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CUVANT INAINTE

ÎN MIJLOCUL SCHIMBĂRILOR
TEHNOLOGICE

Dragi cititori,

în calitate de companie sau antreprenor, cu toții așteptăm un viitor
multi-mobil, digital. Tendința continuă către automatizare și electromobilitate și conducere autonomă ridică noi provocări în industrie și necesită
strategii adecvate.
În calitate de lider de piață în prelucrarea automată a cablurilor, Grupul
Komax se ocupă deja direct de aceste schimbări și investește în dezvoltarea de noi produse și în infrastructură. O dovadă în acest sens este
deschiderea noii clădiri de producție, pentru promovarea diviziei de înaltă
tensiune (ÎT) din Ungaria, care a fost sărbătorită pe 7 octombrie.
Cu Exmore, ca nou furnizor în portofoliul Thonauer, Komax a adus la bord
un specialist în cablurile cu senzori din industria auto, asigurând astfel o
creștere continuă de-a lungul lanțului valoric.
În concluzie, aș dori să felicit grupul Thonauer și, în special, angajații
noștri din Republica Cehă, cu ocazia aniversării a 20 de ani.
În numele Grupului Komax, aș dori să mulțumesc tuturor angajaților, tuturor furnizorilor, tuturor participanților externi la proiect și tuturor clienților
pentru loialitatea, angajamentul și sprijinul acordat.
Vă doresc o lectură cât mai informativă și sper că, și de această dată,
articolele prezentate vor fi interesante pentru dumneavoastră.

Cu salutări cordiale

Friedrich Pohle
Director General Thonauer GmbH.
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VIZIUNEA DEVINE O REALITATE
Fondatorul companiei, Ing. Friedrich Thonauer, a avut întotdeauna o relație specială cu Ungaria. Țara și oamenii sunt
aproape de inima lui. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că Komax Thonauer Kft de astăzi, a fost fondată ca prima
filială. Cu sediul inițial în Budapesta, mai apoi s-a achiziționat un teren din apropiere, în Budakeszi. Viziunea fondatorului
companiei și a directorului de atunci, Gabriella Zele, s-a focusat pe producție, mai ales că forța de muncă din Ungaria s-a
concentrat întotdeauna pe soluții speciale, orientate către clienți. Odată cu preluarea grupului Thonauer de către Grupul
Komax, în 2016, această viziune a devenit acum realitate, sub forma unei fabrici de producție moderne, construite pe
proprietatea achiziționată la acea vreme. I-am solicitat lui Áron Alföldy-Boruss, directorul general al Komax Thonauer Kft
din Ungaria, un scurt interviu pentru a obține o privire asupra ideilor ce stau în spatele acestei clădiri noi.

De ce ați decis să construiți o clădire
nouă și când a început planificarea?
Clădirea veche de 20 de ani îmbătrânise
de multă vreme și nu mai îndeplinea
cerințele noastre. Ideea unei clădiri noi
ne-a venit în urmă cu mai bine de 10 ani.
Primele machete au fost create chiar
de atunci. Acum, sosise momentul să o
facem.
Spațiul pentru angajații noștri a devenit
din ce în ce mai mic din cauza extinderii, pe termen scurt chiar am fost nevoiți
să amenajăm birouri în containere de
construcții, pentru angajații noi.
Scopul nostru în planificare a fost să
creăm spațiu expansiunii noastre. Este
nevoie de spațiu pentru a te dezvolta,
putem face asta cu în noua clădire,
prin crearea unei atmosfere bune, prin
alegerea culorilor, pasarele scurte și
un concept de iluminare bine gândit. În
calitate de specialiști ÎT, am dorit și noi
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să ne prezentăm într-un mod modern
lumii exterioare. Primim vizitatori din
toată lumea, așa că a devenit necesară
construirea unei clădiri moderne.
Ce servicii vor fi oferite în noua locație a companiei?
Pe lângă produsele noastre standard,
concepem și noi soluții de produse. Ne
extindem departamentul de cercetare
pentru a putea obține cele mai noi inovații la nivel mondial.
Soluțiile noastre în domeniul prelucrării
cablurilor de înalta tensiune, adaptate
clienților, sunt deja vându- te în toată
lumea. Scopul nostru este să folosim
noua infrastructură pentru a ne extinde
și mai mult cota de piață în zona soluțiilor IT. Mașinile noastre sunt în pre- zent
capabile să prelucreze cabluri de înaltă
tensiune cu ecranare în secțiune transversală de până la 90 mm².

Veți crea noi locuri de muncă prin
această construcție?
Clădirea este deja proiectată astfel
încât cel puțin 100 de angajați să poată
lucra confortabil. În prezent avem 41 de
angajați și numărul lor este în continuă
creștere.
Cum arată piața maghiară de forță
de muncă în acest moment, pentru a
recruta noi angajați?
Rata șomajului de 3,6% este mulțumitor
de scăzută, ceea ce este, desigur, o
provocare pentru noi, deoarece specialiștii buni au deja un loc de muncă
bun. Prin urmare, trebuie să convingem
oamenii care doresc o schimbare, de
avantajele locației și condițiile noastre
moderne de muncă.
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01
Showroom-ul spațios oferă spațiu tehnologiilor moderne.
02
Partea frontală finalizată cu intrarea
principală.

Ce oferiți angajaților noi?
Este foarte important pentru noi ca oferta de mobilitate să fie potrivită pentru
specialiștii din Budapesta. De exemplu,
există un transfer din stația de metrou,
la fiecare 25 de minute. Călătoria către
mediul durează 15 minute.
Nu suntem în centrul orașului, însă
lucrăm în natură, înconjurați de podgorii și aer curat. În special în domeniul
cercetării, un mediu calm este foarte
inspirant, crește productivitatea și crește
gradul de comfort considerabil pentru
angajații inovatori.
Și, desigur, cerințele IT ideale au devenit
un standard pentru noi. În prezent,
specialiștii au nevoie de acces rapid și
stabil la rețea. Prin urmare, am investit
mult în cele mai noi tehnologii IT.
În plus, un loc de muncă ergonomic este
foarte important pentru noi. De exemplu,
toate posturile de lucru sunt echipate cu
mese reglabile în înălțime.
Un interes deosebit l-a reprezentat
pentru mine crearea condițiilor ideale
de iluminare pentru toți angajații, fie în
producție, fie la birou. Și, bineînțeles,
am acordat atenție accesibilității și am
adaptat toate căile de acces pentru
persoanele cu mobilitate redusă. Toate
etajele sunt accesibile printr-un lift pentru scaun cu rotile.

