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Prelucrarea cablurilor
Maşini de tăiat | Maşini de dezizolat |
Masini de tăiere şi dezizolare | Maşini
semiautomate de sertizare | Maşini
complet automate de sertizare | Maşini
de torsadare | Echiparea carcaselor |
Manipularea cablurilor

CUVANT INAINTE
de la Ing. Mag. (FH) Werner Renner,
Administratorul firmei THONAUER GmbH

Estetica prelucrării cablurilor
Sfârșitul ultimului an a stat în întregime
sub egida firmei Komax. La târgul anual
Productronica din München, acționarul
nostru elvețian a prezentat nu mai puţin de
15 noi produse şi inovaţii, care au trezit un
interes corespunzător din partea vizitatorilor. În cadrul unui design la fel de atractiv al
standului, deschiderea spre inovare a societăţii
a putut fi pusă în valoare într-un mod abil.
A fost foarte îmbucurător faptul că firma
THONAUER a avut, pentru prima dată, o
contribuție deloc nesemnificativă la această
expoziție a realizărilor obținute. Firma noastră
fiică din Ungaria, care de puțin timp poartă
denumirea Komax Thonauer Kft., a prezentat în
standul expozițional patru mașini speciale de
prelucrare a cablurilor de înaltă tensiune, care
satisfac pentru prima dată necesitățile legate
de tehnologia mașinilor impuse de cerințele
speciale determinate de secțiunile mari din
domeniul autovehiculelor electrice. Dezvoltatorii maghiari au surprins chiar și tehnicienii
firmei Komax, deoarece, datorită timpului
limitat avut la dispoziție, fabricația acestor
mașini nu părea a fi cu adevărat realistă.
Adaptată special la cerințele înalte ale
industriei aerospațiale, noul echipament de
dezizolare cu laser Sylade 7H al firmei Laselec
aparținând grupului Komax a atras atenția nu
doar vizitatorilor interesați ai târgului. Tehnologia inovativă permite o îndepărtare manuală
deosebit de protectoare a izolației chiar și în
cazul cablurilor ecranate. Împreună cu ușurința
manevrării și un design atrăgător, produsul inovativ avea toate calitățile necesare pentru a câștiga Premiul de Inovare al Târgului din 2017.
Oricine a urmărit cele mai recente evoluții
ale produselor firmei Komax va remarca că
aspectul s-a modificat în oarecare măsură. Formele închise liniștesc aspectul vizual, colorația
mai întunecată și mai luminoasă fac distincția
între procesarea și manipularea cablurilor.
Caracteristica cea mai izbitoare este bordura de culoare roșie, care simbolizează poarta
în universul mașinilor Komax de prelucrare
a cablurilor, dar care servește totodată și ca
protecție a marginilor. Tocmai această multi-
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funcționalitate, interacțiunea abilă a formelor,
culorilor și funcțiilor, caracterizează noul
design industrial corporatist al firmei Komax.
Echipamentul de dezizolat Mira 230 constituie exemplul perfect și reprezintă noul design.
Juriul de specialitate al renumitului premiu Red
Dot Design Award a decernat mașinii în anul
2017 premiul Punctul Roșu. Premiul confirmă ambiția lui Komax de a crea o identitate
vizuală inconfundabilă, care să susțină funcțiile
inovative și să le pună în evidență în mod abil.
De asemenea, a fost revizuită sub aspect
optic și seria de mașini Zeta, care revoluționează automatizarea construcției dulapurilor
de comandă a căror importanță crește din ce
în ce mai mult. În interacțiunea dintre software-ul de proiectare, baza de date și mașinile
automate de prelucrare a cablurilor sunt
posibile economii enorme. Dar și aici sunt
disponibile soluții în diferite stadii de dezvoltare.
Despre eficiența din punct de vedere al
costurilor și competitivitate în confecționarea cablurilor este vorba și în Manufacturing
Execution System (sistemul de execuție
al fabricației), sau pe scurt MES. Acesta
aliniază confecționarea de cabluri pe direcția celei de a patra revoluții industriale și
vă îmbunătățește întregul lanț valoric.

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

Salutări cordiale

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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Premiul Red Dot pentru
compania Komax
Pentru designul mașinii de dezizolat Mira 230, companiei Komax Wire i s-a decernat premiul Red
Dot în calitate de primă companie din domeniu distinsă cu acest premiu. El reprezintă o întruchipare perfectă a funcționalității și a puterii extraordinare a designului.
Premiul „Red Dot” (punctul roșu) acordat
cu începere din 1954 constituie un însemn de
calitate a designului produsului recunoscut
la nivel mondial. Pentru competiția din acest
an, juriul format din experți internaționali a
primit propuneri din 54 de țări și le-a evaluat
individual pe durata mai multor zile. Se aplică
criterii cum ar fi gradul de inovare, calitatea
estetică și formală, funcționalitate, compatibilitate cu mediul, ergonomie, durabilitate, conținut
simbolic și emoțional, perifericele produsului și
claritatea de exprimare prin sine a produsului.
Mira 230 este o mașină de banc pentru
dezizolarea profesională a cablurilor electrice. Reprezintă produsul pionier al noului
design industrial corporatist al firmei Komax.
Abordarea integrată cuprinde de asemenea
structura interfeței cu utilizatorul și ergonomia.
Începând cu anul trecut, fiecare produs a
fost creat pe baza unor criterii complet noi în
conformitate cu designul industrial corpora-

