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anul extinderii

Privind inapoi asupra intregului an 2016, 
nu este prematur să vorbim de un an bogat în 
evenimente și încununat din nou de succes. 
Grupul THONAUER, împreună cu noul proprie-
tar, firma elvețiană Komax AG, a putut contribui 
la succesele din anii anteriori, ceea ce constitu-
ie un motiv de satisfacție pentru ambele părți.

Suplimentar față schimbarea proprietaru-
lui, la începutul anului au avut loc expozițiile 
interne în Viena și Budakeszi, care au fost 
evenimente remarcabile și decisive. Aceste 
evenimente sunt utilizate cu mare plăcere de 
către clienții noștri pentru a vedea în acțiune, 
pe viu, cele mai noi mașini tehnologice și 
pentru a cunoaște avantajele lor prin experiență 
practică. Acestea au și o altă menire, de a face 
schimb de experiență și de a purta discuții 
de ore întregi cu tehnicienii instruiți, departe 
de agitația expoziției. Nu s-a stabilit încă data 
exactă a următoarei expoziții interne, dar ne 
vom informa la timp clienții, pe diverse căi.

Deoarece spațiul disponibil în locația din 
Viena și-a atins deja limitele, s-a luat hotărârea 
de a face o extindere, care va îmbunătăți în 
mod suficient spațiul disponibil pentru echi-
pamentele noastre de prezentare. Lucrările de 
construcție a anexei au început la sfârșitul verii 
și în prezent se lucrează cu spor la finalizarea 
construcției care este planificată pentru primă-
vara anului 2017. Așadar următoarea expoziție 
internă în Austria va avea loc într-un spațiu 
expozițional mai mare și nou. Acesta constituie 
un motiv în plus de a vizita expoziția și, la fel ca 
și ultima dată, când vremea a fost de vis, de a 
savura specialitățile culinare vieneze clasice.

Deoarece nici în România spațiul existent 
nu mai corespundea cerințelor, am căutat și am 
găsit spații mai potrivite. La noua locație, tot 
în capitala țării, București, angajații și clienții 
filialei noastre, firma THONAUER Automatic 
s.r.l., au la dispoziție spații de birouri și de 
depozitare mai mari precum și un showroom 
generos pentru prezentarea comodă chiar și 
a mașinilor automate de mari dimensiuni.

Tema automatizării este la fel de actuală 
și astăzi. Mai ales în domeniul construcției 
tablourilor electrice de distribuție, unde din 
cauza cerințelor diverse și complexe se mai 

lucrează mult în mod manual, automatizarea 
reprezintă un mare potențial de economisire. 
De ani de zile, în cadrul târgului de specia-
litate SMART Automation Austria, utilizăm 
cooperarea cu firma EPLAN și prezentăm 
instrumentele care permit interacțiunea cu 
mașinile automate de dezizolare Komax în 
procesul de prelucrare a cablurilor. Economii de 
timp de până la 50 % și economiile de costuri 
asociate acestora suscită un mare interes. 
În articolul nostru pe această temă aflați mai 
multe asupra posibilităților și corelațiilor.

Toți cei care intenționează să meargă pe 
calea automatizării în domeniul prelucrării 
cablurilor, au disponibilă noua masina de 
sertizare Gamma 263 S. Masina automată 
de sertizare a fost prezentată anul acesta în 
Elveția, în expoziția internă a firmei Komax, 
și oferă cea mai precisă prelucrare chiar și 
pentru aplicațiile din domeniul industriei 
de autovehicule și aplicațiile industriale.

Au fost prezentate tot pentru prima dată, 
o serie de module noi, care contribuie la 
asigurarea siguranței proceselor, calității și 
productivității la realizarea de conectori sertizați 
sau la aplicarea de garnituri cu mașinile 
complet automatizate de sertizare Komax.

Aș dori să atrag în mod special atenția 
asupra vânzărilor noastre speciale de mașini de 
prezentare, detaliate în interiorul revistei. Poate 
că prin aceasta vi se oferă o oportunitate, de 
exemplu de a realiza prelucrarea eficientă chiar 
și a loturilor mari prin injecție la presiune joasă.

Vă doresc un sfârșit de an plăcut și aștept 
cu nerăbdare să cooperăm în anul următor.