Ce ar trebui să aducă un el un angajat
ideal? Ce așteptări aveți de la el sau
ea?
Există numeroase așteptări de la angajații noștri. Performanța și calitatea trebuie
să fie prezente, definim ținte anuale cu
fiecare angajat individual. Desigur, uneori se pot întâmpla greșeli. Acceptăm
greșeli, dar angajații trebuie să învețe
rapid din ele.
Este foarte important pentru noi ca
oamenii să poată lucra bine în echipă. Ne-am concentrat întotdeauna pe
performanța echipei, dar cu propria
responsabilitate pentru propria performanță. Pentru noi, angajații trebuie să
fie sinceri, astfel încât atunci când apar
probleme neprevăzute, aceste să fie
abordate cu onestitate.
Ce importanță ați acordat creării infrastructurii exterioare?
Căile de livrare sunt concepute astfel
încât camioanele să funcționeze într-un
sistem unidirecțional, astfel încât să
poată fi descărcate bine și să producă
emisii reduse. Proprietatea este la numai
3 km distanță de M1, M7 și M0 din punct
de vedere al rețelei rutiere și, prin urmare, este conectată în mod ideal.
Pe lângă emisiile scăzute, producția de
energie ecologică este desigur importantă pentru noi. Prin urmare, clădirea

este dotată cu un sistem fotovoltaic de
50 m². Am fi dorit să construim o fabrică
mai mare, dar aprobările pentru aceasta
au fost prea detaliate și complexe.
Ce altceva mai face ca spațiile să fie
atât de speciale?
În clădirea veche aveam o singură sală
de ședințe, clădirea nouă are 9 săli de
ședințe. În plus, există un showroom de
350 m², în care prezentăm utilaje și unde
se pot organiza și cursuri de instruire și
seminarii.
Care este viziunea dumneavoastră
personală de constructor?
Aș dori să lucrez cu succes cu echipa mea la dezvoltarea în continuare a
proiectelor speciale IT, să extind cota
de piață în zona produselor standard și
să atrag muncitori noi foarte buni pentru
locația din Budakeszi.
Cât timp activează Komax Thonauer
Kft. în sectorul de cablu IT?
De la sfârșitul anului 2016, în urma preluării de către Komax a grupului Thonauer,
am modificat activitatea noastră de
mașini specializate în proiectarea și producerea sistemelor IT. Komax Thonauer
Kft. are o experiență de peste 15 ani în
construcția instalațiilor.
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Fiica fondatoarei și co-fondatoarea companiei, Angelika Thonauer, predă cuvântul lui
Áron Alföldy-Boruss, directorul general al
Komax Thonauer Kft., şi Matijas Meyer, CEO al
Grupului Komax.
02
Prezentare în viitoarea hală de producție.
03
Tăierea virtuală a panglicii
04
În discursul de deschidere, Áron AlföldyBoruss îi aduce omagii primului director
general al companiei, Gabriella Zele și fondatorului companiei Friedrich Thonauer.
05
Ottilia Győri, primarul din Budakeszi.
06
Un show laser 3D a prezentat utilizarea
ansamblului de cablu în vehiculele electrice
moderne.
01

descriu un proces ideal. Comanda se
livrează numai după mai multe runde de
clarificări.

02

Vă mai puteți aminti cum a început
acest domeniu de dezvoltare și cum a
fost să livrați clientului prima mașină
brevetată?
A fost foarte interesant de la sfârșitul
anului 2016 până la sfârșitul lui 2017.
Am expus 5 celule Lambda 240 la Productronica 2017, din München. Înainte
de asta a existat o perioadă de dezvoltare foarte intensă. Vizitatorii târgului
au arătat un interes deosebit pentru
sistemele noastre IT și imediat după
aceea am primit primele comenzi. Primul
transport a fost în China. Diferențele
culturale au făcut ca această afacere
să fie foarte motivantă pentru noi. De
atunci furnizăm în întreaga lume. Este un
pas uriaș deoarece obișnuiam să livrăm
numai clienților din Ungaria.

Compania este, de asemenea, specializată în producerea de utilaje
personalizate. Există cerințe foarte
neobișnuite? Cum ați putea descrie
procesul? Clientul vine cu o idee sau
descrie o problemă și apoi...?
De obicei este invers. Ne apropiem activ
de clienți și le facem sugestii pentru o
mai bună automatizare. Acest lucru creează un concept care este implementat. Specificațiile produsului și mașinii

03

Cerințele în domeniul prelucrării cablurilor IT au crescut cu siguranță. Ce
face Komax Thonauer Kft. aici, ce vă
face unici în comparație cu alții?
Pentru a putea prelucra corect cablurile
IT, este nevoie de multă experiență în
tehnologia cablurilor. Suntem în industrie de mai bine de 25 de ani, această
experiență valorează foarte mult. De
asemenea, avem acces direct la celelalte companii Komax, care oferă tot ce
e necesar pentru prelucrarea cablurilor.
Cererile au crescut și ne așteptăm să
crească în continuare.
Avantajele noastre constau în timpul de
răspuns scurt pentru întrebările clienților, cunoștințele extinse și rețeaua de
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servicii distinctă. Mașinile noastre sunt,
de asemenea, foarte flexibile. O modificare a produsului pe Lambda 240
SP durează max. 5 minute, deoarece
operația este ușoară. Costurile uneltelor
sunt reduse. Mașinile noastre lucrează
cu rapiditate și precizie. Soluțiile integrate asigură un grad ridicat de curățenie
tehnologică.
Fabrica este acum deschisă. Câți
angajați sunt sau vor lucra special
în domeniul manipulării speciale a
mașinilor?
În prezent avem 41 de angajați, aproximativ jumătate dintre ei lucrează în
inginerie mecanică IT. Pe termen mediu,
intenționăm să extindem la 100 de
angajați.

