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Dragi cititori,

Am plăcerea de a vă prezenta astăzi, pentru prima dată, noua revistă 
„Thonauer illustriert”, în calitatea mea de director general al grupului de 
firme Thonauer. În următoarele ediții veți afla mai multe despre mine, dar 
până atunci aș dori să aduc în prim plan alte lucruri care s-au petrecut 
în ultimele luni în țările în care activează grupul Thonauer și care au fost 
importante. Printre altele, țineți în mână prima ediție a revistei „Thonauer 
illustriert” într-un nou format de apariție. În calitatea noastră de membră 
a grupului de firme Komax, dorim să documentăm atașamentul nostru și 
sub forma unei imagini corporative convingătoare.

Această ediție pune în lumină, în primul rând, aniversarea în acest an a 
treizeci de ani de existență a firmei Thonauer GmbH și oferă imagini asu-
pra permanentei dezvoltări a firmei. Cine ar putea face cel mai bine acest 
lucru, dacă nu chiar fondatorul firmei, dl Friedrich Thonauer?
Doresc să vă prezint, de asemenea, câteva perspective  interesante în 
legătură cu expoziția internă din acest an a firmei Komax în Dierikon, 
Elveția, a firmei Thonauer din Viena și a firmei Komax Thonauer din Buda-
keszi, Ungaria.
În plus, aș dori să-mi îndrept privirea asupra viitorului nostru și, în special, 
asupra unei teme care ne privește pe noi toți și anume electromobilita-
tea. Grupul de firme Thonauer deține și în acest domeniu o poziție de 
frunte, și în locația de producție din Ungaria dezvoltă împreună cu Komax 
soluțiile de producție pentru mobilitatea viitorului. Pentru o introducere în 
această tematică am luat un interviu dlui Jürg Weber, care răspunde de 
echipa de proiect electromobilitate la firma Komax în Elveția. 
Prezentarea noii locații de producție din Ungaria se va face în următoarea 
ediție.

Vă doresc o lectură informativă și sper că, și de această dată, articolele 
prezentate vor fi interesante pentru dumneavoastră.

Cu salutări cordiale

Friedrich Pohle
Director General Thonauer GmbH.

UN NOU FORMAT AL 
REVISTEI PENTRU CLIENTI
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ANIVERSAREA DE 30 DE ANI
A FIRMEI THONAUER –
O POVESTE DE SUCCES
Fondată de către dl Ing. Friedrich Thonauer în anul 1988 în Viena, firma de renu-
me mondial oferă astăzi desfacere și service în domeniul prelucrării și proce-
sării cablurilor nu doar în Austria ci și în Ungaria, Slovacia, Cehia și România. 
Filozofia firmei a fost dintotdeauna aceea de a reprezenta doar cei mai buni 
furnizori pentru a putea oferi clienților cea mai bună calitate la un raport bun 
calitate-performanță.

Dl Ing. Friedrich Thonauer și-a împlinit 
în 1988 un vis din tinerețe: să lucreze 
independent. Lucrând, pe atunci, în des-
facere și conducere la firma AMP (astăzi 
Tyco Electronics), cunoștea foarte bine 
mașinile pentru prelucrarea cabluri-
lor produse de către firma Komax. La 
aceea vreme, deși avea peste 50 de ani, 
a îndrăznit să înființeze firma Thonauer 
GmbH cu un capital inițial de 500.000 
șilingi. Amintirea perioadei de înființare 
a firmei îl face întotdeauna pe dl Ing. 
Friedrich Thonauer să zâmbească.

„A fost necesară achiziția unor echipa-
mente, calculatoare și mobilier pentru 
firmă, iar pentru Europa de Est am avut 
nevoie suplimentar și de telegraf” poves-
tește fondatorul firmei. „În zilele noastre, 
doar puțin mai știu ce înseamnă un tele-
graf și faptul că pe atunci se comunica 
cu acesta, într-un mod comparabil cu 
e-mail-ul de astăzi, dar totuși într-un mod 
mult mai complicat.”

A vândut mașinile complet automate 
de sertizare nu doar în Austria, ci și în 
Ungaria. „Îmi mai este încă proaspăt 
în memorie modul în care am călătorit 
împreună cu un client de atunci din 
Ungaria la dl Werner Bucher de la 
firma Komax. O călătorie din Ungaria în 
Elveția era posibilă atunci doar pe bază 
de viză și nu era chiar așa de ușor de 
organizat”, își amintește dl Thonauer.

