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

Sub semnul productivității
Am ajuns deja la mijlocul anului, și singura
consolare este aceea că lunile care au trecut
au fost deosebit de pline. Pe de o parte, a
fost participarea la expoziții a filialelor noastre
din Slovacia și Cehia, care au expus pentru
prima data inpreuna cu Komax Deutschland.
Pe de altă parte, am participat la manifestarea
expozițională SMART Automation Austria din
Linzer Design-Center, iar filiala noastră din
România, THONAUER Automatic s.r.l., și-a
inaugurat noul ei showroom în noile birouri
din București, în cadrul unui eveniment intern.
Manifestarea expozițională SMART
Automation Austria din acest an, a stat în
întregime sub semnul prezentarilor dulapurilor de distribuție și comandă. Firme de
renume, cum ar fi Weidmüller, Rittal, EPLAN,
Sonepar și THONAUER s-au prezentat pentru
prima dată în cadrul proiectului de cooperare
„Connected 4 Productivity” (Conectați pentru
productivitate), proiect care va transforma
viitorul proiectarii de tablouri electrice în
direcția celei de a 4-a revoluții industriale.
Echipamentele de prelucrare a cablurilor
Komax reprezintă o premiză determinantă
în eforturile de automatizare a procesului de
producție din cadrul construcției de dulapuri
de distribuție și comandă. Diferitele mărimi și
specificații ale mașinilor permit abordarea etapelor individuale de extindere ale automatizării.
Ne adresam leaderilor din domeniul constructiei de dulapuri de distribuție și comandă
prin perspectiva concentrării tehnologice care
a fost oferită în cadrul standului colectiv al
asociației noastre. Posbilitatea de a vedea in
timp real functionarea echipamentului Zeta 630
în procesul complet automatizat de producere
a mănunchiurilor de cabluri configurate și gata
inscripționate, a constituit un punct de atractie
a standului nostru , după cum am constatat în
timpul celor trei zile de expoziție. Cu această
ocazie, trebuie amintit și faptul că, chiar și
pentru personalul logistic al organizatorului
expoziției nu a constituit o muncă de rutină pozitionarea mașinii, în galeria halei expoziționale,
operație care a necesitat îndepărtarea parțială
a balustradelor. Făcând abstracție de faptul
că ceilalți expozanți nu aveau o tehnologie
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comparabilă, în mod evident există doar foarte
puțini care își pot permite o astfel de demonstrație de forță și de efort permanent. Ceea
ce este cu adevărat fascinant, este faptul că o
mașină de mare precizie cum este Zeta, după
câteva calibrari a fost pe deplin funcțională,
imediat după transport, ea fiind adusă direct de
la sediul firmei noastre din București. Un factor
important pe calea automatizării construcției de
dulapuri de distribuție și comandă îl constituie
proiectarea, pregătirea și punerea la dispoziție
a datelor. Un flux continuu de date constituie
garanția pentru o producție constantă și cu
rebuturi minime, just-in-time. Aceasta începe
prin selectarea componentelor adecvate, trece
prin producția de seturi de cabluri și merge
până la montarea fără erori. Firma EPLAN, un
partener de cooperare, cu care firma THONAUER lucrează deja de mulți ani în acest domeniu,
pune la dispoziție soluțiile software care fac
posibil transferul direct al datelor de confecționare a cablurilor la mașina de prelucrare.
Firma Komax oferă o cale suplimentară de
determinare eficientă și economică a lungimii lițelor prin intermediul software-ului nou
dezvoltat DLW – Digital Lean Wiring, pe care
vi-l prezentăm în conținutul acestei reviste.
Vă doresc o lectură informativă și
sper că și de data această veți găsi materiale care să vă stârnească interesul.

Salutări cordiale

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 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 bobinare
şi stocare | Sisteme de bobinare 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)

Constructor de masini speciale şi
servicii

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

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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Tehnologie de ultimă oră a aplicării tuburilor termocontractabile
Firma specializată în domeniul tehnologiei tuburilor termocontractabile, Mecalbi,din Portugalia,
oferă soluții dedicate clienților și partenerilor.
Sistemele actuale de fabricare automată a
seturilor de cabluri sunt de neconceput fără
aplicarea automată a tuburilor termocontractabile. Doar cu ajutorul unei mașini automate
de aplicare a tuburilor termocontractabile
se poate garanta o calitate constantă, independentă de utilizator. În acest scop, firma
Mecalbi oferă aparate cu aer cald precum și
cu radiații infraroșii. Aparatele cu aer cald sunt
simple sub aspectul manevrării și, în anumite
aplicații, obțin rezultate acceptabile. În mod
clar, tendința se îndreaptă spre aparatele cu
radiații infraroșii. În acestea, se obțin radiații
termice cu ajutorul bacurilor de încălzire.
Acestea sunt orientate punctual către tubul
termocontractabil. Marile avantaje sunt timpii
de procesare scurți și marea reproductibilitate.
Firma Mecalbi oferă aparate pentru diferite

productivități și utilizări, de exemplu pentru
producția de serie, tunelul de aplicare a tubului
termocontractabil STCS-CS14, în cazul căruia
tuburile termocontractabile sunt așezate pe
banda transportoare unul după altul. Noul
aparat STCS-VMir utilizează un suport de piesă
de prelucrat în care tubul termocontractabil este
poziționat exact. Parametrii de procesare sunt
selectați fie prin intermediul ecranului tactil fie
prin intermediul cititorului de coduri de bare.
Adresați-vă nouă cu aplicația dumneavoastră și vă vom oferi soluția corectă.

