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srdečne Vás vítame pri jubilejnom 
vydaní

30. vydanie „THONAUER illustriert” chceme 
osláviť ako jubileum. Samozrejme nesmie 
chýbať ani trocha histórie. Prvé vydanie 
„ THONAUER Information“ (viď obrázok) vyšlo 
v júli 1991, už tri roky po založení firmy. Náš 
vtedajší tím bol nastavený na „riešenia spra-
covania káblov“. Toto heslo sa, ako je známe, 
dodnes nezmenilo. Od začiatku bol firemný 
časopis dokumentáciou úspešnej histórie. An-
gelikou Thonauer-Grischany založená reklamná 
agentúra Lighthouse udala od augusta 1998 
známy vizuál. Od tohto okamihu nasleduje 
okrem nemeckého vydania aj maďarské, české, 
slovenské a rumunské. Pri tomto vydaní je 
vizuál prispôsobený nášmu novému dizajnu.

Aktuálne informujeme o otvorení nášho 
nového predvádzacieho priestoru vo Viedni, 
o našej účasti na veľtrhoch v Brne, Budapešti 
a Linzi a tiež o Inhouse-Show Bratislava, kde 
tento rok oslavujeme 15. výročie založenia 
slovenskej pobočky THONAUER s.r.o. 

Okrem automatickej výroby vzoriek a 
malých sérií tesnení vo Viedni, v Budapešti 
zahajujeme výrobu aplikácií nízkotlakové-
ho vstrekovania (Hotmelt-Moulding). 

Vzhľadom na stále naliehavejší dopyt po 
možnostiach akumulácie energie, v spolu-

práci s nemeckou firmou ads-tec ponúkame 
riešenia pre priemysel a dodávateľov elektrickej 
energie na báze lítium iónových akumulátorov 
až do rozsahu MWh. Firma ads-tec dodáva 
spolu s Big-LinX naviac ešte aj Management 
Cloud pre decentralizované a inteligentné 
riadenie svojich Energy Storage systémov.

V rámci užívateľských príspevkov infor-
mujeme o nových, výkonnejších technológi-
ách spracovania káblov Kappa 331, Gamma 
263 S a tiež Alpha 355S od firmy Komax.

Nové dávkovacie zariadenie DC-CNC 250 od 
firmy RAMPF je ideálnym riešením pre všet-
kých, ktorí hľadajú kompaktnú konštrukciu stro-
ja a odmietajú kompromisy v riadiacej technike. 

O našej novej webovej stránke ne-
chcem informovať - lepšie bude, ak sa 
jednoducho na ňu sami pozriete.

ISO certifikácia je už konečne uzavretá 
v takmer všetkých našich medzinárodných 
pobočkách; Slovensko bude nasledovať na 
jeseň. To všetko a ešte omnoho viac nájdete 
v tomto jubilejnom vydaní. Prajem si, aby 
týchto 30 vydaní nasledovalo mnoho ďal-
ších, naplnených podobnými úspechmi.

So srdečným pozdravom,

Ing. Friedrich Thonauer
zakladateľ a konateľ firmy 

Dipl. Wbkfr. Angelika Thonauer
Konateľka

Predhovor
Ing. Friedrich Thonauer,
zakladateľ a konateľ firmy THONAUER GmbH
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popisovanie a značenie

popisovanie pomocou etikiet | 
popisovanie ink-jet tlačiarňou | 
popisovanie pomocou laseru

systémy pre miešanie, 
dávkovanie a nanášanie
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Emc tienenie a zobrazovacie 
panely

tieniace materiály pre EMC | Display 
Window Solutions (akrylové sklo + 
polykarbonát)

služby

penové tesnenia (na báze polyuretánu) 
| EMC tesnenia na báze silikónu | 
zalievanie v elektrotechnike | Hotmelt-
Moulding
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daniel Hanačík

noví spolupracovníci | THonaUEr s.r.o.

Náš nový pracovník predaja na Sloven-
sku vyštudoval strojárstvo na technickej 
univerzite. Po ukončení ho najprv pohltila 
Austrália, aby si zlepšil svoje znalosti angličti-
ny, tento čas však využil aj na navštevovanie 
obchodníckych kurzov. Skôr, ako sa vrátil 
späť na Slovensko, strávil tam 14 mesiacov. 
Svoju profesionálnu dráhu začal ako predajca 
software v jednej malej slovenskej firme.

Po asi dvoch rokoch ho túžba po zmene 
priviedla k tomu, že začal hľadať podnik, kde 
jednak využije svoje skúsenosti z predaja a 
znalosti angličtiny, a tiež môže intenzívnejšie 
zapustiť svoje technické korene. Tento podnik 
našiel vo firme THONAUER a od polovice 
apríla tohto roku obohacuje slovenský tím.