Pentru a putea constitui o întreprindere 
este nevoie, desigur, și de angajați buni. 
Dl Ing. Friedrich Thonauer și-a atras pri-
ma tovarășă de luptă de la British Petrol: 
Fiica lui Angelika Thonauer. Deoarece lu-

cra în domeniul publicității, a știut exact 
când și cum trebuie să tragă ițele și a 
transpus rapid în organizație finanțele, 
marketingul, distribuția și logistica. Prima 
prezență majoră a noastră la Expoziția 
Industrială din Viena a fost organizată de 
către ea de o așa manieră încât am fost 
felicitați de către organizatorii mani-
festației expoziționale, de către clienți 
și concurență. Acolo a fost prezentată 
profesional deja gama largă de produ-
se, care conținea mașinile de bandajat 
Ondal, mașinile complet automatizate 
Komax și toate echipamentele legate 
de îndepărtarea ecranajelor. Expune-
rea la expoziția din Viena a unei mașini 
complet automatizate Komax de mari 
dimensiuni a constituit o noutate.

„Fără perseverența de care a dat 
dovadă Angelika în a investi în recla-
ma bună și rațională pentru a dezvolta 
afacerea și a face cunoscută în per-
manență firma Thonauer, cu siguranță 
că nu am fi deveniți cunoscuți așa de 
repede iar întreprinderea nu s-ar fi putut 
extinde așa de rapid. Aceste acțiuni de 
marketing au făcut ca firma Thonauer 
să devină curând o marcă cunoscută a 
cărei prezență de piață nu mai putea fi 
omisă în Austria și în țările fostului Bloc 
de Răsărit.”, este convins chiar și astăzi 
dl Ing. Thonauer.

Relativ rapid a apărut și prima sucursală 
externă în Ungaria. Dna Gabriella Zele și 
dl Ing. Friedrich Thonauer se cunoșteau 
deja de ceva timp, de pe când lucrau 
împreună la firma AMP. Ea a devenit 
directorul general al sucursalei din Un-
garia a firmei Thonauer. Din păcat ea a 

TEME
  GENERALE

2018
Firma Thonauer a sărbătorit 30 de 
ani de la înființare | Nouă imagine 
corporatistă prin relansarea brandului 
| Friedrich Pohle și Monika Stepanek 
preiau conducerea firmei.
 
▲

2017
Sucursala din Ungaria Thonauer Kft. își 
schimbă numele în Komax Thonauer 
Kft. | Începutul dezvoltării și producției 
de mașini pentru prelucrarea conduc-
torilor de înaltă tensiune pentru auto-
vehiculele electrice | Firmele Thonauer 
Austria, Ungaria și România au fost 
certificate conform ISO 9001:2015. 
 
▲

2016
Grupul de firme Thonauer este preluat 
de către vechiul partener de afaceri 
Komax în baza unui program de regle-
mentare a succesiunii pe termen lung| 
Ing. Mag.(FH) Werner Renner preia 
conducerea | Ing. Petr Pavelka devine 
director general al Thonauer spol.s r.o. 
(Cehia) | Thonauer spol.s.r.o. achizițio-
nează noi spații în Brno.
 
▲

2015
Thonauer preia reprezentarea firmei 
Drei Bond pentru echipamentele tehni-
ce de lipire | Dobândirea certificatului 
privitor la sistemul de management 
al calității în conformitate cu cerințele 
ISO 9001:2008 de către Thonauer 
spol.s.r.o. (Cehia) | Grupul de firme 
atinge o cifră de afaceri record.

▲

2014
Dobândirea certificatului privitor la 
sistemul de management al ca-
lității în conformitate cu cerințele 
ISO 9001:2008 de către Thonauer 
Automatic SRL (România).
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decedat mult prea de timpuriu.
Ing. Friedrich Thonauer: „Fără Gabriella 
n-aș fi putut realizat tot ceea ce am făcut 
în Ungaria. Ea a continuat organizarea 
chiar și de pe patul de spital. M-a încu-
rajat în permanență să deschid afaceri 
în alte țări și avea darul de a recunoaște 
oamenii capabili. Mai am încă proaspătă 
în minte scena în care un tânăr a intrat în 
biroul dnei Zele vrând să-i vândă ceva. 
A făcut acest lucru într-un mod atât de 
convingător încât ea a fost convinsă de 

talentul lui de vânzări și i-a oferit imediat 
un loc de muncă la firma Thonauer din 
Ungaria. Acest bărbat tânăr, dl Áron 
Alföldy-Boruss, lucrează astăzi în între-
prinderea noastră din Ungaria în calitate 
de director general.”

Curajul a fost răsplătit: La mai puțin de 
unsprezece ani de la înființarea firmei, 
exista deja nu doar o sucursală în Unga-
ria ci și una în Cehia (1999). 

Illustration: © Lighthouse

MUNCA PE RUPTE ȘI BUNELE 
CONTACTE AU FOST CAPITA-
LUL MEU INIȚIAL.”