Salutări cordiale

Ing. Mag. (FH) Werner Renner, 
Administratorul firmei THONAUER GmbH

Cuvant inainte
de la Ing. Mag. (FH) Werner Renner, 
Administratorul firmei THONAUER GmbH

prelucrarea cablurilor 
Mașini de tăiat | Mașini de dezizolat | 
Masini de tăiere și dezizolare | Mașini 
semiautomate de sertizare | Mașini 
complet automate de sertizare | Mașini 
de torsadare | Echiparea carcaselor | 
Manipularea cablurilor 

tehnica de conectare 
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 și dozare cu 2 
componente | turnare cu joasă presiune 
(Hotmelt-Moulding) 

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

tehnologia de stocare și 
înfășurare a cablurilor 
Sisteme semiautomate de bobinare 
și stocare | Sisteme de bobinare a 
cablurilor | Echipament de bobinare și 
înfășurare de masă | Mașini speciale de 
înfășurare 

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

constructor de masini speciale și 
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 
mașini speciale
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De mult timp ne-am angajat în producerea 
de echipamente complet automatizate, de 
înaltă calitate, adaptate cerințelor speciale din 
domeniul construcției tablourilor electrice de 
distribuție, cum ar fi procesarea unei multi-
tudini de tipuri diferite de cabluri, contacte 
și terminali de capăt. Permanenta trecere pe 
alte produse precum și alte activități semi-
automate sau manuale majorează costurile 
și fac dificilă ofertarea unor prețuri atractive, 
ceea ce are un impact negativ asupra com-
petitivității, în special în cazul loturilor mici.

Prin automatizarea subproceselor sau 
a întregului proces de fabricare a cablu-
rilor se poate realiza, nu doar, reducerea 
costurilor prin economie de timp, ci se 
poate asigura mai ușor o înaltă calitate.

automatizarea parțială
Primul pas îl reprezintă pregătirea simplă 

a conductorilor. Firma THONAUER livrează 
o varietate de echipamente de înaltă calitate 
pentru automatizarea proceselor de tăiere, 
inscripționare, dezizolare, sertizare sau o 

combinație a etapelor individuale. Doar prin 
aplicarea acestor măsuri simple se poate 
reduce timpul de lucru cu până la 40 %.

Soluție de vârf
La celălalt capăt al măsurilor se află 

producția complet automatizată de cabluri cu 
mașinile din familia Komax-Zeta. De exemplu, 
noua mașină Zeta 630 reprezintă trecerea cea 
mai rentabilă la producția complet automatizată. 

Mașina Zeta este optimizată pentru a 
reduce la minim timpul de echipare a mași-

dezizolarea și sertizarea terminalilor de capăt cu 
o mașină unic-GS.

debitarea la lungime și dezizolarea cu echipa-
mentul Kappa 330.

la târgul Smart 2016 din Viena, firma thOnauer a prezentat diversele posibilități de configura-
re mai eficientă a proceselor de lucru în domeniul construcției tablourilor electrice de distribuție, 
prin automatizare și, prin urmare, de a le face mai rentabile sub aspectul costurilor, în pofida 
cerințelor foarte diverse.

costuri reduse prin automatizare în domeniul 
construcției tablourilor electrice de distribuție

timpul de prelucrare pe conductor - comparație între modul de lucru manual și cel automat

Consultarea 
schemei

Transferarea da-
telor din ECAD

Dezizolare

Inscripţionare, 
dezizolare, sertiza-
rea manșonului

15 s. 5 s.

5 s.

10 s.

10 s.

15 s.

30 s.

total 105 sec.

total 45 sec.

30 s. 5 s. 10 s. 15 s.

Sertizarea 
manșonului

Transport

InstalareInscripţionare

Instalare

InscripţionareTăiere/ 
dezizolare

Sertizarea 
manșonului

reducerea 
 timpului 
 necesar

50 %
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Prin intermediul dispozitivelor manuale, 
matisarea și formarea de fascicule devin 
uimitor de simple și constituie primul pas în 
direcția reproductibilității calitative a mati-
sarii manuale. Tensiunea constantă a benzii 
și mișcarea ergonomică conduc la un pas 
uniform și la o suprafață fără cute. În seg-
mentul de vârf sunt oferite mașini de matisare 

Prin creșterea cererii de cablaje în industria 
automobilelor crește și necesarul de tehnică 
de matisare. Firma Komax ia în considerare 
acest lucru și își mărește gradul de implicare 
în acest domeniu. Prin aceasta, acționarul 
nostru elvețian se aproprie de obiectivul 
său de a oferi clienților soluții consecven-
te de-a lungul întregului lanț valoric.

pentru fabricația economică a seturilor de 
cablaje complexe și de asemenea module.

Prin aceasta firma Komax își concen-
trează capacitatea de inovare asupra dome-
niului tehnicii de matisare prin care clienții 
vor beneficia de dezvoltarea unor soluții de 
matisare și grupare a seturilor de cablaje.

nii. De exemplu, schimbătorul automat de 
cablu pune la dispoziție simultan un număr 
de până la 36 de conductori diferiți dintr-un 
domeniu larg de secțiuni transversale (0,22 
până la 6 mm²). Cu o flexibilitate ridicată și 
fără reechipare modulul CM 1/5 GS procesea-
ză până la cinci tipuri diferite de terminali de 
capăt. În acest scop, el preia simultan cinci 
role de terminali de capăt fixate pe bandă. 

După prelucrarea lor, cablurile mai trebuie 
doar montate în tabloul electric de distribuție.