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
De sus în jos: Aparatul de aplicat tuburi termocontractabile STCS-CS14, STCS-VMir, STCS-evo500

Scule de mână
Firma Thonauer își extinde oferta în domeniul sculelor de mână. În anumite domenii, cleștii acționați manual constituie o completare utilă a procesării automate sau semiautomate. În
special în cazul unor producții de serie mică sau la locul de intervenție, cleștele de mână constituie singura modalitate de prelucrare corespunzătoare a diferitelor contacte. De acum înainte suntem în măsură să oferim un clește de mână adecvat practic oricărui tip de contact.

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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Înaltă fiabilitate a îmbinării prin
lipire a metalelor și a celor hibride
Drei Bond – specialistul în domeniul tehnologiei de lipire – dispune de peste 35 ani de o gamă sortimentală vastă de produse de lipire și etanșare de înaltă performanță și este, în acest domeniu,
un furnizor recunoscut în industria de automobile. Spectrul începe cu adezivii clasici pe bază de
compuși cianoacrilați și adezivi anaerobi, trece prin adezivii UV (cu întărire sub acțiunea luminii)
și ajunge la adezivii siliconici de înaltă performanță.
În portofoliul de produse Drei Bond se găsesc și trei adezivi MMA
noi, care se deosebesc, în esență, prin timpii lor de reacție.

Sisteme de adezivi

8603-12GP	

8606-12GP	

8625-12GP

Timpul deschis (min.)

2–4

6–10

20–30

Rezistența la manevrare (min.)

7–9

12–17

Ca. 60

În cazul produselor Drei Bond din familia
86XX este vorba de substanțe adezive din
două componente pe bază de esteri de acid
metacrilic (MMA). Prin întărirea radicală a
sistemului, după mai puțin de cinci minute,
se pot obține rezistențe mecanice de peste
5 MPa. După întărirea completă, în funcție de substrat și suprafață se pot obține
rezistențe mecanice de peste 25 MPa.
Adezivii MMA (pe bază de metilmetacrilat) sunt adecvați îmbinării unei game mari
de suprafețe metalice pretratate precum
și a multor materiale plastice și materiale

compozite fibroase. Aceștia pot fi utilizați
într-un domeniu de temperatură de la -40°C
până la 150°C, dar după lipire pot fi aplicate și procese de vopsire prin pulverizare
sau depunere catodică până la 200°C.
Adezivii MMA sunt utilizați, în primul
rând, în domeniul lipirii metalelor sau lipirilor hibride (metal-material plastic, sau
metal - materiale compozite fibroase).
Înainte de utilizare, trebuie îndepărtată doar
grăsimea, impuritățile libere sau oxizii slab
aderenți. De regulă, calitatea lipiturii nu este
influențată de uleiurile de frezare și lichidele

de trasare utilizate în cantități obișnuite.
În aplicațiile în care sunt utilizate în mod
tradițional suduri sau nituiri, adezivii MMA
pot prezenta multe avantaje importante.
Prin distribuția forței pe întreaga suprafață,
precum și prin lipsa deformării termice în
cazul rosturilor reci, pot fi realizate, în mod
frecvent, grosimi mai mici de material păstrând
totodată și rigiditatea. Aceasta conduce atât la
reducerea greutății cât și la reducerea costurilor materiale. Perlele de sticlă conținute
în întăritor au în adeziv rolul de distanțor și
asigură o grosime optimă a stratului de adeziv,
în acest fel putând fi lipite între ele metalele
nobile cu cele obișnuite, fără a se produce o
coroziune de contact. Adezivii sunt disponibili
atât în cartușe „Side by Side” de 50 ml și de
415 ml, cu un raport de amestecare de 4:1, dar
și în recipientele obișnuite de tip industrial.

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

Răspunsul la cererile pieței
Prin intermediul ALPHA 6, a fost dezvoltată o platformă de procesare inovativă și compactă pentru
cele mai diverse aplicații de acoperire și dozare. Sistemul Inline și Stand Alone este construit ca
celulă de lucru închisă și poate fi utilizat atât pentru acoperirea și dozarea diverșilor agenți precum și pentru alte aplicații specifice clientului, ca de exemplu tratarea suprafețelor în atmosferă
de plasmă.

Instalația de acoperire și dispersie ALPHA 6
Instalația ALPHA 6 stabilă și atrăgătoare,
asigură o mare precizie și reproductibilitate
a aplicării. Un spațiu de lucru și de vopsire
mare este acoperit de un număr de până la 4
axe prevăzute cu servomotoare și codificator
(în buclă închisă). Sistemul de lucru robust,
condus liniar, cu fusuri cu bile, asigură un
profil optim al mișcării și, prin aceasta, o înaltă
calitate a acoperirii și precizia reproductibilității.

