate în domeniul automatizărilor pe piaţă?
Experienţa noastră şi know-how-ul nostru în
domeniul tehnologiei de prelucrare a cablu-
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rilor, precum şi reţeaua extinsă de furnizori
reprezintă avantajele principale ale activităţii
noastre în domeniul maşinilor speciale. Nu
există pe piaţă niciun alt furnizor comparabil
în acest sens cu THONAUER. În prezent nu
ne putem compara însă cu întreprinderile
care dispun de zeci de ingineri de proiectare
şi tehnicieni. Aceste întreprinderi reprezintă
în parte concurenţii noştri, dar sunt şi clienţii
întreprinderii noastre, deoarece le livrăm
în anumite situaţii echipamente standard
montate în maşinile dumneavoastră speciale.
Cum vă alegeţi furnizorii pentru proiectele dumneavoastră având ca
obiect producţia de maşini?
Nu avem nicio obligaţie faţă de furnizori;
le oferim clienţilor posibilitatea de a opta. În
anumite situaţii, clienţii impun furnizorii preferaţi pentru elementele cheie ale maşinilor. De
regulă fac parte din această categorie sistemele
de comandă pentru maşini şi componentele
pneumatice. Dorim să ne menţinem flexibilitate pentru a ţine cont de cerinţele clienţilor.
În situaţia în care clientul nu dispune de furnizori preferaţi, decidem în acest sens în funcţie
de fiabilitate şi de preţ. Trebuie să subliniez faptul că utilizăm foarte rar produse necunoscute.
Prelucrarea cablurilor semirigide

editia 31

Este necesar ca produsele incorporate în maşina noastră să dispună de referinţe bune. Preţul
reprezintă cu siguranţă un factor important, dar
avem în vedere permanent şi nivelul de servicii
la care ne putem aştepta din partea furnizorului.
În ce măsură susţin clienţii dumneavoastră
activitatea de dezvoltare a maşinilor?
Răspunsul la această întrebare depinde semnificativ de situaţia individuală. Unii clienţi ne
impun cerinţe foarte detaliate, care includ chiar
specificaţiile cu privire la culoarea maşinii. Alţii
ne pun la dispoziţie numai câteva modele, fără a
cunoaşte cerinţele exacte cu privire la volumele
de produs şi la duratele ciclurilor. În aceste
situaţii încercăm permanent să oferim asistenţă,
efectuăm teste şi calcule şi încercăm să găsim
o soluţie. O specificaţie detaliată este utilă în
toate situaţiile, având în vedere că ne permite
să generăm o calculaţie mai exactă a costurilor
şi să stabilim termenul de livrare. În măsura în
care clientul doreşte să transmită, suplimentar
faţă de informaţiile cu privire la specificaţia
produsului, şi informaţii referitoare la furnizor
şi dacă dispune de o reducere în raport cu
anumiţi furnizori şi în contextul în care doreşte
să ne transmită aceste elemente, un asemenea
demers poate asigura o economie semnificativă
de timp şi de bani investiţi în cadrul unui proiect. Este de asemenea utilă obţinerea de informaţii cu privire la experienţa clientului cu privire
la proceduri speciale. În ansamblu, clientul ne
poate oferi asistenţă semnificativă în cadrul
procesului de proiectare cu numeroase cerinţe
exacte şi informaţii disponibile. Din punctul
nostru de vedere, experienţa şi know-how-ul nu
pot fi înlocuite cu nimic: Dacă apelăm la soluţii
care şi-au dovedit utilitatea în trecut, putem lucra în viitor mai rapid şi cu costuri mai reduse.
Autor: László Molnár, TechMonitor

Thonauer illustriert

Rapoarte de
referinţă

editia 31

Creşterea calităţii la
producţia „Wet Cast”
La fabricarea de plăci de beton în procedura de turnare umedă sunt utilizate forme realizate din elastomeri pe bază de două componente. Astfel,
producătorii precum „Star Stone” nu trebuie să respecte niciun fel de limite cu privire la formă şi la structura suprafeţelor plăcilor de beton ale acestora. Contactul cu THONAUER Automatic s.r.l. a permis întreprinderii utilizarea de răşini pe bază de două componente, realizate de către partenerul
nostru RAMPF Polymer Solutions, care au asigurat în cele din urmă cifre mai ridicate de vânzări, precum şi accesul pe pieţe cu produse de calitate
superioară.