Magazia de cablu complet automatizată 
pe suport flexibil conduce la simplifica-
rea și accelerarea montării cablurilor în 
tablourile electrice de distribuție. Încă de 
la evacuarea lor din mașină, conducto-
rii sunt în ordinea corectă de cablare.

Cu ajutorul mașinii Zeta 656 puteți 
automatiza singuri procesul de montare și, 
prin aceasta puteți reduce și mai mult, în 
mod semnificativ, timpul de fabricație. Komax Zeta 630 – trecerea cea mai rentabilă la producția complet automatizată.

O implicare mai mare în 
tehnica de matisare

 manual tăiere / Sertizare / complet    
  dezizolare sertizare automatizat

Timp de producţie și instalare per cablu 105 s 65 s 45 s 45 s

Timp de producţie și instalare 14,6 h 9 h 6,3 h 6,3 h 
per panou de comandă cu 500 de cabluri

Timpi estimaţi pentru modificarea dotărilor mașinii 0 h 0,5 h 1 h 0 h

Interval total de producţie per panou de comandă 14,6 h 9,5 h 7,3 h 6,3 h

reducerea timpului necesar per panou de comandă 0 h 5,1 h 7,3 h 8,3 h

Reducerea timpului necesar per an la 100 de panouri/an 0 h 510 h 730 h 830 h

Reducerea timpului necesar per an la 300 de panouri/an 0 h 1530 h 2190 h 2490 h

Reducerea timpului necesar per an la 500 de panouri/an 0 h 2550 h 3650 h 4150 h

thOnauer ofera solutii de automatizare pentru toate nivelurile de productie. in functie de nivelul de 
automatizare, timp semnificativ si reduceri ale costurilor pot fi realizate.
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Funcția: utilizarea obișnuită o reprezintă 
injecția la presiune joasă a componentelor 
electrice de dimensiuni medii. Masa trans-
versală permite un mod de lucru eficient 
care face posibilă și procesarea loturi-
lor cu un număr mai mare de piese.

an de fabricație 2014; instalația a 
fost rar utilizată și arată ca nouă.

• Masă rotundă cu 6 poziții
•  Presă de sudare cu ultrasunete 

USP2000 (20 kHz, 2000 W, 2000 N)
•  Cortină de bariere fotoe-

lectrice de siguranță
•  Dispozitiv de desfășurare și în-

fășurare a foliei de sudură
•  Suportul de produs trebuie adap-

tat la aplicația respectivă.

an de fabricație 12/2008

Vânzarea specială de mașini 
de expoziție

următoarele mașini de expoziție sunt imediat disponibile la un preț de vânzare imbatabil:

Instalația de injecție la presiu-
ne joasă a firmei Werner Wirth
TM2300 cu masă transversală

Mașină de sudat material 
plastic produsă de către firma 
Telsonic

în loc de € 45.900,-

în loc de € 73.000,-

€ 32.130,-

€ 25.000,-

reducere 
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noul sediu al companiei „thOnauer romania”

Compania si-a mutat sediul in partea de vest 
a orasului Bucuresti, usor accesibila si aflata 
in plina dezvoltare, aproape de autostrada A1.

Noul sediu are o suprafata totala de 
peste 800 mp, dintre care aprox. 300 mp 
vor fi dedicati propriului show-room in 
care vor fii expuse echipamente de crim-
pare, taiere si dezizolare, imprimare, ma-
tisare, laborator de micrografie, etc.

Prin intermediul noii locatii, THONAUER 
Romania va consolida relatia cu partenerii exis-
tenti avand astfel capacitatea de a realiza intern 
teste de fezabilitate, training-uri, seminarii si 
servicii complete de reparatii-mentenanta.

Va vom informa de indata ce  sediul nostru 
va fii finalizat.

Marius Bogdan a terminat facultatea de Elec-
trotehnica din cadrul Universitatii Tehnice din 
Cluj Napoca in anul 2007, dupa care, pentru o 
perioada de 6 ani, a lucrat ca inginer de service 
in cadrul retelei nationale de monitorizare a 
calitatii aerului, in regiunea de nord-vest a tarii.

A urmat experienta pe un post de ingi-
ner de proces la o firma cu capital nemtesc, 
producatoare de dispozitive electronice in 
industria automotive, timp in care a avut ca 
si responsabilitati, asigurarea functionarii 
tuturor echipamentelor automate de cosi-
torire si asigurarea parametrilor optimi din 
punct de vedere al procesului de cositorire.

De aproximativ 3 luni, Marius face parte 
din echipa de service a Thonauer Romania, 
ca si inginer de service specializat pe echipa-
mentele de mixare si dozare Rampf. In aceasta 
perioada Marius a participat la un trainning 

intensiv in Germania, la producatorul de 
sisteme mixing and dosing RAMPF, mai mult 
alaturi de colegii de la RAMPF a participat 
la primele sale actiuni on-site in Romania.