▲

2013
Dobândirea certificatului Quality Aus-
tria privitor la sistemul de management 
al calității în conformitate cu cerințele 
ISO 9001:2008 de către Thonauer 
GmbH | Anul 2013 stă sub semnul a 
25 de ani de existență a firmei 
Thonauer | Ing. Friedrich Thonauer și 
fiica Angelika Thonauer preiau condu-
cerea, Ing. Mag.(FH) Werner Renner 
preia conducerea distribuției grupului 
de firme Thonauer.
 
▲

2009
Începutul activității noastre ca presta-
tor de servicii în domeniul aplicării de 
garnituri, acoperiri selective și încap-
sulări electrice.

▲

2007
Lansarea firmei Thonauer Energia în 
Ungaria pentru realizarea de instalații 
complete în scopul utilizării bioener-
giei.

▲

2006
Extinderea gamei de produse oferite 
prin preluarea reprezentării pentru 
mașinile de bobinat ale firmei Ingrid 
West Machinery (IWM), sistemelor de 
mixare și dozare de presiune joasă ale 
firmei Rampf Dosiertechnik și filtrelor 
optice ale firmei PSC.

▲

2005
Ing. Walter Altrichter preia conducerea 
unică a întreprinderii noastre.

Primele ediții ale revistei Thonauer 
pentru clienți au apărut în 1991.
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TEME
  GENERALE

Caricatură cu ocazia aniversării a 20 de ani.

În anul 2000 a fost deschis biroul din 
Slovacia iar în anul următor unul în Ro-
mânia, care s-au extins rapid.
„Clienții noștri s-au bucurat întotdeauna 
văzând că eram deja acolo unde veneau 
să deschidă o unitate de producție.”
Despre fiecare sucursală pe care am 
deschis-o se pot povesti nenumărate 
povești frumoase și am întâlnit peste 
tot oameni de valoare care au dorit să 
susțină filozofia firmei Thonauer. Viena 
a rămas centrala, de unde se conduce 
și dirijează totul. Centrala din Viena a 
avut încă în decursul istoriei contacte 
personale puternice cu fostele țări din 
Blocul de Răsărit și în acest fel am reușit 
în mod optim să conducem din Viena 
sucursalele din străinătate. 

Anul 2013 a adus din nou o schimbare 
la nivelul conducerii superioare a firmei 
Thonauer, atunci când Friedrich Tho-
nauer și Angelika Thonauer au revenit în 
conducerea grupului de firme Thonauer 
și au făcut ca de expertiza lor de distri-
buție și marketing să beneficieze direct 
întregul grup.
Privind retrospectiv, anii 2014 și 2015 
au condus la creșteri spectaculoase ale 
vânzărilor și s-au înregistrat cei mai buni 
ani din istoria de până acum a întreprin-
derii. În această perioadă a venit din 
partea firmei Komax oferta de a prelua 
grupul de firme Thonauer pentru a se 
asigura succesiunea. 
„Nu am luat cu ușurință această decizie, 
iar avantajele și dezavantajele au fost 
cântărite în mai multe consilii de familie 

și adunări ale asociaților.”, povestește 
acum fondatorul firmei care în curând va 
împlini vârsta de 85 de ani.

Relațiile de afaceri cu firma Komax au 
funcționat bine de la bun început. De 
aceea familia Thonauer și asociații au 
fost convinși că preluarea se va face 
fără probleme și cu respect pentru 
angajați, se va asigura expansiunea și 
că la Komax firma Thonauer va fi în cele 
mai bune mâini.

Negocierile de vânzare și preluare au 
fost conduse de către dna Angelika Tho-
nauer, care până în anul 2017 a lucrat în 
consiliul de supraveghere. Ea a însoțit 
timp de doi ani preluarea de către firma 
Komax.

„Komax este altfel decât alte holdinguri”, 
concluzionează dna Angelika Thonauer 
și continuă: „Am fost în măsură să sim-
țim multă empatie, să vedem punctele 
tari și să le continuăm și să nu schim-
băm nimic din ceea ce funcționează 
bine deja. Komax a reușit să extindă 
firma Thonauer în ceea ce privește cli-
enții și acest lucru mă bucură personal 
foarte tare.
Dorin întregului grup Thonauer-Komax 
mult succes și expansiunea pe mai 
departe!”

▲

2004
Noi reprezentări de firme care com-
pletează programul nostru de vânzări: 
Echipamente automate de cositorire 
selectivă – ATN-Niemeier, Berlin (D); 
Echipamente de dezizolare laser și 
inscripționare laser – Spectrum Tech-
nologies, Bridgend (GB) | August 2004 
– Mutarea în noua clădire a firmei din 
Perfektastraße 59, Viena 23. 

▲

2003
Transformarea biroului de informare și 
service din România într-o societate 
cu răspundere limitată, care la rândul 
ei este deținută 100% de Thonauer 
GmbH din Viena | Achiziționarea și 
extinderea noilor spații de birouri, 
depozitare și prezentare în Viena 23 | 
Mărirea sucursalelor noastre din Cehia 
și Slovacia.
 