tist al companiei Komax. De exemplu, la Mira
230 „poarta de cablu” este de culoare roșie.
Acest lucru servește, pe de o parte, drept
protecție la impact și, pe de altă parte, ca
simbol pentru intrarea în universul de mașini
Komax pentru prelucrarea cablurilor. Datorită mai multor zone închise, mașinile sunt
mai silențioase. Volumele de culoare închisă

reprezintă procesarea, volumele luminoase
reprezintă zonele de manipulare a cablurilor.
Noua generație de mașini este proiectată pentru a comunica mai bine prin „noul
design al produsului” valorile mărcii Komax,
cum ar fi poziția de lider în inovare sau
calitatea de vârf. Prin acestea, fiecare client
ar trebui să fie în măsură să recunoască, în
viitor, un produs al firmei Komax cu aceste
calități. La toate acestea se adaugă, desigur, optimizarea în domeniul ergonomic.
Motivarea juriului de specialitate: „În
cazul mașinii ușor de manevrat Mira
230, panoul de comandă înrămat în roșu,
care impresionează prin claritate și ergonomie, se află în centrul atenției.”
THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
info.buc@thonauer.com
www.thonauer.com

O privire retrospectivă
asupra Productronica
Un număr de cincisprezece inovații și prezentări de produse îi așteptau pe numeroșii vizitatori ai
standului expozițional al companiei Komax care, din punctul de vedere al vizitatorilor, s-a numărat
printre cele mai atractive standuri expoziționale ale târgului din München.
Prelucrarea cablurilor pentru
vehiculele electrice
Noul produs dezvoltat în sucursala din
Ungaria a grupului de firme Thonauer, o
mașină specială de prelucrare a cablurilor de
înaltă tensiune, care își găsesc utilizarea în
vehiculele electrice, a stârnit un mare interes.
Mașina mobilă de dezizolat pentru
industria aerospațială
Primei mașini mobile cu laser pentru
dezizolarea cablurilor Sylade 7H produsă de
către firma Laselec, care este perfect concepută
pentru procesarea de înaltă calitate a cablurilor
pentru industria aerospațială, i s-a decernat la
fața locului „Premiul pentru inovare 2017”.
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RoboSpot arată cum se face
Cu RoboSpot, un robot cu cap de legare
în mănunchi KTB E9 produs de către firma
Kabatec, s-a putut demonstra în mod impresionant că formarea complet automatizată a
arborilor de cablu este deja posibilă cu benzi.
Chiar și alte puncte de atracție
De la firma Komax s-a mai putut vedea
noul Manufacturing Exection System pe
scut MES, dezvoltat recent, care optimizează lanțul valoric în productia de cabluri,
precum și noua interfață om-mașină creată
de curând de către dezvoltatori. Cu ajutorul
acesteia este simplificată încă o dată, în mod
considerabil, operarea mașinilor complet
automatizate produse de către firma Komax.

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
info.buc@thonauer.com
www.thonauer.com
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Construcția automatizată a
dulapurilor de comandă
Confecționarea cablurilor în producția de dulapuri de comandă se mai
face chiar și astăzi aproape complet fără susținere din partea mașinilor. Personalul de specialitate instruit prelucrează și cablează manual
după schema electrică iar conductorii sunt tăiați la lungime, dezizolați,
sertizați, inscripționați și pozați în mod individual, prin operații manuale. Acest mod de lucru consumă mult timp. În construcția de dulapuri

Cum ar putea arăta succesiunea etapelor
unui proces de producție automatizat?
În cadrul producției automatizate se produc
prima dată conductorii necesari care sunt
transportați la dulapul de comandă unde vor
trebui conectați manual, la fel ca înainte.

editia 35

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
info.buc@thonauer.com
www.thonauer.com

de comandă, confecționarea cablurilor are totuși un imens potențial de
automatizare. Există soluții optime, de la confecționarea semiautomată
pentru fabricarea de produse individuale și de serie mică, până la fabricația complet automatizată a seriilor mari. Prin utilizarea mașinilor
automate adecvate, timpii de procesare la cablare se reduc la jumătate
și prin aceasta costurile scad în mod considerabil.

Condiția o constituie cunoașterea lungimii
conductorilor. Aceasta poate fi calculată cu
ajutorul unui software de proiectare, cum ar
fi EPLAN sau WSCAD sau altul asemănător.
Interfețele corespunzătoare cu mașinile de
prelucrare Komax fac posibilă producerea
directă a conductorilor fără erori de transfer.