Marius este foarte incantat de oportunitatea 
de a invata totul despre sectorul mixing and 
dosing si depune eforturile necesare pen-
tru a deveni un specialist in acest domeniu. 
Experienta lui in domeniul industrial dar si 
determinarea de care da dovada in a invata 
cat mai multe despre sistemele mixing and 
dosing, aduc plus valoare departamentului 
de service al THONAUER Romania care este, 
astfel, gata sa asigure servicii de calitate si 
din cele mai variate clientilor din Romania.

Marius este o persoana dinamica, 
echilibrata si interesat in perfectiona-
rea profesionala, in timpul liber ii pla-
ce se faca sport si sa calatoreasca.

marius bogdan

personal nou | thOnauer automatic s.r.l.

noul nostru sediu este situat la parterul unei cladiri de birouri. prin 
spatiul sau generos noul sediu va putea gazdui prezentari de produse, 
sales meeting-uri, programe de training cat si demonstratii ale echipa-
mentelor alaturi de clientii din toata tara.

7

Thonauer illustriert



editia 33

thOnauer automatic Srl
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com

thOnauer automatic Srl
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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de produs

Sertizarea manuală devine 
ușoară

dispozitiv de măsurare de 
banc cu tragere constantă

Dispozitivul de acționare a sculei de 
mână reprezintă un dispozitiv universal de 
acționare a sculelor de sertizare de orice 
fel. Prin fixarea simplă a sculei de mână la 
dispozitivul de acționare, forțele necesa-
re pentru închiderea sculei de mână sunt 
transferate acționării simple a unei pârghii. 

Dispozitivul automatizat de măsura-
re de banc SL Qstat 100, echipat cu un 
regulator de turație cu modulator de frec-
vență, asigură în conformitate cu standar-
dul IEC, o viteză de tragere constantă pe 
toată durata procesului de măsurare.

Suportul de cleme standardizat, cu 12 
poziții, pentru conectorii sertizați și cei 
sudați cu ultrasunete face posibilă mă-
surarea unei game largi de cabluri.

Dispozitivul de acționare a 
sculei de mână Z+F

SL Qstat 100

caracteristici

n  Atașarea simplă a sculei de mână 

n  Universal pentru utilizarea sculelor 
de mână obișnuite ale diverșilor 
producători 

n  Ușor de integrat la locul de muncă 

n  Forța maximă admisă de închidere a 
pârghiei dispozitivului de acționare a 
sculei de mână este de 200 N (20 kg)

funcții

n  Meniu de navigare în mai multe limbi

n  Vizualizarea profilurilor forței de 
tragere

n  Starea listei de așteptare este apelabi-
lă pentru evaluările solicitate de către 
sistemul SL Qpex de monitorizare a 
operației de sertizare

Software

n  Software SL Qstat PC adaptat la 
dispozitivul de măsurare

interfețe

n  Micrometrele externe pentru măsu-
rarea înălțimii și lățimii de sertizare 
pot fi conectate la modulul SL Qstat 
100 prin intermediul interfeței seriale, 
ceea ce asigură printr-o singură uni-
tate managementul calității fabricației 
de cablaje

n  Integrarea sistemului de monitoriza-
re a operației de sertizare SL Qpex 
permite extragerea datelor specifi-
cațiilor de sertizare prin LAN/WiFi și 
garantează respectarea specificațiilor 
în timpul procesului de producție
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marcarea cu jet de cerneală 
a carcasei terminale

firma thOnauer Kft. a primit deja o a doua comandă de proiectare și fabricare a unei instalații 
individuale, din partea unui client vechi, respectiv firma industrie elektrik din marcali, ungaria. 
Sarcina a fost de a realiza o stație de lucru care este capabilă să marcheze pe două rânduri, în 
sistem semiautomat, carcasele terminale aflate la capetele cablurilor. 

Conexiunea care urmează a fi inscripționată 
este poziționată de către operatorul mașinii în 
cuibul Poka Yoke, după care acesta pornește 
procesul cu ajutorul unei pedale. O sanie pusă 
în mișcare prin intermediul unui cilindru de 
acționare aduce piesa de prelucrat sub capul 
de imprimare fix, poziționat prin reglarea de 
precizie. Imprimarea pe două rânduri se face 
în două etape, primul rând este imprimat 
la ieșirea saniei, iar cel de-al doilea rând, 
într-o poziție deplasată lateral, la revenirea 
saniei purtătoare. Imprimarea se execută cu 
ajutorul unei imprimante cu jet de cerneală 
marca Wiedenbach tipul CS405. La finalizarea 
operației de imprimare, cuibul revine în poziția 
de introducere în care operatorul scoate piesa 

finalizată și introduce următoarea conexiune.
Instalația poate fi modificată ușor, pentru a 

putea fi utilizată și în alte aplicații, prin înlocu-
irea rețelei, schimbarea programului de impri-
mare și reglarea poziției capului de imprimare.

Producătorul mașinii de inscripționare cu jet 
de cerneală este firma Wiedenbach din Germa-
nia. Sistemul automat de deplasarea a fost pro-
iectat și realizat de către echipa pentru mașini 
individuale a firmei Thonauer Kft. Suntem pre-
gătiți pentru solicitările dumneavoastră în do-
meniul soluțiilor automatizate de inscripționare.