▲

2002
Extinderea zonei de vânzări în Slove-
nia | Instalarea primilor roboți Komax 
ARA de prelucrare a cablurilor și 
mașini automate Komax 488 | Prelu-
area reprezentanței pentru firma PVA 
(Precision Valves & Automation, Inc.) 
din SUA pentru mașinile de acoperire 
selectivă, conformă și de dispersare.

▲

2001
Înființarea unei sucursale în orașul 
Timișoara din România (Transilvania) 
pentru consilierea optimă a clienților 
în partea de nord a țării | Relansarea 
site-ului web al firmei Thonauer care 
„emite” | Se deschide o sucursală 
suplimentară de service în Zvolen 
(Slovacia Centrală).
 
▲

2000
Înființarea sucursalei slovace Thonauer 
s.r.o. în Bratislava | Preluarea activității 
de reprezentare a firmei Wiedenbach 
Drucksystemen. 

FRIEDRICH T. DESCOPERĂ MAREA 
IMPORTANȚĂ A CABLULUI. EL 
CERCETEAZĂ APARIȚIA ȘI UTILI-
ZAREA ACESTUIA ȘI RECUNOAȘTE 
PERIFERIILE EXISTENTE.

Illustration: © Lighthouse
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▲

1999
Înființarea sucursalei cehe Thonauer 
s.r.o. in Brno (CZ) | De la sfârșitul 
anului dl Ing. Friedrich Thonauer 
predă conducerea tehnică către dl 
Ing. Christian Thonauer și conducerea 
comercială către Ing. Walter Altrich-
ter. El rămâne în firmă în calitate de 
consultant. 
 
▲

1995
Înființarea primei sucursale și anume 
Thonauer Kft. în Ungaria.
 
▲

1993
Înființarea unui birou propriu de infor-
mare și service în Budapesta (H).
 
▲

1990
Dezvoltarea unei stații complet 
automatizate de cositorire cu înaltă 
frecvență pentru contacte pe un centru 
de prelucrare a cablurilor Komax.

▲

1989
Firma Bavaria, devenită astăzi ca Laird 
Technologies lider mondial de piață 
în domeniul produselor de ecranare 
electromagnetică dă firmei Thonauer 
activitatea de reprezentare în Austria 
| Începutul prezenței pe piața ungară 
prin simpozioane și prezențe la târguri 
și expoziții. 

▲

1988
Înființarea firmei Thonauer GmbH de 
către dl Ing. Friedrich Thonauer și 
preluarea conducerii firmei | Preluarea 
activității de reprezentare a firmelor 
Komax și Mecal pentru Austria și 
Ungaria. Komax este lider de piață 
în domeniul prelucrării automate a 
cablurilor iar MECAL este un producă-
tor de prestigiu de scule de sertizare 
și prese.

01
La târgul VienaTec din 2008 în Viena.
02
La standul expozițional de la VIET 1991 din Viena 
domină buna dispoziție.
03
Prima dezvoltare a unei mașini speciale de către 
Thonauer Austria pentru firma Hirschmann. Dez-
voltarea unei instalații de cositorire a soclurilor 
de contact combinată cu o mașină Komax 42.
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PREZENTĂRI 
  DE PRODUS

CEA MAI INTELIGENTĂ
SOLUȚIE DE PRELUCRARE
A CABLURILOR MULTIFILARE

DEZIZOLAREA 
RAPIDĂ A CON-
DUCTOARELOR 
STANDARD

Mașina de dezizolat Mira 230 Q
Mașina de dezizolat
Mira 32

Mașina programabilă Mira 230 Q produsă de firma Komax constituie răspunsul 
la cerințele din zilele noastre legate de prelucrarea cablurilor cu o gamă mare 
de produse. Mașina de dezizolat răspunde cerințelor ridicate printr-o gamă de 
utilizare neobișnuit de largă, o manevrare simplă și o productivitate mărită. De 
curând a fost integrată monitorizarea tăierii ACD (Automatic Conductor Detector).

Mașina electrică de dezizolat Mira 
32 reprezintă modelul de bază ideal 
pentru prelucrarea semiautomată 
a cablurilor atunci când sculele de 
mână nu mai fac față cerințelor. 