În cazul în care nu aveți la dispoziție un software de proiectare împreună cu o vastă bază de date pentru componente, nu trebuie să renunțați la automatizare. Cu ajutorul software-ului Komax DLW puteți determina în mod simplu lungimea conductoarelor..
Procesul de producție este cât se poate de simplu:

Fotografia de înaltă
rezoluție a dulapului
de comandă este citită în software-ul DLW.

Structura dulapului
de comandă doar cu
componentele sale.

Aflați mai multe asupra cooperării ample din domeniul
fabricației de echipamente de comandă și de comutare:

›

www.c4p.at

Software-ul DLW
determină lungimea
conductoarelor.
Lista de debitare va
fi transferată în mod
automat.

Producția conductorilor inclusiv
tuburile de capăt
sau contactele.

Cablarea
asistată de
calculator

Doar prin această simplă trecere a procesului de producție de
la „confecționarea în fața dulapului de comandă” la „confecționarea prima dată a conductorilor și apoi pozarea cablurilor” timpii de
fabricație scad în mod considerabil și prin aceasta și costurile de
procesare. Ca atare capacitatea de fabricație de care dispuneți crește și, sub aspectul costurilor, vă situați înaintea concurenței.
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Schimbarea și viitorul
Ing. Mag. (FH) Werner Renner conduce firma THONAUER GmbH în calitate de administrator din
anul 2016. Acest interval de timp reprezintă unul suficient pentru a evalua starea întreprinderii de
la preluarea ei de către firma elvețiană Komax AG, precum şi dezvoltarea şi perspectivele pieţei.

Sunteți administratorul grupului de firme
THONAUER începând din anul 2016? Ce
experiențe ați avut în această perioadă?

încercăm să colaborăm doar cu furnizori care
au o dorință corespunzătoare de a inova.

Ultimii doi ani au fost caracterizați de
modificări complexe. Pe de o parte, a trebuit să desfășurăm desigur diverse activități
pentru integrarea în organizația de distribuție a companiei Komax , pe de altă parte
am fost în măsură să constatăm, în mod
îmbucurător, o creștere a cererii pe piață.

Cât de importantă este tehnologia
de mixare și dozare pentru dvs.?

Cum se va dezvolta piața, la modul general, în domeniul procesării cablurilor?
Producția mai rapidă, prevenirea erorilor,
toleranțele reduse, presiunea costurilor - toate
acestea conduc la o tendință de a trece de la
sculele de mână la producția semiautomată,
respectiv complet automatizată. În primul
rând, în construcția de dulapuri de comandă
există un potențial de economisire enorm prin
automatizare. Familia de mașini Komax Zeta
sunt tocmai mașinile destinate acestui segment.
În domeniul confecționării cablurilor, în
domeniul automatizării suntem deja cu un
pas înainte. În acest domeniu se încearcă prin
intermediul sistemelor de execuție a fabricației (MES), în sensul celei de a patra revoluții
industriale, sporirea eficienței printr-o mai bună
planificare a utilizării mașinilor. Împreună cu
timpul redus de producție precum și cu reducerea stocurilor de materii prime și semifabricate,
în acest caz există un potențial enorm de economisire a costurilor. Din nou, suntem în măsură de a vă oferi soluții software personalizate.

Ce înseamnă aceasta pentru firma THONAUER? Vor fi impulsionate inovațiile de
produs în domeniul prelucrării mecanice?
Atât firma Komax, cu o rată de inovare peste
medie, cât și firma THONAUER în sine, prin
dezvoltarea de produse în Ungaria, oferă soluții
personalizate, care constituie fiecare repere de
piață. La modul general, în calitate de dealer,
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Începând din anul 2014, am lucrat intens la
extinderea acestui grup de produse. În special
pe segmentul auto, instalațiile noastre, produse
de furnizori recunoscuți, cum ar fi Rampf sau
DreiBond, se bucură de o cerere imensă.

V-ați făcut un nume în domeniul fabricației de
dulapuri de comandă și vorbiți de „eficiență” și „rentabilitate”. Care este contribuția
exactă a firmei THONAUER în acest domeniu?
În funcție de numărul de dulapuri de
comandă care trebuie produse, oferim soluții
de automatizare interesante și utile pentru
toate bugetele. Contribuția noastră constă în
aceea că prin gama noastră vastă de produse și
consiliere intensă suntem în măsură să găsim
o soluție personalizată pentru fiecare client.

THONAUER a fost o afacere de familie
timp de mai multe decenii. În opinia
dvs. s-a schimbat ceva pentru clienți
după afilierea la firma Komax?
În opinia mea, pentru clienți situația
s-a îmbunătățit prin faptul că acum cooperăm și mai îndeaproape cu firma Komax.
Accesul la informațiile tehnice, la suport
și la fluxul informațional a devenit și mai
intens. Toate acestea se vor dovedi în consecință benefice pentru clienții noștri.