Mediul de programare grafic, ușor de utilizat,
face posibilă o operare simplă și intuitivă.
Acestea sunt doar câteva dintre multele caracteristici și posibilele opțiuni ale sistemului.
THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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Prezență impresionantă la
expoziția SMART Automation
La fel ca în ultimul an, firma THONAUER a participat cu succes la expoziția SMART Automation
Austria și a prezentat în Linz ultimele sale echipamente tehnologice. Firma a participat pentru prima
dată în cadrul parteneriatului de cooperare „Connected 4 Productivity” și și-a dovedit competențele
ca și partener productiv nu doar în domeniul construcției de dulapuri de distribuție și comandă.
Ing. Mag. (FH) Werner Renner, Administratorul grupului de firme THONAUER, își
începe prezentarea în modul următor: „Cu
mașina noastră de tăiere Iota 330 am putut prezenta, la fața locului, clienților noștri
actuali și potențiali, modul în care cu ajutorul
celor mai noi echipamente de tăiere poate
fi debitată precis o multitudine de materiale
continue supuse tăierii, cu lungimi de până la
1000 m. Această mașină este cea mai nouă
bijuterie din portofoliul nostru de produse.”
Dar și Zeta 630 a constituit în acest an un
punct de atracție, mai ales că tema automatizării producției dulapurilor de distribuție și
comandă și economiile asociate acesteia, sunt
de interes crescând. Dl Wiesinger, inginer de
vânzări în cadrul firmei THONAUER, explică
modul de lucru în așa fel încât acesta poate fi
înțeles chiar și de către novicii în ale tehnicii:
„Mașina noastră Zeta este mașina complet
automatizată pentru construcția de dulapuri de
distribuție și împreună cu interfața cu EPLAN
devine indispensabilă pentru simplificarea
proceselor. Cablurile iasă sunt gata tăiate în
ordinea corectă, echipate cu contacte sau
tuburi la capăt,și inscripționate. Acestea sunt
strânse sau legate în mănunchi, în secventa în
care sunt folosite în construcția dulapurilor de
distribuție și comandă. Economiile realizate prin
simplificarea procesului sunt de până la 50 %.”
În standul ei expozițional, firma THONAUER
a prezentat, la modul general, un parc vast
de echipamente. Demostratia realizata cu
mașina Zeta, având o greutate de multe tone,
urcată la galeria spațiului expozițional, a fost
considerată de către public ca fiind excelentă
Imaginile de sus: Interes deosebit la punctul de
atracție al standului expozițional, mașina Zeta
630. Noua mașină universală de tăiere Iota 330.
O mică parte din prezentarea de mașini făcută de
către firma THONAUER. Participanții și vorbitorii
din cadrul proiectului de cooperare „Connected 4
Productivity” având-o ca moderatoare pe dna Angelika Thonauer (Lighthouse) în timpul conferinței
de presă.

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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și având un caracter unic. Chiar și pentru
personalul logistic al expoziției, nu a fost o
activitate de rutină aducerea mașinii la galerie.
Cooperarea în domeniul dulapurilor de distribuție și comandă
Suplimentar, firma a prezentat publicului
larg noul proiect de cooperare „Connected 4
Productivity“ împreună cu renumitele firme
WEIDMÜLLER, EPLAN și RITTAL precum și cu
SONEPAR. Partenerii de proiect au prezentat
clar, prin demonstrații practice, modul în
care firmele interacționează pentru a optimiza
împreună procesele din domeniul echipamentelor de comandă și comutare. Această
prezentare comună a stârnit un mare interes
și, ca atare, a atras multi vizitatori în galeria
spațiului expozițional, lucru care a contribuit,
de asemenea, la succesul intregii expoziției,
deoarece spațiul expozițional de la galerie
era considerat până acum ca unul mort.
Această cooperare a constituit și factorul care, în cadrul unei conferințe de presă
organizată de agenția noastră de publicitate
Lighthouse, a atras atenția presei de specialitate
asupra standurilor expoziționale comune.
Per ansamblu, cele trei zile de expoziție ne-au îndeplinit așteptările iar firma
THONAUER și-a putut dovedi în mod
impresionant poziția sa de piață.
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Dl Matijas Meyer, președintele consiliului de administrație al grupului de firme Komax, a predat
d-nei Magda Cuciurean, administratorul filialei
din România al firmei THONAUER, un simbol
național elvețian ca o recunoaștere pentru anii de
activitate de dezvoltare.
În noul showroom, mașinile automate de prelucrare, de mari dimensiuni, Komax Zeta și Alpha,
își găsesc pentru prima dată locul și stârnesc
interesul reprezentanților români din sectorul
autovehiculelor și din cel industrial.

Sunet de
clopoțel în
București
Inaugurarea noului showroom
in România în cadrul manifestării expoziționale interne
permanente

La începutul lunii mai 2017, s-a inaugurat în
mod festiv noul showroom al firmei THONAUER. La acest eveniment au participat personal
dl Matijas Meyer, președintele consiliului de
administrație al grupului de firme Komax, dl
Ing. Mag. (FH) Werner Renner, administratorul
firmei THONAUER GmbH, dna Angelika Thonauer, membră a consiliului de supraveghere,
pentru ca, împreună cu echipa din România,
să salute prezența persoanelor interesate și
clienților. În cadrul discursului său inaugural, dl
Meyer a mulțumit pentru guvernanța corportativă de succes, păstrată în familie, care a fost