Mașina acoperă cea mai largă gamă 
de prelucrare din clasa ei
•  Construcție robustă pentru forțe de 

tăiere și dezizolare mari
•  Domeniu de prelucrare mai mare până 

la 8 mm² / AWG 8
•  Set de funcții unice, inclusiv prelucra-

rea secvențială

Productivitate maximă
•  Monitorizarea tăierii/calității și ajutor de 

poziționare prin tehnologia ACD
•  Prelucrarea cablurilor multifilare la o 

singură trecere 
•  Acces rapid la funcțiile utilizate în mod 

frecvent
•  Selectarea articolelor stocate în memo-

rie pentru reproducerea rapidă 

Calitate reproductibilă
•  Producere cu datele verificate stocate 

în bibliotecă
•  Acces la configurări protejat prin 

parolă
•  Duză de aer integrată pentru curățarea 

automată a cuțitului

Cu posibilități multiple de utilizare
•  Adecvată pentru conductorii individu-

ali și firele conductorilor cu manta cu 
diametrul exterior de până la 4 mm sau 
secțiuni de 3,3 mm² / AWG 12

•  Cu lungime de dezizolare de până la 
25 mm

•  Lungimea minima a conductorului de 
14 mm, la cerere este posibil și 11 mm

•  Cuțit universal în formă de V fără a fi 
necesară schimbarea cuțitului

Operare ușoară
•  Declanșare automată cu senzor
•  Trei butoane rotative pentru efectuarea 

simplă a configurărilor
•  Afișaj mare cu leduri a diametrului de 

tăiere cu rezoluție de 0,01 mm

Compactă și mobilă
•  Antrenare electrică pentru o utilizare 

multiplă
•  Mâner de transport ergonomic pentru 

un transport comod
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MAȘINI DE BOBINAT
PERSONALIZATE

Furnizorul britanic Ingrid West oferă o mare varietate de mașini liniare de 
bobinat. Datorită multitudinii acestora, este destul de greu să ai o privire de 
ansamblu asupra acestora. Aproximativ 80 % din mașinile liniare sunt produse 
individual la cerințele clienților. Firma Ingrid West oferă soluții care corespund 
exact necesităților.

Pentru a defini o mașină liniară și pentru 
a proiecta exact mărimea corpului 
mașinii și tipul constructiv (lungimea, 
diametrul și greutatea maximă a bobinei 
finale) sunt necesare unele informații de 
bază. 
Prin indicarea momentului de rotație și a 
diametrului exterior maxim (sau diame-
trul de rotație al formei dreptunghiulare) 
și a lungimii maxime CSA a cablului, 
este posibilă oferirea combinației co-
recte de moment de rotație - viteză și a 
antrenării corecte a fusului principal.
Pentru mașinile din seria mai mare există 
variante principale a sistemelor de an-
trenare a fusului principal. În majoritatea 
cazurilor, se recomandă totuși modelul 
standard cu curea cu două viteze, care 
dispune de o transmisie automată cu 
servomotor și poziția transmisiei ca par-
te a programului software. 

Modelul standard este ceva mai ieftin și 
este o versiune mai simplă cu scripete. 
Acesta are de asemenea o funcționare 
lină și un raport ridicat al cuplului de 
rotatie.

Pentru a îmbunătăți procesul de bobina-
re este important să se ia în considerare 
sistemul ca un tot unitar. Firma Ingrid 
West oferă multe opțiuni diferite pentru 
ghidaje, role de întindere și accesorii.
Un număr din ce în ce mai mare de cli-
enți încearcă să-și simplifice configură-
rile și să-și digitalizeze în cea mai mare 
măsură configurările și parametrii. Din 
acest motiv, noua serie de sisteme de 
bobinare/întindere de cablu cu servomo-
tor se dovedește a fi foarte populară și 
nu doar pentru posibilitatea de rebobi-
nare pe bobina de alimentare.

01
O mașină E-300 „extinsă” pentru productia 
individuală a bobinelor lungi și înguste cu 
sârmă fină.
02
O mașină E-900 scurtată pentru bobine 
scurte cu sârmă grea.
03
Mașină liniară de bobinare E-1200 Servote-
ch cu servomotor.
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Pentru viitor a fost soluționată problema 
spațiului, mașina hidraulică de banc 
pentru sertizare de la firma WDT repre-
zintă o adevărată minune în domeniul 
economiei de spațiu. Pentru ca agrega-
tul hidraulic să nu stea în drum, acesta a 
fost pur și simplu integrat în mașină.
Prin intermediul unei forțe de sertiza-
re de 150 kN nici chiar domeniile de 
secțiuni transversale mari nu mai ridică 
probleme. Chiar și prelucrarea cabluri-
lor pentru baterie funcționează simplu, 
precis și conduce întotdeauna la rezul-
tatele corecte ale operației de sertizare. 
O caracteristică esențială deosebită a 
mașinii UP 150 o reprezintă sistemul 
integrat de monitorizare a sertizării, care 
controlează singur operația de sertizare 
sub aspectul forței și toleranțelor. Aceas-
ta permite o productie fara erori, ceea 
ce permite optimizarea în continuare a 
costurilor de fabricație. Suplimentar, ma-
șina UP 150 poate fi conectată în rețea 
și dispune de trei niveluri de autorizare 
pentru comandă.
Silențioasă, ocupând un spațiu redus 
și fără adaptor de rețea, cu utilizare 
oriunde, mașina UP 150 constituie cu 
siguranță soluția perfectă și pentru pro-
cesul de fabricație.