Stație de lucru individuală

–  Mobil, cu 2 roți fixe pe spa-
te și 2 roți rotative pe față

–  Dispozitiv de măsurare a lungimii cabluri-
lor cu diametrul exterior de max. 35 mm

–  Precizia de măsurare +/- 1,5 % 
(cabluri rotunde cu manta)

–  Foarfecă manuală pentru cablurile cu 
diametrul exterior de max. 20 mm

–  Antrenarea manuală a bobinării

Bobinator motorizat OE-VE-R

AS-19 bobinator manual

echipamente de bobinare si 
derulare a cablurilor

Complet cu cuțit de cablu (Nr. art. 
OA/10Q-60); viteză cu reglare continuă în 
domeniul 0–70 rot./min. cu comandă electrică; 
mandrină expandabilă; diametrul 320–600 
mm, distanța 50 mm; lățime variabilă; roți 
cu frâne. Tensiunea de alimentare a produ-
sului de serie 220 V, tensiune monofazată.

execuții
–  OE-VE-R cu bobinator 

retractabil ø 800 mm
–  OE-VE-R-10 cu bobinator 

retractabil ø 1000 mm.
–  Varianta cu acționare cu 

baterie de 24 V c.c.
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Aparatul de verificare a 
calității MicroForce 70

piața impune exigențe crescânde conexiunilor prin sertizare, deoarece firele lipsă și izolațiile 
prinse conduc deseori la contacte defectuoase ale cablajelor moderne. cu aparatul microforce 
70 puteți garanta un nivel calitativ complet nou, chiar și cu instalațiile pe care le aveți în dotare.

pentru exigențe calitative 
crescânde

Dacă doriți să garantați clientului dumnea-
voastră calitatea cerută de către acesta, va 
trebui să verificați într-un mod perfect lipsa 
defecțiunilor conectorilor sertizați. Această 
funcție este integrată în mod standard în 
instalațiile produse de către firma Komax.

retehnologizarea ușoară
Aparatul de verificare a calității MicroForce 

70 este ideal pentru instalațiile de sertizare 
existente în comerț și pentru mașinile de 
prelucrare a cablurilor fabricate de diferiți 
producători. Retehnologizarea este simplă și 
este posibilă fără mari investiții suplimentare. 
Senzorul poate fi montat cu ajutorul unui singur 
șurub de fixare pe mașinile de diferite mărci de 
fabricație. El măsoară forța de sertizare. Prin 
aceasta, dispozitivul detectează și semnalizează 
firele lipsă și izolația prinsă care pot conduce 
la contacte defectuoase în cablajele moderne.

Dispozitivul este fiabil, robust și poate fi 
ușor operat prin intermediul unui ecran tactil. 
Pot fi setate, îndeosebi valorile de toleranță în 
mod liber, în funcție de standardele de calitate 
stabilite și se poate face acest lucru chiar și în 
timpul producției. Procesul de învățare este 
foarte scurt și simplu, deoarece dispozitivul 
are nevoie pentru aceasta de doar trei mostre.

calitate la standardul Komax
Am proiectat dispozitivul MicroForce 70 

în baza unui concept complet nou. Aceasta 
constituie un bun exemplu de ceea ce puteți 
aștepta de la noi, în viitor, în ceea ce priveș-
te proiectarea și ușurința în utilizare. Aveți 
acum șansa de a vă pregăti instalația pentru 
exigențele viitoare și de a oferi clienților 
dumneavoastră o calitate la standardele firmei 
Komax și toate acestea în mod simplu și 
avantajos din punct de vedere al costurilor.

date tehnice
Domeniul de secțiuni  0,35–6 mm² 
transversale AWG 22–AWG 10 

Tensiunea de lucru 24 V c.c.

Alimentare cu tensiune 100–240 V c.a., 
Adaptor ext.  50/60 Hz, 0,75 A

Dimensiuni (mm)  146 × 46 × 106 
(L × l × î)  

Fixarea  Fixarea universală

Greutatea  cca. 5 kg

Operarea simplă și intuitivă prin intermediul ecra-
nului tactil asigură eficiența lucrului cu dispoziti-
vul microforce 70.

Senzorul se montează simplu și rapid cu 
ajutorul unui șurub de fixare.
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Startul în confecționarea com-
plet automatizată a cablurilor

Instalație complet automatizată de sertizare Gamma 263 S

instalația Gamma 263 S este ideală pentru clienții care sunt în căutarea unui partener de încredere 
și rentabil pentru prelucrarea complet automatizată a cablurilor în domeniul auto și industrial. 
conceptul bine elaborat și dezvoltat al mașinii permite o prelucrare rentabilă din punct de vedere 
economic și totodată extrem de neagresivă.

compactă și ușor de utilizat
Gamma 263 S este concepută ca instala-

ție pentru industria de autovehicule, ceea ce 
pentru clienții industriali din Austria înseam-
nă o bază optimă pentru o producție timp 
de mulți ani la cel mai înalt nivel calitativ.