puternic marcată de către fondatorul grupului
de firme THONAUER, dl Ing. Friedrich Thonauer. În mod simbolic, d-nei Magda Cuciurean,
administratorului filialei din România al firmei
THONAUER, i s-a înmânat un clopoțel, ca
simbol al „salutului elvețian”. În alocuțiunea ei,
dna Cuciurean a exprimat cuvinte de apreciere
pentru noul proprietar, firma Komax, munca de
dezvoltare depusă de către familia Thonauer, și,
desigur, pentru clienți și seriozitatea echipei.
Printre numeroșii oaspeți s-au aflat mai
mulți clienți deosebit de importanți, care s-au
arătat entuziasmați de noul sediu, vastul parc de
mașini și demonstrațiile tehnice. Per ansamblu,
am avut plăcerea de a saluta mult mai mulți
oaspeți față de cât ne-am așteptat, ceea ce dl
Meyer a apreciat ca fiind rezultatul excelentei
munci de fidelizare a clienților depusă de echipa
locală a firmei THONAUER în decursul celor
14 ani de existență. Showroom-ul prezintă
aproape toate mașinile în executarea pe viu a
funcțiilor lor. În primul rând, mașinile complet
automatizate de sertizare Zeta 630 și Alpha
550 au stârnit un viu interes în rândul clienților
din sectorul autovehiculelor și cel industrial.
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Bandajarea flexibilă, rentabilă
din punct de vedere economic

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

KABATEC KTHB smart

KABATEC KTHB Micro

KABATEC KTHB Mini

Cel mai mic aparat staționar de bandajare
KABATEC cu necesar redus de spațiu. Fabricat
pentru o manevrare simplă datorită capului de
înfășurare acționat prin intermediul pedalei.

Mașina KTHB Micro face uimitor de simplă
operația de bandajare și înmănunchere, chiar și
pe placa de așezare. Acest aparat constituie primul pas către calitatea reproductibilă în raport
cu bandajarea manuală. Tensiunea constantă a
benzii și evoluția ergonomică a mișcării conduc
la un pas uniform și la o suprafață fără cute.

Aparatul KTHB Mini este un aparat mobil de
bandajat, acționat electric, cu posibilitatea de
utilizare pe placa de așezare. Prin aceasta, secțiunile mai lungi de cabluri, pot fi bandajate simplu și rapid, printr-o simplă apăsare pe buton.

Avantaje
n Economie de timp datorită unei
manevrări simple și ergonomice
n Eficiență în cazul bandajelor de
lungimi mici
n Cea mai înaltă calitate în procesele
conduse de operator

Avantaje
n Economie de timp prin procesul de
bandajare continuă
n Proiectată pentru realizarea unor
bandaje de lungimi mai mici
n Calitate înaltă în cadrul unui proces
condus manual

Sertizarea paralelă cu cinci
benzi cu role
Aparat de sertizare CR 1/5 GS
Aparatul CR 1/5 GS este un aparat flexibil
de sertizare de banc, antrenat electropneumatic, pentru aplicarea tuburilor de capăt Z+F în
role, cu dimensiuni de la 0,5 până la 2,5 mm2
(AWG 20–14). În mașină pot fi introduse
până la cinci role de benzi de tuburi de capăt
iar înălțimea de sertizare nu trebuie ajustată
separat. Conductorul dezizolat este condus
direct în tubul de capăt prin intermediul
bacurilor de centrare. Procedura de sertizare
este declanșată cu ajutorul unei pedale.
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Avantaje
n fără timpi de reechipare
n prelucrarea în paralel a cinci role cu
tuburi de capăt
n așezarea simplă, fără a fi necesare
scule, a tuburilor de capăt pe role
n fără ajustarea separată a înălțimii de
sertizare
n nu este necesară schimbarea sculelor

Avantaje
n Economie de timp prin desfășurarea
rapidă a procesului de înfășurare
n Proiectată pentru realizarea unor
bandaje lungi
n Cea mai înaltă calitate în cadrul unui
proces condus manual

Prezentări
de produs

Thonauer illustriert

Îndepărtarea manșoanelor
de cablu din poliuretan
PUR – Rework Station este un aparat cu ajutorul căruia sunt îndepărtate manșoanele de cablu din
poliuretan (PUR), care în mod obișnuit se găsesc pe fasciculele cabluri având rol de izolatoare.
Scopul principal al instalației este acela de a încălzi izolația (PUR) la o anumită temperatură care
face posibilă îndepărtarea ușoară de pe fasciculul de cabluri, pentru a putea fi pregătit și a se
putea aplica un nou manșon de cablu.

La începutul procedurii operatorul încarcă
fasciculul de cablu în sistem. Atunci când
se apasă butonul „Prindere” de la partea
frontală a mașinii sau un dispozitiv extern
(pedală), mașina închide sistemul de prindere în jurul fasciculului de cablu și, prin
aceasta, fixează poziția manșonului PUR.
Procesul de încălzire începe prin activarea butonului „Start“ (pentru aceasta se
utilizează parametrii predefiniți cum ar fi
timpul și temperatura). Elementul de încălzire se deplasează pe poziția fasciculului
de cablu și încălzește manșonul PUR.
La finalizarea procesului, elementul
de încălzire revine în poziția inițială. Se
emite un semnal sonor de alarmă, iar operatorul poate deschide ușa de protecție
și poate scoate fasciculul de cabluri.