„Știu că mulți
clienți apreciază
sfatul, serviceul și, nu în ultimul
rând, diversitatea
produselor și calitatea
programului nostru.”

ajungând la 35 de milioane de euro. Știu
că mulți clienți apreciază sfatul, service-ul
și, nu în ultimul rând, diversitatea produselor și calitatea programului nostru și au
făcut acest lucru de aproape 30 de ani.

Care sunt prioritățile, respectiv obiectivele dvs. pentru acest an?
În anul 2018, se pune din nou accentul pe
reducerea cheltuielilor prin creșterea eficienței. Avem mult de făcut în acest sens.

Se poate remarca că, conducerea vă face
plăcere. Ce vă atrage înspre acest domeniu?
Mai sunt încă atât de multe de făcut!
Asta constituie o provocare pentru mine.

Ce face grupul de firme THONAUER
atât de puternic? Ce credeți că evidențiază firmele aparținând grupului?
În ultimii ani, grupul de firme THONAUER aproape că și-a dublat cifra de afaceri

Mulțumesc pentru interviu.

Teme
locale
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Technologies of 
world market leaders … from one hand
For your individual requirements and system solutions

ISO 9001: 2015

n Cable processing
n Mixing and dispensing
n EMC shielding
n Special filters
YOUR CONNECTION TO OPTIMUM
SERVICE AND QUALITY

www.thonauer.com

Prezentări
de produs
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Noutăți de la
Productronica

NOU
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THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
info.buc@thonauer.com
www.thonauer.com

Firma Zoller+Fröhlich (Z+F), unul dintre liderii de piață în domeniile tuburilor de capăt și mașinilor pentru confecționarea cablurilor, a prezentat la târgul Productronica 2017 din München alături
de produsele deja cunoscute și următoarele noutăți, respectiv dezvoltări de produse.

funcționare

pe baterii

01) respectiv 8 mm (AI 04). Setările se fac prin
intermediul unui buton rotativ. În cazul mașinii
AI 01 în specificația de livrare este inclusă o pâlnie specială pentru introducerea lițelor subțiri.

Mașina de dezizolat AI 01 E
Modelele AI 01 și AI 04 reprezintă mașini de
dezizolat antrenate cu motor electric. Este posibilă dezizolarea exactă a conductorilor cu diverse izolații cu un diametru exterior de 5 mm (AI

Noutate:
• până la 10.000 de cicluri de utilizare (AI 01), respectiv 7.500 (AI 04)
fără racord la rețeaua de alimentare (funcționare pe baterii)

role
Simultan 5 ali
in
rm
de te

Mașina de dezizolat și sertizat
ECM 04 E
pentru tuburi de capăt pe role Z+F
Mașina ECM 04 E este o mașină de dezizolat
și sertizat antrenată electric. Mașina permite
o prelucrare universală și fiabilă a tuburilor de
capăt în role Z+F cu dimensiuni de la 0,5 până
la 2,5 mm² (AWG 20–14). Operarea mașinii
ECM 04 a fost îmbunătățită și simplificată în
comparație cu mașina ECM 03 iar înlocuirea cuțitului se efectuează mult mai ușor.
Noutate:
• până la 3.500 de cicluri de utilizare
fără racord la rețeaua de alimentare
(funcționare pe baterii)

re a
Monitoriza pare
m
ri
c
fortei de

Mașină modulară universală de
dezizolat și sertizat AM 02 CK
pentru tuburi de capăt izolate Z+F, în vrac, cu
monitorizarea forței de sertizare
Mașina universală AM 02 CK este echipată
suplimentar față de mașina universală AM 02
cu sistemul de monitorizare al forței de sertizare
CK 01. Prin aceasta se asigură monitorizarea
calității pe baza forței de sertizare. Specificația sistemului de monitorizare a forței de
sertizare este aceeași ca și în cazul sistemului
CK 01, a cărei eficiență a fost demonstrată.
Caracteristici speciale
• Înlocuirea simplă a sculei
• Timpi de echipare reduși
• Calitatea sertizării conform DIN 46228
• Monitorizarea calității la sertizarea tuburilor de capăt

Mașină universală de dezizolat și sertizat UNIC-GV

ecranul tactil secțiunea transversală dorită. Pot
fi de asemenea procesate tuburile de capăt în
role pentru conductori care îndeplinesc cerințele unor standarde multiple (multistandard).

pentru tuburi de capăt pe role Z+F

funcționare
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pe baterii

Mașina UNIC-GV este o mașină automată de
dezizolat și sertizat antrenată electric și pneumatic care permite prelucrarea a cinci tipuri de
tuburi de capăt fixate în role, de diferite secțiuni
transversale, fără reechipări sau schimbări ale
tuburilor de capăt. Tuburile de capăt cu secțiuni
transversale de 0,5–2,5 mm² și lungimi de
sertizare de 8 sau 10 mm pot fi prelucrate fără
perioade de oprire. Utilizatorul selectează la