TESTAREA AVANSATĂ A
CABLULUI ETANȘAT
STCS-BLT UP 150

Echipamentul STCS-BLT este un dis-
pozitiv creat pentru testarea cablurilor 
după operația de termocontracție. La 
testarea cablurilor nu se mai pune 
doar problema care sunt cablurile 
care au fost sau nu izolate în mod co-
respunzător. Noile cerințe industriale 
impun măsurarea curenților de defect 
și rezistenței cablului.

Aparatul STCS-BLT este în măsură să 
execute trei tipuri de teste: 1. Imperme-
abilitatea față de apă, prin injecția de 
aer prin cablu; 2. Curent de defect, prin 
măsurarea curentului de defect la apă; 
3. Rezistența prin măsurarea rezistenței 
cablului.

Acesta constituie un progres conside-
rabil comparativ cu situația anterioară, 
deoarece astăzi fiecare utilizator poate 
stabili ceea ce este acceptabil. Toți 
parametrii de testare sunt configurabili, 
inclusiv timpul de setare, presiunea de 
testare, valoarea acceptabilă a curen-
tului de defect, valoarea acceptabilă a 
rezistenței, etc.
Aceasta constituie deosebirea funda-
mentală în comparație cu soluțiile de 
testare mai vechi, cum ar fi STCS-BM3. 
La aceste sisteme utilizatorul va găsi 
parametrii adaptabili dar numai sub 
aspectul impermeabilității față de apă. 
Testul electric se limitează la curentul de 
defect, fără să se facă măsurători.

ECHIPAMENT     
DE CRIMPARE 
HIDRAULIC

01
Monitorizarea integrată a 
curentului de defect măsoară 
rezistența electrică a contac-
tului prin intermediul unui 
megohmetru.

PREZENTĂRI 
  DE PRODUS
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APLICATII „HIGH VOLTAGE”

Domnule Jürg Weber, cum vedeți 
evoluția din ultimii ani și cum se va 
modifica piața, în special, în Europa, 
în domeniul electromobilității și cerin-
țelor din domeniul tensiunilor înalte?
China mizează puternic de mai mult timp 
pe autovehiculele electrice și promovea-
ză în mod viguros electromobilitatea prin 
diverse subvenții de stat. Acest impuls 
s-a regăsit, în ultimii doi ani, într-un 
număr mare de bucăți și va propulsa 
creșterea și pe mai departe. Guvernul 
chinez urmează în mod consecvent 
obiectivul de a deveni lider mondial pe 
piața vehiculelor electrice.
Determinată, nu în ultimul rând de 
discuțiile pe tema motoarelor diesel, în 
ultimii ani s-a exercitat o presiune asu-
pra producătorilor de piese originale și 
furnizorilor acestora. Piața se dezvoltă și 
aici într-un mod foarte dinamic. 
Dacă boom-ul actual continuă, până în 
anul 2025, un procent de 30 până la 50 
% din toate autovehiculele noi la nivel 
mondial vor fi livrate cu motoare electri-
ce. Considerat la nivel mondial, aceasta 
reprezintă un procent de la 5 până la 10 
% din toate automobilele utilizate.
 

Doar pe tema încărcărilor, câte siste-
me de cabluri de încărcare de înaltă 
tensiune există în prezent?
Fiecare regiune a globului are propriul 
sistem de cablu de încărcare. Între timp, 
în Europa există un sistem care s-a 
impus, câte unul în SUA și China și unul 
pentru restul spațiului asiatic. Acesta 
este în mod clar un punct, în care va 
avea loc o consolidare.

ARTICOLE TEHNICE
   DE SPECIALITATE

Un număr din ce în ce mai mare de deținători de autovehicule se orientează 
spre electromobilitate. În China se fabrică anual un număr de 1,1 milioane de 
autovehicule electrice, la nivel global sunt aproximativ 2 milioane de autovehi-
cule. Producătorii de piese originale și furnizorii au nevoie pentru aceasta nu 
doar de know-how, ci si de echipamentul corect. Discutăm cu Jürg Weber, care 
de trei ani promovează cu pasiune tema tensiunii înalte la sediul grupului de 
firme elvețiene Komax.

Mașina de prelucrare a 
ecranajului Lambda 240 SP 
 Prelucrarea semiautomată a 
conductorilor ecranați pentru 
aplicații de înaltă tensiune.