Avantaje

Aparatul complet automatizat de torsadare Komax bt 188 T se remarcă printr-o
calitate excelentă a torsadării unui număr
de două până la patru cabluri, cu viteză și
flexibilitate mare. Acesta este ușor de operat
și atractiv sub aspectul prețului și capacității de prelucrare. Aparatul bt 188 T, prin
intermediul noii unități de legare, cu livrare
opțională, leagă automat ambele capetele ale
cablului cu bandă din țesătură sau PVC.

➂
➃

n Calibrarea manuală
n Mod de programare protejat cu
parolă
n Mod special de întreținere
n Contor de cicluri
n Coloană de afișare vizuală și audio
n Recipient pentru deșeuri
n Dispozitiv extern (pedală) pentru
închiderea sistemului de prindere

Torsadarea simultană a unui număr de până la patru conductori
Aparat automat de torsadare
bt 188 T

➀

➁

PUR Rework Station

Aparatul utilizează aer fierbinte pentru
a încălzi manșonul de poliuretan (PUR),
fiind monitorizați toți parametrii, cum ar fi
timpul și temperatura, pentru a se putea
asigura controlul și constanța tehnologică.

editia 34

➀
➁

Coloană de afișare vizuală și audio

➂

Sistem de prindere și cameră de încălzire
adaptate la necesitățile clientului, pentru
preluarea diferitelor ansambluri de fascicule
de cabluri

➃

Recipient pentru deșeuri, pentru o evacuare
curată și sigură a deșeurilor

Dispozitiv de protecție din sticlă acrilică
care asigură operatorului un mediu de lucru
curat, sigur și fără expunere la căldură.

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

Opțiuni
n Unitatea de legare integrată face posibilă legarea automată simultană și
precisă la ambele capete ale cablului.
n Unitatea integrabilă de torsadare
multiplă de precizie face posibilă
procesarea perfectă a unui număr de
trei sau patru conductori. Rezultatul
fără erori de pas convinge prin lungimea regulată a pasului și prin gradul
ridicat de reproductivitate pe toată
lungimea cablului torsadat.

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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Capacitatea mare chiar și pentru secțiuni transversale mici
Puterea de tăiere, numărul mare de bucăți produse și senzoristica avansată ale aparatului automat de tăiere și dezizolare fac din aceasta prima opțiune chiar și în cazul unor secțiuni transversale mici ale cablurilor. Prin intermediul elementelor de comandă simple și intuitive, mașinile
automate pot fi utilizate cu un ridicat grad de eficiență.

editia 34

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

Aparatul automat de tăiere și
dezizolare Komax Kappa 315
Operare simplă, intuitivă
n software TopTouch intuitiv cu
ghidarea operatorului
n transparență maximă datorită celei
mai simple modalități de setare
Reglarea și reechiparea rapidă
n reechiparea nu necesită scule
n reglarea și configurarea parametrilor se face prin apăsare pe buton
n senzoristică inovatoare ca suport de
reglare și monitorizarea cablurilor

Kappa 315 este echipată cu un cap tăietor puternic și robust. Spectrul de prelucrare al mașinii
cuprinde secțiuni transversale de cablu de la 0,05 până la 10 mm².

Domeniu de utilizare vast
n šn domeniul de prelucrare vast cu
o multitudine de opțiuni și soluții
n prelucrarea sigură a celor mai
fine secțiuni transversale, de la
0,02 până la 10 mm² (AWG 8)
n conectare și legare în rețea simplă

Cel mai nou standard al
industriei actuale
Mașina automata de sertizare
Komax Alpha 530
Mașina Alpha 530 reprezintă versiunea mai
avansată a mașinii Gamma 333 PC care a înregistrat un succes la nivel mondial. Stațiile de
lucru, cum ar fi presele de sertizare, modulele
pentru tuburile de capăt, modulele de cositorire
și de flux au fost nou proiectate, dezvoltate și
conectate la noua platformă de comunicare
EtherCAT.
Ea impresionează prin unitatea ei de bază
solidă, echipată cu module de proces și cu
dispozitive de monitorizare a calității.
Aceasta oferă avantajul posibilității de
amplasare optimă a mașinii Alpha 530 pentru
orice utilizare.
THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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Exemple de configurări pentru
domeniul industrial:
n Zn Mașină de bază
n Conducerea cablului
n Unitate de cuțit
n Partea de sertizare 1/2, inclusiv
alimentarea activă cu contacte și
aparat de măsurare a sertizării
integrat
n Tuburi de capăt partea 1/2
n Inscripționarea cablului
n Depozitarea cablului
n Sunt conținute module software
de completare, cum ar fi compatibilitatea cu rețeaua și convertor
CSV
n Inclusiv instalarea și instructajul
n Prețuri începând de la 180.000 €,
net

Thonauer illustriert

Prezentări
de produs
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Prelucrarea automata a datelor pentru auto
matizarea constructiei tablourilor electrice
Pentru automatizarea construcției dulapurilor de distribuție și comandă este necesară, ca premiză, colectarea datelor de fabricație, inclusiv a lungimii cablului. Software-ul DLW (Digital Lean Wiring) dezvoltat de către firma Komax, face posibil acest lucru prin concentrarea asupra simplității și
flexibilității în utilizare.