Caracteristici speciale
• Nu este necesară înlocuirea sculei
• Operare simplă
• Stocarea ordonată a tuburilor
• Timp redus al ciclului
• Echipată pentru maxim
23.000 tuburi de capăt
• Interfață de comunicare
• Pot fi selectate 5 secțiuni transversale diferite

Prezentări
de produs

THONAUER illustriert
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Încă și ma

Echipament modular de
dezizolat și sertizat AM 03 C
Destinat special pentru contactele mici, libere,
răsucite și de secțiuni transversale reduse
Mașina AM 03 C este o mașină modulară
de dezizolat și sertizat, antrenată electric și
pneumatic, pentru procesarea contactelor tată
și mamă mici, libere, răsucite și pentru secțiuni
transversale reduse. Contactele sunt alimentate automat prin intermediul unui transportor
oscilant. Reglajele fine de dezizolare și sertizare

se fac manual. Poate fi stocat un număr de
până la 50 programe diferite. Programarea se
face prin intermediul ecranului tactil. Pe ecranul
tactil sunt afișate date importante, funcții și
mesaje de stare. Mașina poate fi echipată
pentru diferite contacte, respectiv conductori
prin utilizarea setului corespunzător de scule.
Caracteristici speciale
• Specială pentru contacte răsucite mici
și secțiuni transversale reduse
• Model de început rentabil din
punct de vedere al costurilor
• Durată redusă a ciclului
• Construcție compactă

Asistent de procesare și cablare
Aici sunt transferate mașinii datele
conductorilor la fel ca în funcționarea pe lot.
Cu toate acestea, mașina se află în starea de
funcționare „stop-and-go“ (sacadat), în care
se livrează întotdeauna doar un conductor.
După tăiere, afișajul ecranului se modifică
și se va produce afișarea procesării capetelor cablului pentru punctul de început și
sfârșit precum și denumirile conectorilor.

Debitare la lungime cu interfață la datele CAE
Funcționare în loturi
Datele pot fi create direct la mașină sau pot
fi transferate manual cu ajutorul unui calculator
în software-ul de administrare Z+F. Pot fi citite
de asemenea fișierele Excel dintr-un software
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Mașina automată de formare a seturilor
de cabluri KTB E9P este o mașină universală
care prin construcția ei suplă poate fi integrată
foarte bine în liniile de fabricație și montaj.
• Echipament universal de bandajare a
cablurilor:
- pentru bandajarea seturilor de cablu
și/sau
- pentru fixarea și marcarea seturilor de cablu (este posibil chiar și în
cazul conductorilor torsadați).
• Aparat de formare de mănunchiuri,
ușor, antrenat electric și pneumatic.
• Lungimea benzii poate fi setată prin
intermediul opritorilor reglabili.
• Lățimea la capul de legare este doar
de 34 mm (bandă de 9 mm).

de inginerie asistată de calculator (CAE). Tăierea
conductorilor individuali se face automat după
începerea execuției, cu funcție de pauză.

UNICUT 8017

Bandajarea seturilor de
cabluri
Echipament automat de
bandajare a cablurilor
KTB E9P
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Interfață la
datele CAE

Echipament de bandajare
KTR 160
Echipament compact pentru fabricarea
seturilor de cablu cărora li se impun cele mai
diferite cerințe. Pot fi procesate toate benzile adezive comercializate în mod curent.
Bandajarea seturilor de cabluri și a modulelor, de ex. seturile de cabluri pentru uși, cablajele oglinzilor, seturile de cablu pentru baterie, și
multe altele. Lungimile bandajelor și avansurile pot fi programate individual pentru pașii
individuali de înfășurare și procesare se poate
face succesiv. În acest mod pot fi realizate cele
mai diferite geometrii ale arborelui de cablu.

• Integrarea simplă a mașinii prin intermediul mecanismului de prindere rapidă.
• Componentele a căror fiabilitate s-a
dovedit în practică fac ca echipamentul de
bandajare să necesite doar o întreținere
redusă și îi conferă o mare fiabilitate.
• Calitate înaltă comandată prin proces și reproductibilă prin intermediul
unor sisteme special dezvoltate de
alimentare cu bandă adezivă.
• Bandajarea se face printr-un proces
sigur și în mod precis chiar și în cazul
secțiunilor transversale foarte mici,
printr-o înfășurare îmbunătățită.
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MES

Manufacturing
Execution System
Cum se poate asigura competitivitatea în pofida presiunilor crescânde exercitate de costuri și a penuriei de forță de muncă? Aceasta
constituie o întrebare pe care și-o pun astăzi
multe întreprinderi procesatoare de cabluri.
Costurile de personal cresc continuu și tendința este în continuare crescătoare. Costurile
materialelor sunt de asemenea date și, în multe cazuri, acestea nu mai pot fi reduse. Unde
mai pot fi identificate potențialele neutilizate
de economisire de costuri? În mod evident,
în costurile procesului! Cu cât procesele sunt
mai suple, cu atât mai puține fracturi au loc în
lanțul informațional, cu atât este mai eficientă
utilizarea sculelor și cu cât planificarea este
mai bună cu atât mai mari sunt costurile de
proces pe care le pot economisi firmele.