Star Stone este o întreprindere din judeţul
Bihor, specializată în domeniul producţiei de
pavaje şi piatră decorativă. După o serie de
încercări fără succes şi o investiţie masivă în
domeniul răşinilor poliuretanice, achiziţionate
de la diferiţi producători, Star Stone a optat
pentru necesitatea de a efectua o modificare.
În acest mod a început cooperarea cu firma
THONAUER Automatic s.r.l., prima etapă fiind
reprezentată de o vizită comună realizată la
sediul central al Rampf Polymer din Grafenberg.
După trei zile de cursuri teoretice intensive şi testarea materialelor, clientul fost
surprins plăcut de calitatea produselor
finite, astfel încât, în luna martie 2013, a
fost recepţionată prima comandă având
ca obiect o tonă de material 80-2637.
Până în luna iunie 2013 a urmat o perioadă
de teste intense, ştanţarea răşinii 80-2637.
Raportul privind testul final a demonstrat
un succes la punerea în practică a unei noi
forme de flux de material. În comparaţie cu
produsele testate anterior, materialul realizat de Rampf a prezentat un grad mult mai
redus de absorbţie a apei de aproximativ 1–2
% şi un grad mult mai redus de deformare
a formei turnate de-a lungul timpului.

Instalaţie de dozare şi malaxare G 22 pentru
răşinile polimerice pe bază de 2 componente.

Crearea formei de turnare

Deşi era de aşteptat că, graţie celor două caracteristici menţionate anterior, investiţia iniţială
să depăşească valoarea înregistrată pentru alte
răşini, beneficiul direct a depăşit semnificativ
limita investiţiei clientului. În primul rând,
prin gradul foarte redus de absorbţie a apei, a
crescut semnificativ calitatea pietrelor, ceea ce
a condus la vânzări mai ridicate şi la intrarea
pe pieţe pentru produse de calitate superioară. În mod suplimentar a fost prelungită cu
minim 6 luni durata de viaţă a formelor turnate
cu capacitate de deformare, ceea ce a condus pe termen lung la un consum mai redus
de materiale. Pe parcursul ultimilor doi ani,
vânzările de materiale au depăşit un volum total
de 6 tone, ultimul an evoluând bine cu noul
tip de material Rampf RAKU PUR® 80-2050.
Ca urmare a menţinerii ratei de creştere
a întreprinderii, Star Stone Mitte a decis în
anul 2015 dezvoltarea procesului de producţie

prin investiţii realizate din fonduri europene. În cadrul acestui proiect au fost incluse
instalaţii semiautomate de turnare şi forme
turnate, fabricate de către firma Unipre.
Unipre este o întreprindere germană care
dispune de o experienţă de peste 40 de ani în
domeniul fabricării de instalaţii eficiente de
dozare pentru răşini epoxidice şi poliuretan cu
două sau mai multe componente. Portofoliul
include o varietate ridicată de produse, de la mixere statice, sisteme dinamice şi static-dinamice până la instalaţiile speciale complet automatizate, specifice în funcţie de cerinţele clientului.
Cu privire la instalaţiile semiautomate
sunt disponibile soluţii variabile, care acoperă toate etapele de producţie şi investiţie.
La începutul acestui an am integrat cu succes instalaţia de dozare şi mixare G 22 fabricată
de UNIPRE în instalaţiile de producţie concepute de Star Stone. Prin această etapă a fost
obţinută creşterea productivităţii pentru materiale turnate cu peste 35 %, iar această performanţă a fost obţinută în cadrul controalelor de
calitate mai stricte pentru procesul de turnare.
Prin începerea acestei cooperări cu THONAUER au fost extinse soluţii pentru portofoliul aplicaţiilor de turnare, cu posibilitatea
de a oferi asistenţă integrală pentru procesele
batch şi pentru toate tipurile de capsulare.

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

15

Thonauer illustriert

Calendar
Impressum

editia 31

Expozitii | Evenimente | Seminare
Impressum proprietar si editor: Thonauer GmbH. A-1230
Viena, Perfektastraße 59. Responsabil pentru continut: Ing.

Amper, Brno (CZ) 

15.–18. 3. 2016

Culegerea, grafica si productia: Lighthouse, www.

SMART Automation Austria, Viena (A) 

10.–12. 5. 2016

lighthouse.co.at. Tiparit in Austria.

INDUSTRIEAUTOMATION, Budapesta (H) 

24.–27. 5. 2016

Mag. (FH) Werner Renner. Redactia: Angelika Thonauer.

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

THONAUER INHOUSE-SHOW, Viena (A) 
Elosys, Trenčín (SK) 

7.–8. 6. 2016
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.
Hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno
Tel. +420 5 4524 3454
Fax +420 5 4524 3408
Mobil +420 602 511 741
info@thonauer.cz

Romania

si Republica Moldova
THONAUER Automatic s.r.l.
Blvd. Preciziei nr. 1C, Sector 6
062202 Bucuresti,
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
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