Ako obchodno-technický zástupca zodpo-
vedá za oblasť miešania a dávkovania mate-
riálov. Tento, na Slovensku mladý predajný 
odbor od neho vyžaduje plné nasadenie, a 
tak okrem vytvárania zákazníckeho portfólia 
trávi mnoho času aj štúdiom technológie.

Svoj voľný čas využíva na cestova-
nie, fotografovanie, cyklistiku a neobvyklé 
hobby vytvárania kožených výrobkov.

daniel Hanačík | obchodno-technický zástupca

Erzsébet Gál

Gábor szalontai

noví spolupracovníci | THonaUEr kft.

Narodená v Budapešti v roku 1973, Erzsébet 
tam tiež absolvovala štúdium ekonómie. 
Pracovné skúsenosti zhromažďovala ako 
pracovníčka služieb zákazníkom, investičná 
kontrolórka a neskôr ako asistentka. Svoje 
skúsenosti mohla ďalej rozširovať predovšet-
kým v komunikačnej firme Antenna Hungária 
spoluprácou na vývojových úlohách vedenia 
podniku v technickej a finančnej oblasti. Neskôr 
bola aktívna na personálnom oddelení maďar-
ského telekomu. Personálnými úlohami bola 
Erzsébet poverovaná rovnako aj v maďarskej 

telekomunikačnej spoločnosti Magyar Telekom. 
Od začiatku roku 2015 dopĺňa tím THONAUER 
Kft. svojou funkciou asistentka vedenia spo-
ločnosti. Svoje nové poslanie prijala s veľkou 
radosťou a vníma ho ako zaujímavú výzvu. 
Hovorí po anglicky a tiež trochu po španielsky. 
Blízkosťou rakúskej materskej firmy si bude 
osvojovať nemčinu. Voľný čas trávi s rodinou 
alebo priateľmi, chodí na výlety, má rada psov 
a rada cestuje na nové, neznáme miesta.

Gábor sa narodil v roku 1965 v Budapešti. 
Odbor, ktorý vyštudoval, je strojárske inži-
nierstvo. Už počas svojho štúdia riešil mnoho 
úloh z oblasti automatizácie a táto jeho láska 
pretrváva dodnes. Od začiatku roku 2015 pre 
nás konštruuje a stavia špeciálne stroje. Svoje 
skúsenosti Gábor zhromažďoval v najrôznej-
ších priemyselných odboroch: riešil špeciálne 
úlohy v automobilovom priemysle, oblasti 
osvetľovania, papierenskom, gumárenskom a 
elektronickom priemysle. Paletu jeho skúsenos-
tí rozširovali aj jeho návštevy rozličných krajín. 

Pracoval v USA, Švajčiarsku a mnohých kraji-
nách EÚ. Kontakt s THONAUERom vznikol na 
veľtrhu. Okrem toho bol pre nás viac ako osem 
rokov aktívny ako dodávateľ. Hovorí po nemec-
ky a trochu rozumie po anglicky. Voľný čas 
najradšej trávi so svojou rodinou; spoločne so 
svojou ženou a tromi takmer dospelými deťmi 
podniká cesty, výlety a výjazdy na plachetnici.

Erzsébet Gál | asistentka vedenia spoločnosti

Gábor szalontai | inžinier pre vývoj
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precízny kruhový rez viacvrstvového vedenia

Výkonný strihací a odizolovací stroj s rotujúcou 
nožovou jednotkou je vhodný najmä na pres-
né, viacstupňové odizolovanie guľatých, via-
cvrstvových káblov – s a bez tienenia. stroj 
je možné rýchlo prestaviť a je preto vhodný pre 
flexibilné využitie.

Strihací a odizolovací automat Kappa 331 sa 
používa pre guľaté vodiče s prierezom od 0,22 
do 35 mm² (AWG23–AWG2) a pre špecifické 
aplikácie do 50 mm². Pre úplné a čiastočné 
stiahnutie izolácie z jednoduchých vodičov a 
pre odizolovanie plášťových vedení s alebo bez 
tienenia do 16 mm vonkajšieho priemeru.

Vysoká hospodárnosť vyplýva z možností 
pružnej konfigurácie a krátkych časov na 
prestavenie. Kappa 331 je ideálna pre pracovné 
prostredie s vysokou rozmanitosťou výrobkov 
pri veľkých, ale taktiež i pri malých výrobných 
sériách. Výkonné pohony s valčekovou alebo 
pásovou mechanikou ponúkajú optimálny 
prenos síl pre najrozličnejšie oplášťovanie.