Jürg Weber
Managementul segmentului de piață pentru 
industria automobilelor, Komax AG
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ARTICOLE TEHNICE
   DE SPECIALITATE

electromotor. În acest domeniu sunt uti-
lizați conductori cu secțiuni transversale 
foarte mari care impun producătorilor 
mari cerințe cu privire la precizie. În ca-
zul autovehiculelor cu tracțiune integrală 
există două motoare electrice și sunt 
necesare alte conductoare.
Pe lângă aceasta, un autovehicul are 
suplimentar și mari consumatori, cum 
ar fi instalația de climatizare, încălzirea, 
încălzirea bateriei precum și alimentarea 
rețelei de curent de 12 V. La vehiculele 
electrice, acestea funcționează tot cu 
tensiune înaltă din motive legate de 
eficiență.
Cerințele ridicate legate de precizie 
impun găsirea celor mai bune soluții. Din 
acest motiv, firma Komax dezvoltă conti-
nuu soluții de automatizare. Tehnologiile 
noastre elaborate de Komax Thonauer 

În opinia dvs., cum va evolua, la 
modul general, necesarul de energie 
electrică, în ceea ce privește electro-
mobilitatea?
În anul 2025, vehiculele electrice vor 
necesita aproximativ 1 % din necesarul 
total de energie electrică și am fost sur-
prins de această cifră. Se va consuma 
energie electrică doar în anumite locații 
(de exemplu, stațiile de alimentare cu 
curent), pe termen scurt. 

Înalta tensiune ridică cerințe mari în 
industria de autovehicule cu privire 
la prelucrarea cablurilor. Mai exact 
unde sunt utilizate cablurile de înaltă 
tensiune?
Cablurile de înaltă tensiune merg de la 
priza de încărcare la baterie, de acolo 
conductorii cu secțiuni mari merg la 

01
Pentru fiecare tip de cablu de înaltă 
tensiune și de conectoare firma 
Komax dezvoltă în domeniul elec-
tromobilității soluții de automatizare 
dedicate în strânsă colaborare cu 
clienții.
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Kft din Ungaria produc de mult timp 
mașini speciale și s-au început deja 
lucrările la noua hală de producție care 
va fi finalizată în cursul anului viitor.

Există pe lângă mașinile speciale și 
mașini standard pentru „micii furni-
zori de componente”?
Nu avem nicio mașină standard pentru 
producerea componentelor de înaltă 
tensiune, dar avem soluții standardizate. 
Acestea impun întotdeauna o acordare a 
sculelor la secțiunile transversale exacte 
ale cablurilor și la sistemele de conec-
tare.
Gama noastră de produse cuprinde 
mașini semiautomate flexibile pentru 
volume mai mici precum și soluții înalt 
automatizate pentru producția de mare 
serie.
Mărimea clientului nu este determinantă. 
Există și clienți mai mici care s-au spe-
cializat integral pe tema componentelor 
de înaltă tensiune și care, între timp, 
produc volume foarte mari.

Câți angajați are departamentul pentru 
dezvoltarea componentelor de înaltă 
tensiune al filialei Komax Thonauer 
Kft din Ungaria?
În Ungaria lucrează în prezent un nu-
măr de peste zece dezvoltatori, dar în 
viitorul apropiat, echipa va crește mult. 
Pe lângă noile dezvoltări de instalații și 
procese se execută studii de fezabilitate 
și se implementează proiectele clienților. 
Suntem de abia în etapa de construcție 
a acestei echipe în Ungaria și în multe 
domenii apelăm la marea competență a 
firmelor din grupul Komax din alte locații 
de producție.

Ați intrat pe piața chinezească. Cum 
se poziționează firma Komax pe 
această piață?
Avem o sucursală în Shanghai care își 
are propria echipă pentru componentele 
de înaltă tensiune și cu care suntem 
într-un contact foarte strâns. Această 
echipă este întărită în permanență pen-
tru a fi cât mai aproape de piață. 

Komax este o marcă de nivel mondial 
în domeniul prelucrării cablurilor. La 
ce ne putem aștepta în domeniul com-
ponentelor de înaltă tensiune?

Suntem lider de piață și tehnologic în 
fabricația de soluții pentru prelucrarea 
automată a cablurilor. Această revendi-
care o avem și în domeniul componente-
lor de înaltă tensiune. 

Care v-ați dori să fie dezvoltarea în 
domeniul electromobilității?
Electromobilitatea și aici includ și vehi-
culele cu pile de combustie deoarece 
din punct tehnologic acestea sunt ase-
mănătoare pentru noi, constituie sisteme 
alternative durabile, care sper că se vor 
impune. La evaluarea sustenabilității 
trebuie desigur luată în considerare și 
producerea de energie pentru vehicule, 
deoarece aceasta constituie un factor 
central.

Dle Weber, vă mulțumesc din suflet 
pentru acest interviu.