Instalația complet automatizată de serti-
zare excelează printr-o tehnologie complexă 
amplasată pe o suprafață foarte redusă. 
Acest caracter compact asigură atât o foarte 
bună imagine de ansamblu asupra procesu-
lui de producție, precum și un acces ușor la 
module din toate părțile. Acest lucru permite 
o echipare extrem de rapidă cu scule. 

Masa extrem de joasă a mașinii permite tu-
turor operatorilor să lucreze în mod ergonomic. 

Startul rentabil din punct de vedere eco-
nomic în procesul de automatizare

n  Bandă de antrenare pe par-
tea 1, graifer pe partea 2

n  Cuțite V multiple 3xR=0,50
n  Modul de sertizare 2x C1320 

pentru Gamma 263 S
n  Cablu mci RJ45 PCS45Y-3M-08 3m

n  Alimentare contacte pasiv pe 
stânga Gamma 263 S

n  Software/hardware: Unitate de co-
mandă cu calculator Gamma 263 S

n  Sistem de magazie de cabluri: Mo-
dul de bază de magazie de cabluri 
K274 S 2m cu sortarea loturilor

configurația minimă face posibi-
lă executarea automatizată a urmă-
toarelor etape de prelucrare:

n  alimentarea cu sârmă, tăierea la lungime, 
dezizolarea, desprinderea, sertizarea 
pe partea 1, sertizarea pe partea 2

n  ajustare manuala a  presei 
de sertizare C1320

n  funcționare autonomă prin monitoriza-
rea integrată ca standard de fabricație

n  magazie de conductori cu sortarea 
mărimii loturilor, inclusiv o a doua tavă

n  generarea comenzilor de lucru 
(numărul de bucăți și lungimea) 
se face simplu și rapid prin inter-
mediul panoului de comandă

reducerea costurilor prin tim-
pi de reechipare reduși

n  Cuțitele introduse acoperă gama 
de prelucrare completă

n  Tubul de alimentare cu conduc-
tor este înlocuit în 2 sec.

n  Scula și rola de contacte sunt pregătite pe 
o masă auxiliară astfel încât schimbarea 
se realizează în doar câteva secunde

KOmaX Gamma 263 S
Cu cât este mai mare valoarea adăugată 

creată în întreprindere, cu atât mai bine arată 
calculul eficienței economice a întreprinderii. 
Prețul accesibil al tehnologiei bine proiec-
tate, cu durată mare de viață și cu multe 
variante de utilizare și necesarul redus de 
spațiu fac din instalațiile automate de sertizare 
Gamma 263 S o investiție atractivă pentru 
prelucrarea complet automatizată a cablu-
rilor cu un randament de prelucrare bun.

pret de pornire 
de la:

€ 62.500,-

instalație complet automatizată de sertizare 
Gamma 263 S
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modul de sertizare pentru 
productivitatea maximă

aplicarea rapidă și variată 
de garnituri

Modulul de sertizare C1370

Modul de garnituri S1440

Cu o forță maximă de sertizare de 22 
kN, modulul de sertizare C1370 prelucrea-
ză conductorii cu o suprafață a secțiunii 
transversale de la 0,125 mm2 până la 6 mm2 
(AWG26–AWG10). Prin această performan-
ță, modulul dispune de o suficientă rezervă 
de forță în fiecare domeniu de prelucrare.

Forța de sertizare mare, viteza reglabilă 
în mod continuu și funcția dublă de ridicare 
care poate fi cuplată permit sertizarea rapidă 
și precisă a celor mai multe contacte existente 
în mod uzual în comerț. Înălțimea de sertizare 
programabilă și sistemul eficient de ghidare 
a operatorului reduc timpii de echipare și fac 
posibilă o utilizare flexibilă a modulului de ser-
tizare. Proiectarea robustă a modulului asigură, 
de asemenea o reproductibilitate excepțională și 
prin aceasta în mod constant o înaltă calitate.

automat, rapid, de mare productivita-
te și de o simplitate convingătoare

Modulul poate fi trecut de pe un tip de 
garnitura pe alta în mod rapid și simplu. 
Concepția constructivă compactă și o bună 
accesibilitate asigură o flexibilitate maximă. 
Comanda celor mai importante funcții se 
face printr-una din cele două tastaturi cu 
membrană amplasate pe ambele părți.

Sistem unic și fiabil de monitori-
zare a poziției garniturii Spm

Un senzor laser de înaltă precizie măsoară 

poziția garniturii pe cablu. Reglarea poziției 
garniturii se face automat. Modulul monitori-
zează poziția garniturii și calitatea dezizolării 
la fiecare aplicare și recunoaște garniturile 
străpunse sau răsucite de pe cablu. Pentru 
a compensa fluctuațiile de material are loc 
corecția poziționării. În înregistrările statistice 
sunt disponibile pentru vizualizare ultimele 
100 imagini SPM. În dialogul cu TopWin acest 
lucru permite evaluarea întregii producții.