06

Ați dori să spuneți ceva despre IT
clienților dumneavoastră?
Până în prezent am dezvoltat două
platforme, Lambda 240 pentru un mix
ridicat de produse și Lambda 440
pentru cantități mari. Dar ne dorim mai
mult. Soluțiile noastre sunt întotdeauna
adaptate clienților și suntem fericiți să
acceptăm noi cereri.
Personal cum ați simțit deschiderea
și sprintul final până în momentul
deschiderii? - Care au fost momentele
cele mai importante?
Deschiderea a fost o petrecere grozavă,
cu o mulțime de participanți. Au fost 20
de clienți din Ungaria, dar au fost prezenți și câțiva parteneri și furnizori de-ai
noștri. După discursurile susținute de

directorii Komax, Matijas Meyer, Günther Silberbauer și Jürgen Hohnhaus,
cofondatoarea Angelika Thonauer,
reprezentând fondatorul companiei, și
primarul Ottilia Győri, reprezentant al
orașului Budakeszi, ne-am bucurat de
un prânz delicios. După-amiază au avut
loc demonstrații specifice subiectului, în
showroom și tururi prin fabrică. Vizitatorii
au putut să testeze mașinile electrice.
Un simulator de golf și un spectacol cu
laser au oferit, de asemenea, oportunități interesante pentru a petrece timpul
împreună într-un mod distractiv.

TEME
   GENERALE
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20 DE ANI DE THONAUER ÎN
REPUBLICA CEHĂ
Fondată de către dl Ing. Friedrich Thonauer în anul 1988 în Viena, firma de renume mondial oferă astăzi desfacere și service în domeniul prelucrării și procesării 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.

Thonauer spol. s r.o. a fost fondată în
octombrie 1999. De atunci, compania a
continuat să se dezvolte și a atins multe
din obiectivele stabilite. La început,
Thonauer CZ era doar unic distribuitor
care și-a început activitatea de acasă.
În ultimii 20 de ani, forța de muncă a
companiei a crescut la șapte angajați
permanenți pe piața locală. În 2016
ne-am mutat într-un spațiu de birouri

01
Din 2016, clienții sunt deserviți de la
noua adresă din Brno.

nou, având o suprafață de peste 100 m²,
unde i-am putut primi clienții noștri. În
2015 am obținut certificarea ISO 9001.
Thonauer spol. s r.o. are sediul în Brno,
capitala Moraviei și este responsabil
pentru întreaga piață cehă. Portofoliul include mașini pentru prelucrarea
cablurilor, cum ar fi tăierea, decuparea,
marcajul, sertizarea etc. Portofoliul este
completat de echipamente de mixing

and dosing. Filtre optice, scuturi și EMC
se alătură gamei întregi de produse.
În 2016, grupul Thonauer a fost integrat în Grupul Komax, care este lider
mondial în domeniul prelucrării automate
a cablurilor. În 2018, Thonauer GmbH a
sărbătorit a 30-a aniversare în Austria.
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NOU ÎN ECHIPĂ
Idei ale angajaților

DANIEL SCHROCK
SALES ENGINEER
THONAUER GMBH.

Născut la München, a făcut parte din
echipa de vânzări și de Serviciul clienți
a clienților Thonauer, din aprilie 2019 și
este responsabil pentru sudul Austriei.
Daniel Schrock aduce mulți ani de experiență în vânzări și cunoștințe tehnice
pentru Thonauer, ca specialist instruit în
automotive. Cu deschiderea sa față de
oameni noi și bucuria de a lucra cu ei, el
se încadrează perfect în cultura corporativă a lui Thonauer.
„Atunci când ai de-a face cu clienți
(potențiali) sau cu oameni în general,

este deosebit de important pentru mine
să îți întâlnești întotdeauna omologul față
în față indiferent dacă este muncitor sau
manager”, afirmă Daniel Schrock. „Un
vânzător bun se ocupă sincer de clienții
săi și încearcă să găsească cele mai
bune variante pentru ei sau să țină cont
de dorințele lor cât mai bine.”
Daniel nu este doar entuziasmat de
tehnologie, ci și de sportul cu motor.
Dacă nu este pe motocicletă în timpul
liber, atunci pe bicicletă de curse sau pe
schiuri, iarna.

PETR KOPIC

SALES ENGINEER
THONAUER SPOL S R.O.
Noul nostru coleg, Petr Kopic, este
reprezentant de vânzări în domeniul
prelucrării segmentelor de cablu și
componente EMC. Este absolvent al
Universității de Științe Aplicate din Šumperk, specializarea inginerie electrică.
A lucrat în mai multe companii unde s-a

ocupat de instalații electrice, vânzarea de baterii și cabluri de încălzire cu
autoreglare. În ultimii 5 ani a fost director
de vânzări pentru CZ și SK, la Cehia DK
Group. În prezent locuiește în Jihlava, iar
hobby-urile sale sunt sportul (alergarea,
snowboarding-ul) și călătoriile.

TEAM BUILDING
Komax Thonauer Kft., Ungaria
Pe 26 aprilie 2019, echipa Komax Thonauer Kft. a
organizat un team building interesant pe Aeroportul
Internațional Liszt Ferenc din Budapesta. Turnul de
control a oferit o perspectivă asupra bunei desfășurări a operațiunilor de zbor.
De asemenea, a fost vizitat aeroparcul de lângă terminalul 2B din aeroport, unde au putut afla lucruri
interesante despre istoria dezvoltării aviației publice
maghiare în ultimii 60 de ani, în Muzeul Avioanelor
și au putut vedea unele tipuri de avioane, unele
neobișnuite.