DLW – Digital Lean Wiring
Cea mai simplă alternativă
Software-ul DLW a fost dezvoltat pentru
cablarea virtuală a unui dulap de distribuție și comandă. Cu ajutorul acestuia, poate
fi determinată, ușor și simplu, lungimea
cablurilor. Software-ul DLW oferă diverse
posibilități de import și prelucrare de date.
De exemplu, pot fi utilizate listele de cabluri
existente pentru a se stabili marcarea conexiunilor. În acest scop, pot fi importate fără
probleme desenele 2D în diferite formate.
Dacă se dorește evitarea întreținerii costisitoare a unei baze de date de componente constructive în sistemele ECAD, uzuale în comerț,
se poate face cablarea virtuală prin intermediul
unor fotografii de înaltă rezoluție. Acest lucru
reduce la minimum întreținerea produsului.
Dimensionarea fotografică cu Roundshot
Dimensionarea lungimii cablurilor se
face, în cel mai simplu mod posibil, pe baza
unei fotografii de înaltă rezoluție a dulapului de distribuție și comandă. Imaginea se
înregistrează cu ajutorul camerei Roundshot,
livrabilă opțional, sub forma mai multor cadre
care se combină într-o imagine generală cu
dimensiuni exacte și este importată în DLW.

Avantaje
Economie automatizată
n Reducerea costurilor de fabricație
n Timp de fabricație mai scurt cu până
la 50 %
n De la mărimi ale lotului de 1
Mărirea flexibilă a eficienței
n Plajă de procesare largă pentru
capetele de cablu
n Logistică optimizată
n Flexibilitate mărită prin utilizarea unui
personal mai puțin specializat

Cablarea virtuală
Pe baza înregistrărilor fotografice sau a unui
desen 2D, specialistul pozează virtual cablurile
pe ecran cu ajutorul software-ului DLW. În acest
fel, poate fi determinată foarte eficient lungimea
cablului pentru fiecare conexiune. În continuare, datele de fabricație vor fi convertite și vor fi
încărcate în mașina de prelucrare a cablurilor
care va realiza cablurile gata de montare.
Montaj condus prin DLW Viewer
Interfața cu utilizatorul a DLW Viewer este
flexibilă și poate fi operată prin intermediul
comenzii tactile. Ea ghidează prin intermediul
ecranului personalul de execuție în procesul
de cablare la așezarea lițelor prefabricate. Ca
atare, această etapă de lucru poate fi executată
chiar și de către personal mai puțin specializat.

Realizarea celei mai înalte calități
n Zn Cerințe simplificate de personal
n Reducerea erorilor de introducere
de date
n Calitate ridicată constantă și fără
întrerupere

Pentru determinarea lungimilor cablurilor se
fac fotografii de înaltă rezoluție a dulapurilor
de distribuție și comandă cu ajutorul camerei Roundshot, livrată opțional, acestea sunt
comasate într-o imagine generală și sunt
importate în software-ul DLW.

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

Mașină de tăiere cu utilizare
universală
În calitate de mașină universală de tăiat, Iota 330 oferă posibilități de utilizare universală. O gamă
largă de materiale supuse operațiunii de tăiere, cu lungimi de până la 1000 m, poate fi debitată precis, de exemplu tuburile termocontractabile, furtunurile pneumatice, cablurile, benzile din
plastic și multe altele. Iota 330 își atinge capacitatea de producție cerută protejând materialele,
prin operații de calitate și printr-o operare simplă.

Mașina de tăiere Iota 330
Antrenarea cu bandă multiplă conduce la
cuțitul de tăiere materialul continuu supus
tăierii, protejându-l și poziționându-l cu precizie.
Pentru aceasta, presiunea de apăsare și distanța
de închidere a sistemului de antrenare cu
bandă pot fi reglate în mod corespunzător. Prin
randament, putere și calitate, Iota 330 satisface
toate cerințele impuse unei mașini de tăiere
universale și robuste. Datorită dimensiunilor
compacte, ea necesită spațiu redus și poate

fi utilizată prin deplasarea în diverse locuri.
Prin intermediul prelucrării paralele pe patru
benzi, mașina asigură un randament maxim.

editia 34

Caracteristici
n confort prin operarea intuitivă
n 5 taste hard, cu funcție de cheie, combinate cu panoul de comandă tactilă
n pentru diverse materiale
n pentru diverse diametre, de
până la max. 25 mm
n pentru lățimi de până la 82 mm
n pentru secțiuni transversale ale
conductorilor de până la 35 mm2
n mare productivitate datorită prelucrării paralele pe 1–4 benzi
n antrenare cu bandă cu susținere multiplă
n distanță de închidere adaptată materialului supus tăierii
n presiune de apăsare reglabilă

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

Siguranța economică a
calității sertizării
Deseori, motivul contactului imperfect îl reprezintă izolațiile prinse în sertizare și lițele lipsă.
Pentru a-l elimina și a asigura funcționalitatea deplină, MicroForce 80 monitorizează calitatea
fiecărei îmbinări individuale prin sertizare. Testerul permite analizarea exactă a procesului de
prelucrare și documentarea rezultatelor măsurătorilor. Prin aceasta, procesele pot fi optimizate,
erorile de sertizare pot fi evitate iar producția poate fi urmărită pe flux. MicroForce 80 se remarcă
printr-o tehnologie fiabilă și o procesare de înaltă calitate.