Între modulele de sertizare complet automatizate de cea mai nouă generație, modulul de sertizare 
c1370 asigură productivitatea maximă datorită timpului scurt necesar pentru reglare și echipare. 
Sistemul de monitorizare a forței de sertizare cfa+ garantează, de asemenea, cea mai înaltă 
calitate cu cel mai redus număr de rebuturi. coroborată cu timpul câștigat, productivitatea poate 
fi majorată considerabil în acest mod.

modulul de garnituri S1440 aplică fiabil o gamă variată de manșoane pe cele mai diverse tipuri de 
cabluri. echipamentul mecanic de precizie în combinație cu un sistem de monitorizare a poziției 
garniturii garantează marea fiabilitate a procesului. funcțiile inovatoare fac ca acest modul să fie 
ideal pentru instalațiile complet automatizate de sertizare de ultimă generație produse de firma 
Komax.

caracteristici

n  Timp de reglare și de echi-
pare extrem de redus

n  Sistem de monitorizare a forței 
de sertizare CFA+ pentru a asigu-
ra cea mai înaltă calitate cu cel 
mai redus număr de rebuturi

n  Un sistem deosebit de efici-
ent de ghidare a operatoru-
lui cu iluminare cu leduri

n  Forță de sertizare mare de 22 kN

reglarea rapidă și sigură direct la modulul de 
sertizare c 1370.
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noile scule de mână

prelucrarea eficientă a 
ecranajului

Dispozitiv de tăiere a ecrana-
jului și țesăturii Beri.Co.Cut

Una dintre competențele de bază ale 
firmei THONAUER o reprezintă capacitatea 
de a oferi clienților săi o gamă comple-
tă de produse în domeniul prelucrării și 
procesării cablurilor. Până acum ne-am 
concentrat asupra mașinilor semiautoma-
te și complet automate. Cu toate acestea, 
există totuși multe aplicații, ca de exemplu în 
cazul tehnicienilor de service, în care soluția 
corectă o constituie doar o sculă de mână. 

De acum înainte puteți obține de la 
firma THONAUER gama completă a scu-
lelor de mână a firmelor producătoare 
germane Zoller + Fröhlich și Wezag.

Dispozitivul Beri.Co.Cut este un dispozitiv 
de înaltă precizie pentru ecranaje și țesături, așa 
cum acestea se găsesc, cu precădere în cablu-
rile coaxiale. În special ecranajele cablurilor de 
înaltă tensiune ale noii generații de autovehicule 
hibride și electrice pot fi tăiate sigur, rapid și 
exact cu ajutorul dispozitivului Beri.Co.Cut. 

Principiul de funcționare al dispozitivu-
lui previne, prin construcție, deteriorarea 
straturilor aflate sub țesătură (cum ar fi 
materialul dielectric, ecranajele, conductoa-
rele interioare, etc.) iar utilizarea unei scule 
adaptată fiecărui tip de cablu permite efectuarea 
în câteva secunde a operației de separare. 
Dispozitivul Beri.Co.Cut este proiectat pentru 
prelucrarea cablurilor cu diametre de la cca. 
7 până la 22 mm (în funcție de cablu).

beri.co.cut

exemple de utilizare ale diferitelor variante de 
execuție a cablurilor coaxiale.

Scule de mână în diferite versiuni pentru 
tăiere, dezizolare și sertizare.

dezizolare exactă fără deteriorarea ecrana-
jului sau conductorului interior.
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Încapsularea prin injecție a 
componentelor electrice

În domeniul încapsulării componentelor optice și electrice precum și a tehnologiei aplicațiilor se 
impun cele mai înalte cerințe privind camerele curate și cu un grad avansat de lipsă a particulelor. 
cu noile sisteme de camere curate din clasa iSO 7, firma rampf a creat condiții optime pentru 
procesarea subansamblelor constructive extrem de sensibile.

Pe o suprafață utilă de aproximativ 65 m² 
sunt prelucrate prin lipire, în primul rând, dis-
play-urile (optical bonding) și sunt turnate com-
ponentele electrice. Muncitorii poartă îmbrăcă-
minte pentru cameră curată, bonete și huse pe 
încălțăminte, schimbarea hainelor făcându-se 
într-o ecluză. Acolo se face și ambalarea în am-
balajul corespunzător pentru camerele curate a 
componentelor prelucrate. Prelucrarea pieselor 
în camera curată este realizată pe baza celui 
mai nou model de instalație de dozare DC-VAC. 
Aceasta este echipată în camera cu vacuum 
cu trei axe cu antrenare liniară și dispune de o 
suprafață utilă de lucru de 400 x 400 x 150 mm.