PREZENTĂRI
DE PRODUS
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MULTĂ EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIUL SOLUȚIILOR SPECIALE
Conducerea autonomă devine din ce în ce mai populară iar cererea de mașini
automate este în creștere. Prin urmare, sunt necesare soluții sofisticate pentru
prelucrarea automată a cablurilor senzorilor- pe de o parte pentru a răspunde
cererii în creștere, iar pe de altă parte pentru a depăși provocările tehnice. Cu
Exmore, Komax aduce un specialist din acest domeniu în grupului său.

Compania, fondată în 1993 în Beerse,
Belgia, are mai mult de 25 de ani de
experiență în dezvoltarea de soluții
personalizate în prelucrarea cablurilor
senzorilor. În primul rând s-a stabili pe
piața europeană, dar apoi și pe piața
internațională. Pe lângă industria auto,
aceste soluții sunt utilizate și în tehnologia medicală, în industria aerospațială și
în electronica telecomunicațiilor.

Cu toate acestea, Exmore nu se limitează la soluții standard. Decisive pentru
performanță sunt soluțiile individuale și
personalizate, adaptate nevoilor fiecărui
client. În funcție de cerințele clienților,
componentele individuale sunt reunite
pentru a forma sisteme de montare a
cadrelor semi-sau complet automate și
pentru a corespunde perfect cerințelor
clientului.

Compania se concentrează pe dezvoltarea și fabricarea componentelor de
sistem și dispozitivelor pentru automatizarea diferitelor procese de producție în
confecționarea cablurilor. Exmore oferă
sisteme de conectare cu cablu automate
și semiautomate, sisteme de asamblare,
scule și o varietate de dispozitive. Gama
de produse este largă și variază de la
mai multe tehnologii de conectare a sertizării la conexiuni de alipire, de sudură
de rezistență și tehnologia sudurii cu
alamă până la mașini speciale.

În plus față de echipamentul propriu-zis,
Exmore oferă pachete de servicii,
inclusiv îngrijirea și întreținerea utilajelor, memento-uri regulate ale viitoarelor
calibrări, reparații și măsuri preventive,
precum și instruire și seminarii pentru
angajați, cu privire la funcționarea corectă a mașinii.
Komax, prin preluarea Exmore, se
bazează pe continuitate. Luc Sneyders,
director general și fost acționar majoritar
al Exmore, a construit și format compa-

nia. El continuă conducerea companiei
și declară: „Sunt foarte încântat că vânzarea către Komax le oferă angajaților
mei un viitor într-un grup în care inovația
are prioritate. Sunt convins că împreună
suntem și mai puternici.” Matijas Meyer,
CEO al Grupului Komax, împărtășește
următoarea convingere: „Experiența
excelentă a angajaților Exmore în domeniul aplicațiilor este extrem de valoroasă
pentru Komax. Deoarece această expertiză completează în mod optim cunoștințele noastre existente și va aduce soluții
suplimentare clienților noștri.”
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IMPORTANT ÎN
DIMINUARE

AUTOMATIZARE SCALABILĂ

Problemele de producție datorate izolației arse și conductoarelor
interioare ale cablurilor ecranate și
uneori durata de prelucrare foarte
lungă, au inspirat Exmore să dezvolte
dispozitive de prelucrare cu infraroșu.
Prioritatea principală a fost calitatea
și viteza procesului de prelucrare.
În același timp, se poate observa un
efect de economisire a energiei, care
favorizează și amortizarea rapidă a
dispozitivelor.

Platforma de transfer Wire XXL

Dispozitiv portabil cu infraroșu
Irmo
Acest dispozitiv mobil a fost dezvoltat
pentru a fi utilizat în spații limitate, cum
ar fi dulapuri de control sau plăci de
producție a cablajului. Este potrivit în
special pentru diametre mai mari de 16
mm și permite prelucrarea economică
și fiabilă a următoarelor materiale și
componente:
• Tuburi termocontractabile
• Tuburi termocontractabile cu adeziv
• Marcaje cabluri
• Conectori de lipit termocontractibili,
conectori termici și conectori
• Capace termocontractabile
• Diferite materiale și produse pentru
tuburi termocontractabile

Prelucrarea cablurilor poate fi automatizată ca un proces specific
pentru client, pe platforma modulară
de transfer Wire XXL. Este proiectat
pentru cantități mari în industria auto,
industrie și industria aerospațială.
Aceasta se aplică întregii game de
aplicare a infotainment, senzori precum și aplicații de siguranță. Conceptul este scalabil, iar lungimea mașinii
este adaptabilă. Structura modulară
integrează o mulțime de module de
proces fiabile, precum și elemente specifice clienților. Platforma de
transfer Wire XXL îndeplinește cele
mai ridicate cerințe, ajută la scurtarea
semnificativă a timpului de derulare
a proiectelor și oferă o productivitate
maximă, cu cele mai înalte cerințe de
calitate.
Modular, complet automat și standardizat
Wire XXL este platforma ideală pentru
procesarea complet automată a cablurilor specifice clienților. Acesta îndeplinește cele mai înalte cerințe cu performanțe
maxime pentru volume mari. Zona lor de
aplicare este extrem de largă și permite
prelucrarea cablurilor de diferite tipuri.
Datorită proiectării modulare, structura poate fi echipată eficient din punct
de vedere al costurilor, cu module de
proces și completată fără
modificări majore. Wire XXL
permite o prelucrare
optimă, cu un timp
minim de realizare a
proiectului. Sistemul
poate fi echipat cu
diferite module de
sertizare, module de
proces de asamblare și stații
de testare.

Transfer continuu de cablu
Întregul proces rulează complet automat, printr-un concept de acționare cronometrat. Unitatea transportă cablul prin
sistem și trece la modulele de proces
individuale. Poate fi operat de un singur
angajat, având funcția de alimentare cu
cablu și monitorizare. Timpul de ciclu al
mașinii este controlat de diferiți parametri.
Calitate înaltă, datorită tehnologiei
dovedite
Datorită modulelor și elementelor standard integrate, platforma de transfer
Wire XXL garantează o calitate foarte
înaltă ca sistem adaptat clienților. Multe
stații de proces sunt standardizate.
Flux de lucru controlat de software
Software-ul de control al fluxului de lucru
ușurează învățarea utilizării platformei
de transmisie Wire XXL. Perioada de formare este foarte scurtă iar împărtășirea
cunoștințelor între persoane este ușoară.
Stațiile de mașini individuale sunt de
asemenea predate cu suport software,
cu doar câteva probe necesare printr-un
proces de calibrare bine definit.