MicroForce 80
Procesul de sertizare analizat în detaliu
MicroForce 80 permite, în cel mai simplu
mod posibil, o analizare detaliată a procesului
de sertizare. În acest scop, senzorul este fixat
de cadrul unei unități sau unui modul de sertizare. Aceasta măsoară forța pe care o exercită
pe cadru procesul de presare. Rezultatul este
prelucrat electric, interpretat în software-ul integrat și va fi afișat pe un ecran de 5 țoli. În baza
comparării cu o curbă de referință, MicroForce
80 clasifică fiecare sertizare ca fiind corespunzătoare sau necorespunzătoare.
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Cele mai bune condiții pentru o productivitate mare
Datorită datelor stocate referitoare la
articole, în cadrul operației de reechipare, se
face o economie considerabilă de timp. Toate
informațiile necesare pentru producție, cum ar
fi toleranța, mărimea lotului, numărul de sertizări de învățare, domeniul de interpretare, tipul
de cablu și tipul de contact vor fi disponibile în
permanență. Prin aceasta, se elimină manopera
costisitoare și supusă riscului de eroare.

Curba forței de sertizare pentru fiecare operație
de sertizare va fi comparată cu curba de referință.

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
office@thonauer.ro
www.thonauer.com
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Roboții de lipire prin cositorire în
fabricarea produselor electronice
În pofida eforturilor intense de automatizare, în industria electrotehnică și electronică nu este
posibilă automatizarea realizării tuturor conexiunilor prin cositorire în cadrul proceselor de cositorire în masă. Unele locuri de cositorire vor trebui cositorite individual. Automatizarea acestui
proces de cositorire cu roboți de cositorire aduce avantaje clare pentru calitate și oferă un mare
potențial de raționalizare. Pentru aceasta, în funcție de aplicație, se utilizează diverse procese.

Sistem de cositorire cu lumină
LightBeam

Sisteme de cositorire cu ciocane
de lipit

În cazul sistemului de cositorire cu lumină IR,
lumina emisă de o lampă cu halogen este focalizată
cu ajutorul unui emițător și unui sistem optic integrat. Prin absorbția acestei radiații termice la punctul de lipire prin cositorire se generează temperatura
necesară. Acest proces are un efect de protejare
deosebit, deoarece nu se produce o atingere.

În special contactele montate în carcasele din
material plastic, sunt deseori cositorite cu ciocane
de lipit automatizate pentru a reduce la minimum
propagarea căldurii la componentele învecinate
ale carcasei. În mod frecvent, utilizatorii doresc
utilizarea procesului de cositorire cu ciocan de
lipit atunci când se urmărește automatizarea
locurilor de muncă manuale în scopul creșterii
productivității cu ajutorul roboților de lipire prin
cositorire. Tehnologia, rentabilă sub aspectul
costurilor, permite prelucrarea unei componente
în diferite poziții, de exemplu în cazul contactelor
comutatoarelor sau componentelor constructive ale lămpilor pe folii conductoare flexibile.

Sistemul de lipire prin inducție
Lipirea prin inducție reprezintă un alt procedeu
de lipire fără contact care se remarcă, în primul
rând, printr-o încălzire constantă, în special în
cazul componentelor masive cu timp de procesare
redus. În cazul lipirii prin inducție, la o bobină
secundară, numită inductor de lipire, se aplică
o sursă de curent de medie și înaltă frecvență.
Curentul alternativ care trece prin inductor, induce
un câmp magnetic care generează un curent Foucault în componentele aflate în contact la punctul
de lipire care determină încălzirea la temperatura
de lipire. Condiția pentru aceasta o reprezintă
necesitatea ca piesele constructive care urmează
a fi lipite să fie conducătoare din punct de vedere
electric. Un alt avantaj al procedeului îl reprezintă costurile reduse de întreținere și reparare.

Sistemul de lipire laser
Lipiturile fine și de dimensiuni micrometrice
se realizează cu o radiație laser focalizată. Pentru
aceasta se utilizează diode laser de mare putere
care asigură o putere constantă a sursei laser cu
construcție compactă. Fasciculul laser generat are
o mărime de cca. 1 mm, prin aceasta energia lui
putând fi dirijată foarte precis la punctul de lipire.

Lipirea prin cositorire selectivă în
contracurent

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

Preformă

Depozit de material
de lipit

Energie

Lumină
Laser
Piston
Microflacără
Inducție
Gaz fierbinte

Pastă de lipit

Compararea procedeelor de lipire prin cositorire

Sârmă de lipit

În cazul cositoririi selective în contracurent,
pasta de cositorire este dozată cu ajutorul unui
dispersor, înainte sau după plantarea pieselor. În
continuare emițătorul cu halogen va fi poziționat
deasupra punctului de lipire iar pasta de lipit va
fi topită de către energia luminoasă focalizată.

+
+
o
o
-

++
+
+
+

+
o
o
+
-

o
o
+
-

o
+
+
-

ø Punct de lipire
(mm)
1–3
0,4–1,5
1–3
1–5
1–5
0,5–1

Observații
Protecție laser
Uzură
Încălzire indirectă
Fiabilitate redusă a procesului
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referinţă
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Exigențe maxime la
marcarea cablurilor
În cea de a doua jumătate a anului 2016 a avut loc livrarea unui laser de marcare de înalt nivel
tehnologic către unul dintre cei mai importanți clienți ai noștri, firma Ray Service a.s. cu sediul în
Staré Město u UH. Hradiště, Cehia. Firma Ray Service a.s. își desfășoară activitatea, printre altele, în producția de fascicule de cablu, în principal în domeniul aeronautic. Laserul de marcare va
fi utilizat într-un proiect nou al firmei Boeing. Aceasta nu reprezintă prima noastră
colaborare cu acest client. Mai livrăm lasere de marcare de tipul Capris și lasere
de dezizolare de tipul Sienna.