Faceți producția de cabluri adecvată celei
de a patra revoluții industriale
Confecționarea cablajelor se confruntă, din
ce în ce mai mult, cu cerințe înalte în ceea ce
privește productivitatea, calitatea și trasabilitatea. Pentru a stăpâni toate acestea, este
absolut indispensabilă, comandarea procesului de producție printr-un sistem de execuție a
fabricației, pe scurt MES, specific domeniului.
Prin intermediul software-ului MES dezvoltat
de către firma Komax și firma de produse
sofware iTAC, vă puteți optimiza întregul lanț
valoric. Prin intermediul unei management
al resurselor optimizat (APS – proiectarea și
planificarea avansată) vă reduceți cheltuielile de
depozitare, recunoașteți din timp strangulațiile
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în proces, vă solicitați mai eficient mașina,
vă reduceți cheltuielile de echipare și prin
aceasta vă majorați capacitatea de producție.
Prin aceasta se poate reduce în mod considerabil volumul activităților de planificare.
Eficiență mărită datorită achiziției datelor mașinii
Software-ul constituie un element de
legătură între sistemul dumneavoastră de
planificare a resurselor întreprinderii și mașinile
de producție și prin aceasta face legătura dintre
gestionarea mărfurilor și comenzii cu producția. Rezultatul îl reprezintă un flux continuu de
date, de la comanda în sistemul de planificare

a resurselor până la răspunsul referitor la
comanda finalizată venită din producție. Între
altele, vor fi înregistrate consumul de materiale,
datele de calitate, starea comenzii. Trasabilitatea
acestor date este disponibilă în orice moment.
Prin aceasta, printr-o simplă apăsare pe buton,
aveți la dispoziție, în timp real, toate informațiile relevante asupra procesării comenzii.
Scalabilitatea pas cu pas
Software-ul este pe deplin scalabil și
poate fi dezvoltat pe măsură ce cresc cerințele. Toate resursele și procesele de
producție, ale unei mașini sau mai multor
mașini, pot fi planificate, comandate, mo-
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Komax MES comandă
exact graficul de execuție
al comenzilor de producție
pe care le alocă complet
automatizat locurilor de
muncă, personalului și
mașinilor. În cazul în
care apare o modificare,
prin apăsarea pe buton,
software-ul alocă din nou
comenzile.
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Prin intermediul tehnologiei standardizate a interfețelor MES vă optimizează întregul lanț al fluxului
valoric, de la intrarea materiilor prime până la ieșirea produselor finite.

nitorizate și analizate. Prin intermediul
sistemului de execuție a fabricației, pe scurt
MES, aveți sub control întregul flux valoric.

Komax MES …
n optimizează întregul lanț al fluxului valoric
n garantează trasabilitatea totală
n are o disponibilitate ridicată și este în
întregime scalabil
n asigură automatizarea fără discontinuități a
întregului lanț de producție
n face posibilă recunoașterea din timp a
strangulațiilor în proces
n îmbunătățește încărcarea mașinilor și
crește calitatea produsului
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Înaltă flexibilitate în producerea seturilor de cabluri
Pentru producerea arborilor de cablu prin echiparea cu carcase de contacte, firma Komax a dezvoltat mașinile complet automatizate de echipare Omega 740 și Omega 750. Sistemul de mare flexibilitate face posibilă producția fără operator cu echipare la ambele capete, de cel mai
înalt nivel calitativ, și de cea mai diversă complexitate, fără depozitarea
interfazică a conductorilor individuali. Acesta reprezintă răspunsul eco-
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nomic la miniaturizarea în curs de desfăşurare şi a loturilor care devin
din ce în ce mai mici. Cu ajutorul seriei Omega se pot fabrica simultan
diverse seturi de cabluri independente iar timpul de fabricație poate fi
redus în mod considerabil. Platforma EtherCAT, a cărei fiabilitate a fost
dovedită, sporește în mod considerabil randamentul de aplicare.

Mașinile complet automatizate
de echipare Komax OMEGA
740 / 750

Sistemul de stocare a cablurilor faciliteaza
functionarea usoara a echipamentului.
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Mașinile Omega 740 și 750 servesc
fabricării complet automatizate a seturilor
de cabluri echipate la ambele capete.
Noua mașină Omega, nu doar că a devenit mai rapidă, ci i-au fost aduse și multe
îmbunătățiri calitative. În momentul de față,
această mașină satisface toate cerințele
legate de randament, flexibilitate și calitate.
Poate fi prelucrat simultan un număr
de până la 36 de tipuri de cabluri diferite.
Un număr de până la 8 stații de proces fac
posibilă configurarea aproape a oricărui
proces de fabricație. Cele mai importante
procese sunt, desigur, sertizarea, sertizarea
dublă și echiparea cu tuburi de capat. Capetele
conductorilor pot fi sudate sau compactate.
Este de asemenea posibilă și aplicarea de
tuburi de capete precum și sertizarea MIL.