PREZENTĂRI
   DE PRODUS
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MIC ȘI FIN- BANDAJARE DE
ÎNCEPUT

KTHB micro

Dispozitiv de matisare KTHB Smart
Cel mai mic dispozitiv de matisare a cablurilor staționare KABATEC, având o dimensiune redusă, realizat pentru o manevrare rapidă și ușoară, datorită capului
de aplicare deschis, care este acționat printr-o pedală de picior.

Economisirea timpului printr-o manipulare simplă și ergonomică
• Gata pentru a fi utilizat imediat datorită
instalării și funcționării simple
• Poate fi utilizat în diferite poziții de
lucru, fără prea multă pregătire și
formare
• Integrare ușoară și rapidă în liniile de
asamblare
• Dispozitiv de tăiere integrat

DATE TEHNICE
Material bandă adezivă

toate benzile
adezive convenționale
Lățimea benzii
9–19 mm, opțional
25 mm
Diametrul mandrinei
1,5“ und 3“, opțional 1,25“ sau 1“
Diametrul exterior al benzii
max. 110 mm
Diametrul matisării
3–25 mm
Dimensiuni (L x L x Î)
150 x 250 x 256 mm
Greutate
4,2 kg

Eficient pentru fâșii de bandă mai
scurte
•C
 onceput pentru mănunchiuri și fâșii
de bandă mai scurte
•P
 rocesează benzi adezive convenționale
•S
 pectru larg de procesare a diferitelor
lățimi de bandă adezivă și de dimensiuni de role

KTHB mini

Cea mai înaltă calitate într-un proces
ghidat de operator
•T
 ensiune constantă a benzii, matisare
fără cute garantată
•P
 roces controlat cu ambele mâini,
datorită dispozitivului staționar

KTHB Smart
KTHB fix
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TĂIERE PUTERNICĂ A CABLURILOR ȘI FURTUNURILOR

DATE TEHNICE
Diametru max.
Secțiunea cablului max.

Dispozitiv de tăiere SG400 V

Cuțitele SG400 și SG400 V au fost concepute în special pentru tăierea cablurilor de mari dimensiuni sau pentru tăieturi transversale. Cu potențialul lor de
putere, sunt capabili să taie tuburi cu dimensiuni de până la 30 mm diametru
exterior și cabluri de până la 200 mm² în secțiune (fibre de cupru în SG400 V).

Alimentarea materialului este asigurată
de două benzi de alimentare, ale căror
acoperiri pot fi selectate în funcție de
produs, pentru a genera o frecare fiabilă
necesară unei poziționări precisă. Un
servomotor puternic asigură puterea
necesară. Calea de alimentare a benzii
poate fi limitată mecanic pentru prelucrarea materialelor sensibile la presiune.
Datorită capului de tăiere detașabil,
cuțitele și ghidajele pot fi înlocuite rapid
în scopuri de service și modificări ale
produsului. Acest lucru permite producția profitabilă chiar și de serii mici.
Controlul încorporat permite începerea
producțiilor simple prin introducerea
lungimii și numărului de piese, dar și a

ajustărilor specifice produsului, la parametrii sistemului. Mai mult, PLC-ul oferă
posibilitatea de a controla unitățile de
imprimare, conexiunea unei detectări de
erori și alte opțiuni.
Există, de asemenea, opțiunea de a
conecta un PC care este echipat cu software de asamblare a cablului, în care
comenzile/listele pot fi create, salvate și
procesate ușor și individual. Software-ul
dispozitivelor de tăiere acceptă, de
asemenea, citirea comenzilor de către
un scaner de coduri de bare.

30 mm
200 mm²
Fire de cupru
Alimentare acționată
prin servomotor
Acționare cuțit
penumatică
Lungimea de intrare
0,1 mm
Rata de alimentare max.
1 m/s
Control
PLC
Operare	cu tastatură cu
membrană
Selectarea limbii	DE, EN, FR, IT,
SP, PORT, NL,
CZ, POL, TY
Ridicare curea superioară	pneumatic,
limitată mecanic
Ore de funcționare și
Contor de piese
inclus
Opritor capăt de material
conținut
Consumul de aer per cursă 6,6 l
Conexiune electrică	220 V/N/50–60
Hz
Conexiune aer comprimat
6 bar/87 psi
Lățime x înăltime x
adâncime (mm)
800 x 600 x 480
Greutatea produsului
82 kg

Ulmer SG400 V cu monitor.

ARTICOLE TEHNICE
   DE SPECIALITATE
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ASIGURAREA CALITĂȚIIVERSATILĂ ȘI EFICIENTĂ
Micro Pull 10
Dispozitivul de masă MicroPull 10 poate fi adaptat ideal la nevoile clienților.
Indiferent dacă sunt efectuate măsurători individuale cu sau fără specificații
standard pentru o verificare rapidă a valorii de extragere sau pentru o serie de
măsurători, operatorul poate alege întotdeauna modul adecvat. Datorită interfeței de utilizator complet nou dezvoltată, utilizarea dispozitivului este simplă și
intuitivă.
Verificare inteligentă
Modurile de măsurare preconfigurate,
permit personalizarea dispozitivului. MicroPull 10 sprijină utilizatorul în definirea
sarcinii de măsurare și în evaluare. Prin
acest lucru erorile se reduc la minimum.
Drepturile de acces pot fi restricționate
în funcție de utilizator.

Dovada eficientă a standardelor dumneavoastră
Simpla inserare a standardelor de
verificare vă permite să efectuați verificarea necesară, prin simpla apăsare a
unui buton. Evaluarea este realizată de
MicroPull 10 și prezentată utilizatorului
într-o clipă.