Cerințele impuse operației de dezizolare
și marcare a cablurilor/conductorilor sunt
foarte ridicate în domeniul aeronautic. În cazul
marcării cu fascicul laser, nu este permisă deteriorarea suprafeței izolației nici măcar la nivel
identificabil doar la microscop. Din acest motiv,
pentru izolație se utilizează un adaos de dioxid
de titan (TiO2). După utilizarea fasciculului laser
acest adaos dobândește o culoare închisă și generează un marcaj care poate fi îndepărtat, suprafața izolației rămânând în totalitate neatinsă.
Aceleași exigențe înalte sunt impuse
și procesului de dezizolare. Nu este permisă afectarea lițelor minuscule de către

14

Cerințele ridicate din industria aerospațială
se regăsesc în specificațiile furnizorilor de
subansambluri, cum ar fi firma Ray Service
a.s. fort, care produce fascicule de cabluri.

Thonauer illustriert

cuțitele de tăiere. Utilizarea unui fascicul
laser garantează tăierea exactă a izolației,
lițele neatinse reflectând fasciculul laser.
Firma THONAUER cooperează de mult
timp cu firma Spectrum Technologies PLC cu
sediul în Regatul Unit. Produsele de înalt nivel
tehnologic ale acestei firme, cum ar fi laserul de
marcare din seria 800 și laserul de dezizolare
din seria Sienna, îndeplinesc toate cerințele
stricte enumerate mai sus. Pentru un nou
proiect al firmei Boeing a fost selectat și ofertat
laserul de marcare Nova 820 cu conducerea
manuală a conductorilor/cablurilor marcate.
Această investiție permite firmei Ray Service să
se adreseze cu noi proiecte și lucrări celor mai
mari producători la nivel mondial în domeniul
industriei aeronautice, cum ar fi Boeing și Air-

Rapoarte de
referinţă
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bus. Suplimentar, prin utilizarea acestor echipament crește productivitatea și protecția muncii.
Firma THONAUER nu este doar în măsură să
livreze acest tip de mașini și tehnologii de vârf,
ci este în măsură să asigure și montarea, instruirea personalului precum și service-ul în perioada de garanție și post garanție. Acest service
cuprinde reglarea mașinii precum și înlocuirea
celor mai importante piese de schimb, cum ar
fi lămpile laser. Tehnicianul nostru de service a
urmat o pregătire profesională specială la firma
Spectrum Technologies și, în legătură cu aceste
produse, are o experiență profesională de mulți.
Milan Vitovský, inginer de vânzări,
THONAUER spol. s r.o.

Sistemul de inscripționare laser Nova 820
pentru marcarea cablurilor foarte sensibile fără modificarea structurii suprafeței
izolației.

Descoperiți tehnologiile
noastre pe YouTube
Firma THONAUER își prezintă noul canal YouTube, lansat oficial în luna mai 2017, în limba engleză, care are un aspect unitar, pe de o parte, pentru a stârni un interes mai mare iar, pe de altă
parte, pentru a facilita utilizarea pentru întregul grup de firme THONAUER. Până în prezent s-a
înregistrat un număr de aproape 14.500 de vizitatori.
Prin cele 80 de videoclipuri deja încărcate,
canalul oferă o privire optimă asupra gamei
sortimentale oferită de către firma THONAUER.
Pentru o mai bună imagine generală, canalul YouTube este structurat asemănător site-ului firmei THONAUER, pe
următoarele domenii de produse:
n Prelucrarea cablurilor
n Tehnică de realizare a contactelor
n Soluții de inscripționare, sisteme de
verificare, tehnologie de amestecare
n Echipamente de depozitare și înfășurare-desfășurare a cablurilor

Pentru a vă ține la curent cu publicarea
noilor videoclipuri de produs, există
posibilitatea de a vă abona la canal.

www.youtube.com
Introducere text de căutare:
Thonauer GmbH

În aceste categorii principale se găsesc așa-numitele liste de redare, care
conțin tipurile de produse, ca de exemplu
mașinile de tăiere. Prin intermediul ajutorului de orientare se pot găsi rapid și
ușor mașinile adecvate fiecărei utilizări.
Deoarece prezentarea mașinilor și tehnologiilor complexe pe o pagină web, doar pe bază
de text, are un efect de comunicare limitat, pe
pagina web, direct lângă descrierea produsului
se află și link-ul către videoclipurile cu produse.
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Thonauer Inhouse Show, Viena (A)

13.–14.9.2017

Thonauer Inhouse Show, Budakeszi (H),

19.–22.9.2017

Automotive, Budapest (H),

18.–20.10.2017

Productronica, Munich (D)

14.–17.11.2017

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

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
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
info@thonauer.cz

Romania

si Republica Moldova
THONAUER Automatic s.r.l.
Str. Preciziei 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

www.thonauer.com