Capetele de conductori procesate în acest
fel vor fi predate către o magazie de cabluri.
De acolo, mașina Omega predă complet
automatizat conductorii către echipamentul de
echipare cu carcase aflat în aval. Firma Komax a
implementat și în acest caz diverse îmbunătățiri.
De exemplu, acum există o monitorizare optică
pentru ca echiparea cu carcase speciale mici
să se poată face fără eroare. O altă îmbunătățire o constituie placa suport mai mare pentru
carcase și componente. Prin aceasta pot fi
echipate mai multe carcase cu o diversitate mai
mare fără a fi necesară reechiparea mașinii.

THONAUER illustriert
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de produs

editia 35

Echipament manual de dezizolare cu laser de calitate excelentă
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Cu aparatul Sylade 7H, compania Laselec, afiliată companiei Komax, a dezvoltat primul echipament manual pentru dezizolarea cu laser. În
cadrul târgului Productronica 2017, acestei noi
dezvoltări de produs i s-a decernat premiul pentru inovare.
Cunoașteți conductori pe care îi puteți
dezizola doar cu foarte mare greutate prin
utilizarea sculelor manuale, de exemplu
conductori torsadați, ecranați? În acest
caz singura soluție rămasă este cuțitul,
dar calitatea nu este reproductibilă.
Noul echipament de dezizolare cu laser taie
izolația fără atingere și prin aceasta într-un mod
foarte protector. Nu vor fi tăiate sau avariate
nici ecranajul și nici conductorul interior. Pot
fi prelucrați conductori cu un diametru de
până la 7 mm. În afară de aceasta, aparatul se
remarcă printr-o mare simplitate de utilizare.

Sylade 7H, primul echipament manual pentru dezizolarea cu laser, căruia i s-a decernat premiul de
inovare.

Noul adeziv cu proprietăți
consistente

DreiBond 1390HT se distribuie în flacoane de
250, 100 sau 50 ml.

Adezivul anaerob DreiBond
1390 HT
În strânsă cooperare cu un producător de
echipamente originale care deține o poziție de
lider de piață, firma DreiBond a dezvoltat noul
adeziv DreiBond 1390 HT. Provocarea a constat
în aceea că noul adeziv anaerob trebuia să-și
mențină rezistența (tixotropia) după dozarea
automată într-un motor din aluminiu turnat
chiar și în cazul unor temperaturi oscilante de
prelucrare, respectiv din hala de producție.
Pe lângă aceasta, era necesar ca adezivul să
prezinte aceleași calități în toate unitățile de producție de pe glob. În domeniul de temperatură

THONAUER Automatic SRL
Tel.: (021) 335 1287
info.buc@thonauer.com
www.thonauer.com

de la +15° până la + 40 °C adezivul își păstrează
calitățile nemodificate la nivelul rosturilor de
aplicare, de la dozare și până la rostuire.
Drei Bond 1390HT îmbină o rezistență
extrem de ridicată cu o stabilitate termică
și chimică foarte bună și pe lângă cerințele fizice/mecanice îndeplinește și cerințele
normelor de siguranță chimică în conformitate cu Reach și CLP. Prin aceasta
adezivul poate fi importat în multe țări de
pe tot globul fără niciun fel de restricții.
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Contractarea tuburilor direct
pe planșa de montare
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Echipamentul pentru contractarea tuburilor STCS-PH-Dir
Aparatul pentru contracția tuburilor
STCS-PHDir, produs de către firma Mecalbi, constituie primul echipament apărut pe
piață cu ajutorul căruia pe baza tehnologiei
cu radiații infraroșii se poate realiza contractarea tuburilor direct pe planșa de montare.
În cazul acestui echipament, controlerul
este separat de partea de încălzire. Acesta este
susținut de un lanț sau de un cablu și este
condus manual la placa de montare. Avantajul
tehnologiei cu radiații infraroșii este durata
scurtă a contracției și stabilitatea procesului.

O selecţie mare de
prese manuale

Compania Mäder Pressen GmbH produce
încă din anii 1960 prese cu pârghie acționată
manual și prese pneumatice de banc. În ultimele decenii, portofoliul de produse a fost dezvoltat în mod constant și continuu în funcţie de
cerințele clienților. Datorită dezvoltării continue
și a calității înalte constante a produselor sale,
compania Mäder Pressen GmbH se numără
astăzi printre cei mai importanți parteneri de
afaceri de pe piață în domeniul preselor de banc
cu acționare manuală prin pârghie, a preselor
pneumatice și a preselor hidropneumatice. Portofoliul de produse cuprinde următoarele grupe:
Prese cu pârghie acționate manual
n Prese ColourLine: Prese cu raport
preț-calitate imbatabil, disponibile rapid.
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Pot fi
obținute doar în
Slovacia, Ungaria
și România!