DESFĂȘURAREA PROCESELOR
Tăiere/dezizolare
Fire lipsă
Parțial decapat
Reziduuri de izolare
Sertizare
Forța de extracție

CALITATE PRECISĂ PENTRU CABLURI
COAXIALE, TRIAXIALE ȘI HIBRIDE
Mașina de dezizolat Mira 440
Mașina de dezizolat Mira 440 este o alegere excelentă pentru seturi de cabluri
alcătuite cu preponderență din cabluri coaxiale sau triaxiale. Este potrivită în
special pentru serii mici și mijlocii. Mira 440 prelucrează, de asemenea, cabluri
simple și multi-core și, în versiunea Mira 440 SF, și cabluri semiflex.

Gamă de prelucrare mai extinsă
Cu diametrul exterior de până la 9 mm
și lungimea de dezizolare de 40 mm,
modelele Mira acoperă o gamă foarte largă de lucru din clasa lor. Gama
pentru cabluri cu un singur nucleu este
suficient de mare de la 0,02 la 13 mm²
sau AWG 36–6. Datorită tăierii rotative,
utilajele sunt, de asemenea, potrivite
pentru majoritatea tipurilor de izolații,
cum ar fi plasticul reticulat, PVC sau
Teflon®. Accentul este pus pe precizia
maximă.

Prelucrare coaxială de cea mai mare
precizie
Cea mai bună soluție pentru cablurile
coaxiale, este tăierea rotativă. Sistemul
de tăiere Mira 440 și 440 SF are dispozitive de centrare care centrează precis
linia în timpul procesului de tăiere.
Printr-o singură închidere de strângere,
sunt îndepărtate mai multe straturi subțiri
și concentrice de fire coaxiale.
Productivitate înaltă, rapid și funcțional
O bibliotecă articol asigură procesarea
tuturor cablurilor cu o calitate reproductibilă. Funcțiile inteligente de căutare și

filtrare vă ajută să găsiți repede elementele- sau chiar mai rapid, cititorul
de coduri de bare. Protecția prin parolă
previne modificările neintenționate.
Design modern, ergonomic și interfață
ușor de utilizat
Interfața de utilizator, inclusiv textele de
ajutor, este disponibilă în mai multe limbi, astfel încât utilizatorii să poată folosi
aceeași mașină și să o opereze în limba
lor preferată.
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SIMPLIFICAT LA MAXIM

01

Maşină de sertizare automată Gamma 450
Gamma 450 compactă, complet automată, prelucrează sertizări și garnituri de
ambele părți, în cel mai mic spațiu. Acesta garantează o disponibilitate productivă ridicată și o calitate trasabilă. Mașina de prelucrare a cablurilor conține cele mai importante funcții și poate fi extinsă în mod special cu opțiuni
specifice.
Gamma 450- formidabil de economic
Gamma 450 îndeplinește toate cerințele pentru producția sustenabilă,
economică de cablu. Pe 4 stații, acesta
poate fi individualizat cu module și
funcții necesare. Suplimentată cu aceste
opțiuni, mașina compactă oferă funcționalitatea necesară, performanțe ridicate
și monitorizarea calității fără probleme.
Condițiile de lucru ergonomice, fluxurile
de lucru logice și cea mai simplă interfață de utilizator, facilitează procesul de
producție economică.
Disponibilitate și eficiență maximă
Gamma 450 prelucrează sertizările
și garniturile de ambele părți în zona
secțiunii de la 0,13 la 4 mm². Tehnologia
fiabilă și stabilă asigură disponibilitatea
continuă a mașinii cu perioade minime
de oprire. Rutele scurtate și procesele
de lucru riguroase între zonele de lucru
îmbunătățesc fluxul și productivitatea
muncii.
Configurare și convertire rapidă
Instrumentul opțional și angrenajul cu
schimbare rapidă a rolei de contact
STC, permite schimbarea cu ușurință a
rolelor de capăt și uneltelor de sertizare. Introducerea cablului în unitatea de
centură are loc fără elemente de ghidare
în secțiunea transversală, astfel economisindu-se timp. Posibilitatea folosirii
curelei de antrenare pe ambele părți
asigură o durată de viață peste medie.

02

•S
 tabilitate ridicată a procesului și monitorizare extinsă
•C
 onfigurare și convertire rapidă
•P
 roiectare compactă a mașinii și funcționare eficientă
•C
 osturi reduse de întreținere

01
Introducerea rapidă a cablurilor fără elemente de
ghidare, în secțiune transversală.
02
Opțiune utilă: cuplajul rapid al uneltelor de sertizare și rolelor de contact.

TEME
LOKALE

16

AVANTAJ COMPETITIV
DATORITĂ DIGITALIZĂRII
Productronica 2019, 12.–15. Noiembrie, München, D
Standul 211 din Sala 5 a acestui an Productronica cu siguranță a inspirat vizitatorii când vine vorba de prelucrarea cablurilor- în special în ceea ce privește
megatrendurile din industrie. Pentru că aici, Grupul Komax a prezentat un parc
impresionant de mașini 4.0 pe aproape 600 m². Vizitatorii au experimentat în
direct modul în care pot utiliza cele mai noi tehnologii într-un mod cu adevărat
eficient și ce potențial enorm pot oferi ele, în special prin noile produse digitale,
cum ar fi Komax Smart Stock, Komax Cloud MES și Komax Connect. Cu siguranță și-au dat seama de faptul că Grupul Komax oferă o soluție personalizată
pentru fiecare cerință complexă.