Citiți în ediția viitoare a revistei „Tho-
nauer illustriert” un interviu cu Áron 
Alföldy-Boruss, directorul general al 
Komax Thonauer Kft din Ungaria asupra 
construcției fabricii din Budapesta.

02
Așezare manuală cu componente 
premontate în fața unui senzor de 
declanșare.
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EXPOZIȚIA INTERNĂ DIN ANUL 
2018 DIN VIENA

EXPOZIȚIA INTERNĂ A
FIRMEI KOMAX DIN
DIERIKON

Expoziția anuală din Viena a deve-
nit deja instituție a domeniului. De la 
începutul anului 2016, firma Thonauer 
constituie parte a grupului elvețian de 
firme Komax și în această calitate firma 
Komax s-a prezentat la manifestarea 
expozițională a firmei pentru prima dată 
sub noul design.
Invitațiilor făcute în toamnă le-au dat 
curs numeroși clienți și părți interesate 
din țară și străinătate.
Clădirea anexă, inclusiv spațiile de in-
struire și spațiul expozițional generos au 
oferit cadrul adecvat pentru prezentarea 
expoziției cu realizările obținute în dome-
niul prelucrării și procesării cablurilor. 
Spațiul expozițional conține o multitu-
dine de aparate, care pot fi încercate 
la fața locului. Pentru a da doar câteva 
exemple: mașina Komax ZETA 630, 
mașina WDT UP 150, mașina Sylade 7H 
produsă de Laselec și diverse mașini 
de dezizolat și de sertizare produse de 
către firma Zoller und Fröhlich. Câteva 
prezentări de specialitate, între altele 
cea a firmei partenere EPLAN, au întregit 
oferta.

Numeroșii vizitatori din toată lumea ai expoziției in-
terne din acest an a firmei Komax au venit pe chel-
tuiala proprie. Vizitatorii entuziaști au făcut coadă în 
fața soluțiilor care le-au oferit exact ceea ce aveau 
nevoie pentru a face față viitoarelor provocări. O 
atracție deosebită au constituit-o prelegerile de 
specialitate urmate de discuții animate și vizitarea 
„halelor sfinte”, în care s-au putut cunoaște pe viu 
punctele tari și calitatea mașinilor Komax. Faptul că 

Komax Services crește în mod semnificativ produc-
tivitatea mașinilor s-a demonstrat prin oferta ela-
borată de servicii, care este orientată precis înspre 
nevoile clienților și care a stârnit un mare interes. 
Pe scurt: un eveniment cu mare valoare adăugată.

Demonstrația de funcționare pe viu a 
software-ului DLW (Digital Lean Wiring) 
dezvoltat de firma Komax a atras multe 
persoane interesate. Multiplele avantaje 
ale automatizării construcției de dulapuri 
de distribuție a putut fi exemplificată 
bine prin această demonstrație.

TEME 
   LOCALE
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ZILELE TEHNOLOGIEI 2018 
ÎN UNGARIA, BUDAKESZI

În perioada 11-14 septembrie au avut 
loc în Budakeszi zilele tehnologiei. La fel 
ca și în anii anteriori, au fost prezentate 
produse în funcțiune, între care cele 
pentru prelucrarea cablurilor, conectică 
și soluții de inscripționare, dezizolarea 
cu laser, tăierea și contracția furtunuri-
lor, dezizolarea cablurilor în domeniul 
de mărime de la 0,03 până la 3,3 mm² 
precum și sertizarea secțiunilor transver-
sale mari.
Vizitatorii au apreciat consultanța indivi-
duală și schimbul de informații asupra 
proiectelor curente. În cortul pentru 
oaspeți, din parcare, a fost asigurată 
bunăstarea fizică a oaspeților și datorită 
vremii frumoase acesta s-a transformat 
rapid în centrul de comunicare preferat.
Cei care nu au putut lua parte la acest 
eveniment, sau cei care vor să-l retrăias-
că pot vizita virtual 3D spațiul de prezen-
tare prin intermediul unui link de pe site. 
Dând clic pe mașinile expuse vă puteți 
informa asupra detaliilor tehnice.
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Thonauer Automatic SRL 
062202 Bucuresti 
Sector 6 , Str. Preciziei 1C 
Tel. +40 21 335 1287 
info.buc@thonauer.com 
www.thonauer.com

IMBINAM TEHNOLOGIA, CALITATEA SI SERVICIILE

AMPER, Brno (CZ) 19.–22.3.2019

SMART Automation Austria, Linz (A) 14.–16.5.2019

INDUSTRY DAYS, Budapesta (H) 14.–17.5.2019

EXPOZITII | EVENIMENTE | SEMINARE

MOSTRE – SERII MICI

Folositi capacitatile libere ale masinilor noastre de 
prezentare pentru executia de mostre si serii mici.

Cereti informatii la +40 21 335 1287 sau trimiteti
un e-mail la info.buc@thonauer.com
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