nP
 rese cu pârghie acționată manual,
configurabilă: Prese cu pârghii articulate, prese cu cremalieră și prese
de impact, toate acestea pot fi livrate la cerere cu diferite accesorii.
Prese pneumatice
nP
 rese cu acțiune directă: diferite forțe
de compresiune până la 56 kN. Transmiterea constantă a forței pe întreaga
durată a procesului de presare.
n Prese MicroPress: forțe de compresie reduse (30–750 N), dar cu o
deplasare precisă a împingătorului
și reglarea forței de compresie.
n Prese cu aer cu pârghie articulată
acționată manual: Capacitatea de până la
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40 kN. Acestea se utilizează atunci când
la început s-a creat o forță de compresie ușoară și nu pot fi utilizate ambele
căi pentru acționare deoarece piesa de
prelucrat trebuie să fie poziționată.
n Prese hidropneumatice: Capacitatea
de până la 100 kN. În prima fază de
presare sunt acționate doar cu aer
comprimat și doar la sfârșitul cursei are
loc cuplarea automată a cursei hidraulice de forță cu capacitate maximă.
Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru date tehnice, cataloage, date
CAD și informații suplimentare!
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Alimentarea cu material
simplificată pentru 2K-DOS
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HOBBO-DOS
În completarea unității de mixare și dozare
2K-DOS, a cărei eficiență practică a fost pe
deplin dovedită, firma Fritz Giebler a închis
un gol în alimentarea cu materiale. Noua
mașină HOBBO-DOS face posibilă transportul
componentelor individuale direct dintr-un
echipament Hobbok. Prin aceasta se elimină
transvazarea deranjantă, consumatoare de timp
și însoțită de murdărie, din recipientul de livrare
în recipientul de lucru al mașinii 2K-DOS.
Sistemul HOBBO-DOS este livrat complet
cu pompă, mixer și interfață pentru unitatea
2K-DOS. Prin aceasta există acum trei posibilități de preluare a materialului: direct din
butoaiele de 200 l (LOAD-DOS), mai nou din
Hobboks (HOBBO-DOS) sau din rezervoarele
standard de lucru ( cu volum de 4, 10 sau 15 l).
Prin aceasta sistemul de mixare și dozare
a mai dobândit o posibilitate. Posibilitatea
de a echipa ulterior oricând sistemul pentru
turnare în vid, completarea la un sistem cu 3
axe, temperarea pentru asigurarea procesării
în condiții sigure a materialelor pretențioase

sau echiparea pentru procesarea a până la 4
componente face sistemul universal și adaptabil
oricăror cerințe. El reprezintă astfel intrarea

eficientă din punctul de vedere al costurilor în
lumea automatizării, permițând o dozare fără
eforturi a materialelor din două componente.

Realizarea conexiunilor directe cu
monitorizarea forței de sertizare
Deoarece și la execuția conexiunilor directe
cerințele de calitate devin din ce în ce mai
înalte, prin intermediul noii mașinii ACS2020
aveți la dispoziție prima mașină automată cu
monitorizarea opțională a forței de sertizare.
Aparatul este echipat cu un ecran tactil de
7” pe care sunt redați principalii parametri. La
modul general, acest aparat are multe funcții de
verificarea a calității, ca de exemplu o monitorizare a faptului dacă este utilizată banda de
conectoare directe corecte, respectiv scula
corectă sau o modalitate de conectare a unui
aparat de măsurare a forței de sertizare sau a
forței de smulgere. Cu acest echipament sunteți
în totalitate asigurat iar procesul de executare
al conexiunilor directe trece orice audit.
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AMPER, Brno (CZ)20.–23.3.2018
SMART Automation Austria, Viena (A)

15.–17.5.2018

INDUSTRY DAYS, Budapesta (H)

15.–18.5.2018

AUTOMOTIVE, Budapesta (H)

17.–19.10.2018

KOMAX INHOUSE SHOW, Dierikon (CH)

22.–26.10.2018

AUSTRIA

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

UNGARIA
Komax Thonauer Kft.
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi
Tel. +36 23 457 003
info.bud@thonauer.com

SLOVACIA
Thonauer s.r.o.
Cukrová 14, 81339 Bratislava
Tel. +421(0)2 527 33 664
Fax +421(0)2 527 33 665
info.bra@thonauer.com
Filiala
960 01 Zvolen
Mobile +421(0)903 402 651
michal.gombar@thonauer.com

CEHIA
Thonauer spol. s r.o.
Hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno
Tel. +420 5 4524 3454
Fax +420 5 4524 3408
info.brn@thonauer.com

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
info.buc@thonauer.com
Filiala
Reprezentant service Timisoara
Mobile +40 727 321 030
marian.menyhart@thonauer.ro
Mobile +40 729 998 132
adi.geana@thonauer.com
Reprezentant service Cluj
Mobile + 40 735 228095
cristian.serban@thonauer.com

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 info.buc@thonauer.com

www.thonauer.com