Electromobilitatea prinde viteză. Pentru
montatori, aceasta înseamnă livrarea
unor seturi de cabluri de înaltă tensiune,
configurate individual, în cantități mari.
Aici Omega și Lambda 440 s-au dovedit
a fi practice. Omega, deoarece prelucrează cabluri de joasă și înaltă tensiune
ale diferitelor secțiuni transversale și
carcase, iar instrumentele sale pot fi
adaptate exact la cerințele individuale.
Lambda 440 a dovedit că, datorită sistemului de transfer cu logistică sofisticată,
poate prelucra în paralel mai multe
cabluri ÎT protejate și neprotejate. Modulele din seria Lambda pot fi combinate
individual și adaptate nevoilor specifice,
utilizând aplicații specifice.
Artos CS-327 este interesant pentru tăierea și decuparea cablurilor cu diametre

foarte mari. Curelele conduse de servomotoare transportă materialul greu, iar
unitatea de dezizolare funcționează cu
două cuțite. Ca nou membru al familiei
Komax, Artos Engineering a expus la
standul comun al grupului pentru prima
dată în acest an.
Robotica pentru confecționarea
cablurilor
Noul membru al grupului Komax, Exmore, și-a demonstrat experiența vastă în
noile tehnologii, la standul propriu. Cu
prototipul liniei lor de producție, echipa
a stabilit o etapă importantă prin faptul
că un braț robotic a introdus componente sertizate într-o carcasă de cablu,
înainte de a fi închisă și sudată complet
automat.

KOMAX
SMART STOCK
Depozit de livrare pentru
piese de schimb și de uzură
Komax Smart Stock este un program de
livrare pentru piese de schimb și uzură,
bazat pe principiul expedierii. Piesa
centrală este un automat distribuitor, pe
care îl configurăm și gestionăm pentru
dumneavoastră. Conține toate piesele
care sunt necesare pentru întreținerea
și reparațiile mașinilor dumneavoastră
Komax. Cu Smart Stock, plătiți doar
atunci când aveți nevoie într-adevăr
de o piesă- în loc să cumpărați toate
piesele de schimb și de uzură și să le
păstrați pe stoc. Nu trebuie să vă faceți
griji cu privire la realimentare: Deoarece
distribuitorul este conectat la Komax
Direct, partenerul local Komax cunoaște stocul curent și înlocuiește piesele
achiziționate, în timp. Astfel, nu trebuie
să mai așteptați niciodată după o piesă
de schimb.
• O disponibilitate mai mare a utilajelor dumneavoastră, datorită
perioadelor scurte de oprire
• Ușurași-vă bilanțul contabil
• Fără capital fix
• Fără probleme cu comenzile
repetate; fara termene de livrare
• Gestionarea ușoară a depozitului
• Autorizație de acces pe operator
pentru mai multă transparență
și compensare internă simplă
• Posibilitatea conectării
la sistemul ERP

illustriert | 17

ELECTRIC & HYBRID
VEHICLE TECHNOLOGY
EXPO – S
 TUTTGART
7.– 9. Mai 2019, Stuttgart, D

KOMAX CLOUD MES
Manufacturing Execution System
Komax Cloud MES este produsul liderului pieței mondiale
în industria de prelucrare a cablurilor, Komax, în colaborare cu iTAC Software. Datorită acestui pachet de competențe, Komax Cloud MES îndeplinește exact cerințele industriei de prelucrare a cablurilor.
Komax Cloud MES este specializat în camera de tăiere și oferă o soluție ușor de utilizat și ieftină pentru transmiterea în mod
inteligent a datelor de producție, care sunt furnizate în fișiere
Excel simple mașinilor de tăiat și pentru a menține controlul
complet asupra procesului de producție. Întreprinderile mici
și mijlocii (IMM-uri), în special, pot folosi MES-urile adaptate,
pentru a beneficia de toate avantajele de eficiență realizate cu
succes în companiile mari.
Deoarece există doar investiții inițiale mici și eforturi organizaționale reduse, riscul este scăzut, iar dificultatea de implementare este mică.

KOMAX CONNECT
Optimizarea productivității
Komax Connect prelucrează datele de producție ale utilajelor
dumneavoastră în timp real și le transpune într-un grafic clar.
Astfel, veți știi întotdeauna care este productivitatea mașinilor
dumneavoastră. Pe scurt, puteți compara producția și calitatea în diferite locații sau mașini- și puteți vedea, de exemplu,
care parametri obțin cel mai bun raport dintre cantitate și
calitate. Dacă mașina se oprește, veți fi informat imediat, iar
dacă un utilizator schimbă parametrii mașinii, cei responsabili
vor fi informați imediat prin e-mail.
Connect vă oferă exact informațiile de care aveți nevoie
pentru a optimiza productivitatea mașinilor Komax și, în
același timp, a menține calitatea cât mai ridicată și constantă.

Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo este
cea mai mare expoziție în domeniul tehnologiei
vehiculelor hibride și electrice din Europa. Aici sunt
prezentate cele mai moderne tehnologii cu baterii
și cele mai noi dezvoltări din zona de specialitate.
Peste 450 de producători, de la cei mai mici producători de componente până la producătorii de
produse finale, și-au prezentat ultimele noutăți și au
reprezentat astfel, întregul lanț de fabricație.
Komax a fost reprezentat și la acest eveniment.
Accentul a fost pus pe seria Lambda 240 pentru
prelucrarea cablurilor de înaltă tensiune. Mașina
prezentată a fost o Lambda 240 SP pentru procesarea scutului și a conductorului interior. Vizitatorii
au putut vedea aparatul în funcțiune și, de asemenea, să arunce o privire mai atentă. În plus, probele
care au fost produse cu celelalte modele din seria
240, au putut fi și ele vizualizate. Pe un ecran
separat, vizitatorii au putut vedea funcționarea
tuturor utilajelor. O prezentare de diapozitive a adus
întreaga gamă de produse Komax, inclusiv gama
de joasă tensiune, mai aproape de cei interesați.
În cele trei zile, ne-am întâlnit cu un număr mare de
părți interesate, potențiali clienți și deja existenți din
întreaga lume, care au fost foar- te impresionați de
standul Komax și de informațiile primite.