În cazul încapsulării componentelor electrice 
se pot produce componente cu durata ciclului 
începând de la cca. 10 secunde, iar în cazul 

operației de optical bonding se pot realiza 
durate ale ciclului de cca. 50 secunde, putând 
fi etanșate și display-uri curbe de 12“. Camera 
curată este utilizată în producția pe bază de 
contract de prelucrare în domeniul optical bon-
ding. „De asemenea, aceasta este utilizată ca și 
cameră de testare pentru dezvoltarea tehnologi-
ei în vacuum pentru a îmbunătăți atât calitatea 
infecției cât și rentabilitatea economică”, spune 
domnul Hartmut Storz, directorul de marketing 
și vânzări al firmei RAMPF Production Systems.

instalația de dozare dc-Vac
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microsecțiunea unei zone de sertizare defecte. 
de obicei acest defect nu poate fi identificat prin 
inspecție vizuală!

Vederea contactelor răsucite

am 03 cu sistem de monitorizare a sertizării 
cK 01

mașină complet automatizată de 
sertizare Komax alpha 550

prelucrarea
Contactele răsucite își găsesc utilizarea 

pe piețe de prestigiu cum ar fi industria de 
autovehicule, tehnologia energetică sau tele-
comunicații. Prelucrarea acestor contacte se 
realizează deseori manual, ceea ce înseamnă că, 
conductorii sunt dezizolați cu cleștele de mână, 
se introduce manual contactul și cu următorul 
clește de mână se sertizeaza contactul corect. 
În mod normal în cadrul acestor operații efec-
tuate manual pot apărea erori, nefiind disponibil 
nici un sistem de monitorizare a procesului de 
sertizare. Acest lucru înseamnă că firele pot fi 
separate, pot fi dezizolate prea lung sau prea 
scurt, se poate introduce contactul greșit și 
poate fi sertizat cu ajutorul unui clește greșit.

firma thOnauer oferă soluția de 
automatizare

Introducerea firului, dezizolarea, introduce-
rea contactului, sertizarea și monitorizarea în 
cadrul unei mașini flexibile. Aceasta garantează 
durate minime ale ciclurilor cu calitate maximă.

instalațiile complet automatizate
Seriile Zeta și Alpha de la KOMAX re-

prezintă platformele ideale pentru preluarea 
modulelor de prelucrare a acestor tipuri 
speciale de contacte. Instalația este echipa-
tă cu stații de prelucrare pentru contactele 
răsucite. Plaja de lucru este între 0,08 și 
6 mm² incluzând un control de 100%.

• Modul de sertizare MIL CM 03
Modulul este utilizat pentru prelucra-

rea contactelor libere, răsucite cu pini și 
soclu. Acest modul se remarcă printr-o 
fiabilitate ridicată și o operare simplă.

El poate fi utilizat pe toate instalațiile 
automate de sertizare 
Komax pentru pre-
lucrarea contactelor 
libere, răsucite cu pini 
și soclu. Execuția fiabilă 
a modulului garantează o 
sortare eficientă. Împreună cu scula de 
sertizare de precizie în patru puncte se 
asigură o înaltă fiabilitate a procesului.

Mașinile semiautomate
Mașinile AM 03 și AM 05 ale furnizorului 

nostru Z+F sunt echipamente modulare cu 
antrenare electropneumatică pentru dezizo-
larea și sertizarea contactelor libere, răsucite 
cu pini si soclu avand plaja de lucru 0,08–6 
mm² (AWG 28–10). Mașinile pot fi echipate 
pentru diferite contacte, respectiv conductori 
prin utilizarea setului corespunzător de scule. 
Utilizări cu succes au avut deja loc în domeniul 
aerospațial și în industria de automobile.

•  Sistem de monitorizare a forței 
de sertizare CK 01

Sistemul de monitorizare a forței de 
sertizare CK01 constituie un element impor-
tant al procesului de monitorizare automată 
a operației de sertizare și garantează înalta 
calitate a produselor sertizate. Sistemul 
poate fi integrat în mașinile firmei Z+F sau 
poate fi montat ulterior ca set de reutilare.

cerințe calitative impuse ma-
terialului contactului

Unul dintre cele mai importante criterii de 
calitate în cazul contactelor răsucite sertizate 
o constituie caracteristica reologică a materi-
alului. Dacă materialul este prea casant, mufa 
de sertizare se rupe atunci când dornurile 
deformează materialul. Consecința o constituie 
o conexiune sertizată nefuncțională. Proba-
bilitatea ca această conexiune sertizată să se 
defecteze în timpul utilizării este foarte mare.

Este util ca din fiecare șarjă să se veri-
fice una sau mai multe mostre de sertizare 
prin examinarea microsecțiunii pentru a se 

identifica această defecțiune.

lumea contactelor răsucite este diversă și plină de culoare. există o mare diversitate de tipuri, 
forme și dimensiuni diferite care se întâlnesc pe piață în cantități mari, în acest caz provocarea 
fiind prelucrarea profesională și monitorizată.

prelucrarea automată a 
contactelor răsucite
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