TEME
LOCALE
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AMPER 2019

INDUSTRY DAYS 2019

19.–22. Martie 2019,
Brünn, CZ

14.–17. Mai 2019, Budapesta, H

A avut loc târgul internațional de tehnică
electrică, electronică, automatizare,
comunicații, iluminat și tehnologie de
securitate.
În acest an, ca și în anii precedenți,
Thonauer a expus împreună cu filiala
germană Komax, unde și-au prezentat
împreună portofoliile. Amenajarea standului a oferit un confort suficient, atât
pentru prezentarea sistemelor expuse,
cât și pentru interacțiunea cu vizitatorii.

TECHNOLOGY DAYS
Inhouse-Show, 8.–11. Oct.
2019, Budakeszi, H

Prezentarea internă a urmat imediat
deschiderii noii clădiri pe 7 octombrie.
Pe lângă mașinile de prelucrare a cablurilor, sistemele de măsurare și control al
calității au fost prezentate și soluțiile de
aplicare în noul showroom. Mașinile de
sertizat Komax Zeta 630 și Gamma 450
au fost prezentate ca produse noi și au
fost studiate în detaliu în acțiune.
Cei care nu au găsit ocazia să viziteze
Zilele Tehnologiei în acest an, pot vizita
practic noua sală de prezentare virtuală,
de pe site-ul nostru.

Komax Thonauer GmbH a fost, din nou, un participant activ și impresionant la expoziția de industrie Mach-Tech, din Budapesta. A fost o plăcere
pentru noi să urăm bun venit celor a peste 60 de companii interesate. Am
intensificat cooperarea cu partenerii noștri precedenți și am obținut multe
contacte noi.
Odată cu tehnologiile expuse, am contribuit semnificativ și la creșterea
nivelului tehnic al evenimentului. La standul Komax, utilajele noastre au
fost prezentate vizitatorilor fiind puse în funcțiune. Din inovațiile noastre,
puteți vedea mașina de sertizat complet automată Gamma 450, marcatorul liniei laser UVM03, mașina de dezizolat pentru cablul coaxial. Mira
440 și mașina de bandajat KT800, în plus, au fost expuse câteva dintre
produ- sele noastre pentru prelucrarea conductorilor și a cablurilor.
Cei care nu ne-a putut vizita la expoziție în acest an sau doresc să- și
reîmprospăteze cunoștințele despre noi, pot face acest lucru, prin
vizionarea unei animații 3D. Aceasta face posibilă accesul la standul de
anul acesta, direct de pe site-ul nostru web și vizualizarea mașinilor și
sistemelor afișate, iar cu un clic, apar informații suplimentare.
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SMART AUTOMATION
AUSTRIA
14.–16. Mai 2019, Linz, A

PREZENTARE
IN-HOUSE
28.–29. Mai 2019, București, RO

Succesul acestui eveniment s-a datorat în special introducerii
noilor produse și a numărului mare de participanți din grupul
de clienți și furnizori care sunt familiarizați cu cele mai noi
tehnologii în domeniul prelucrării cablurilor, în special în ceea
ce privește cablurile IT și aeriene.
Un număr de 14 companii și-au trimis reprezentanții la eveniment, ceea ce este un semn clar al parteneriatului dintre
Thonauer și partenerii săi de afaceri.
Mulțumirile noastre speciale se adresează colegilor noștri din
Komax, SLE, TSK, Laselec și Thonauer Ungaria, care au susținut prelegeri și au efectuat teste pentru cele mai noi soluții
în domeniul prelucrării cablurilor. De la ei, vizitatorii au primit
răspunsuri la toate întrebările despre procesele actuale, care
au fost deja implementate în instalațiile lor de producție sau
vor fi în curând implementate.
Târgul comercial a fost rampa de lansare oficială a mașinii de
sertizat compactă, Gamma 450, complet automată, pe piața
românească. Vizitatorii au putut să testeze funcționalitatea
noului produs și să vadă proprietățile acestuia la fața locului.
Odată cu tendințele vehiculelor electrice și ale conducerii autonome, producătorii de cabluri de înaltă tensiune se confruntă cu o nouă provocare. Cu seria Lambda, Komax și partenerii
săi au dezvoltat o soluție compactă pentru prelucra- rea împletuturii de ptotecție a cablurilor de înaltă tensiune și sisteme de
conector multistrat, care sunt utilizate în vehiculele electrice. În
România, producția de cabluri IT este încă la început, și a fost
impresionant interesul cu care participanții la târg au întâmpinat această soluție.

Fie companii mici, mijlocii sau mari, portofoliul de la Smart
din acest an a prezentat o gamă largă de mașini de prelucrare a cablurilor, cu inovații și soluții pentru toate nivelurile
de automatizare. În plus, a existat oportunitatea de a vedea
toate utilajele în funcțiune la standul de târguri și de a experimenta calitatea produsului final îndeaproape.
„Clienții noștri automatizează procesele din ce în ce mai
mult, din cauza lipsei de forță de muncă calificată. În
special în procesul de prelucrare a cablurilor, cele mai
înalte standarde și soluții de calitate de-a lungul întregului
lanț valoric sunt obligatorii. Cu portofoliul nostru de mașini
și servicii pentru fiecare mărime a companiei, împreună
cu partenerii noștri oferim exact ceea ce au nevoie clienții
noștri”, spune directorul general Friedrich Pohle. În acest
context, o mare parte a standului a fost dedicată construcției de dulapuri comutatoare, pentru a arăta cele mai bune
procese de automatizare utilizate.
Un element special a fost cel mai inovator și cel mai puternic aparat de prelucrare a cablurilor din clasa sa, Zeta
630. Modulul de proces MV-20TP al companiei partenere
Schunk pentru compresia ultrasonică a capetelor cablului a
fost, de asemenea, recent prezentat- o alternativă la lipirea
capetelor.
Conducerea a fost mulțumită de creșterea semnificativă
a numărului de vizitatori și de interesul mare arătat pentru
soluțiile inovatoare oferite de Thonauer și Komax.

CALENDAR

EXPOZITII | EVENIMENTE | SEMINARE
AMPER, Brno (CZ)17.–20.3.2020
INDUSTRY DAYS, Budapesta (H)

5.–8.5.2020

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

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI
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