Stroj je možné dostať vo verzii ako 
univerzálny s otočným vedením alebo ako 
univerzálny/koaxiálny s deleným vedením.

použitie stroja Universal
Stroj Universal s otočným vedením ponúka 

najširšie spektrum použitia: krátke a dlhé 
odizolovanie, jednotlivé vodiče, plášťové 
káble, koaxiálne káble a ďalšie viacvrstvové 
vedenia je možné jednoducho naprogramo-
vať a presne opracovať. Pre výrobu s malým 
počtom strihov sa tlačia popisy káblov inkjet 
tlačiarňou v blízkosti nožov. Spektrum možností 
spracovania ďalej rozširujú mnohé voliteľné 
doplnky, ako napríklad drážkovacia jednotka 
alebo spracovanie plochých káblov do 16 mm.

použitie stroja Universal/koax
Toto prevedenie je optimalizované pre pres-

né spracovanie náročných koaxiálnych a triaxi-
álnych káblov s dĺžkou odizolovania do 60 mm. 
Vysoko presná rotujúca strihacia jednotka, 
nezávislé meranie dĺžok a symetrické usporia-
danie pohonov a nožov v kombinácii s deleným 
vedením ponúkajú na to optimálne predpoklady.

Modulárny strihací a odizolo-
vací automat Kappa 331

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com

Široké pracovné spektrum komax kappa 331 na 
prvý pohľad poukazuje na hojnosť možností nároč-
ného spracovania káblov.

Technické vlastnosti

n  rotujúca nožová hlava pre spracovanie 
vodičov od 0,22 do 35 mm2

n  pre univerzálne alebo koaxiálne káble
n  obslužné rozhranie s dotykovou 

obrazovkou
n  do 16 mm vonkajšieho priemeru
n  rozsah dĺžok: 1–800.000 mm
n  valčekový alebo pásový pohon
n  systém merania dĺžok
n  osvetlenie pracovného priestoru
n  drážkovacia jednotka ako voliteľný 

doplnok
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plnenie vysokých štandardov 
s komax kappa 331

medzinárodne aktívna maďarská firma cabTec aG nasadila pred nejakým časom nový odizo-
lovací stroj komax kappa 331. ako sme zistili z krátkeho rozhovoru s technickým riaditeľom, 
vysoké štandardy mohli byť uspokojivo splnené.

V CabTec v Kecskeméte sme o novom 
stroji na spracovanie káblov Komax Kappa 
331 hovorili s technickým riaditeľom, pá-
nom Andrásom Csorbom. Po trojmesačnej 
skúšobnej dobe nás informoval o svojich 
skúsenostiach so strojom s rotujúcou nožovou 
hlavou, v nasledujúcom rozhovore s naším 
obchodným riaditeľom THONAUERu Kft. v 
Maďarsku Áronom Alföldy-Borussom. 

pre aký špeciálny kábel použí-
vate komax kappa 331?

András Csorba: „S týmto strojom môže-
me spracovávať i také káble, u ktorých bolo 
doposiaľ riešením len použitie stolových strojov, 
napr. laniek s izoláciou zosilnenou skleneným 
vláknom alebo viacžilových tienených káblov.”

pre aké prierezy stroj používate?
András Csorba: „V prvom rade tu 

momentálne vyrábame hlavne men-
šie káble, napr. 0,5 mm2, úspešní sme 
ale boli aj s väčšími prierezmi.”

aké sú vaše skúsenosti s nastavením 
parametrov a ako sa stroj dá prestaviť?

András Csorba: „Stroj môžeme obslu-
hovať logicky a jednoducho, programovanie 
je taktiež jednoduché, zaučenie trvalo len 
krátko. Medzi rozdielnymi výrobkami sa dá 
rýchlo a jednoducho prechádzať, pretože 
je potrebné vymeniť len niekoľko dielov. K 
obsluhe sme dostali potrebné školenia a 
konzultácie od servisného tímu THONAUER.”

aká je vaša všeobecná mienka o stroji?
András Csorba: „Môj dojem je veľmi 

pozitívny. Zoznámili sme sa so strojom 
vhodným pre našu prax, čo sa preukázalo v 
priebehu skúšok, takže je pre nás použiteľný.”

CabTec AG je poprednou svetovou 
firmou v montáži káblov a konštrukčných 
celkov. Výrobky CabTec sa používajú v 
mnohých odvetviach priemyslu, ako napr. v 
High-Tech automobilovom, železničnom a 
medicínskej oblasti. Skupina firiem ponúka 
viac ako desať tisíc rôznych výrobkov, 
od kabeláže zastreknutej v automobilovej 
sedačke, cez senzory brzdového obloženia, 
vysoko výkonné mikroskopy, kabeláž robo-
tov, laserovú rezaciu techniku, počítačovú 
tomografiu, až po súčiastky pre železnice. 
Vo svete má dnes CabTec viac ako 1100 
zamestnancov, z toho 1000 v Maďarsku v 
Kecskeméte a Szekszárde. Od roku 2010 
fungujú oba závody ako spoločný podnik. V 
prevádzke Kecskemét sa vyrábajú výrobky 
pre priemyselných a High-Tech zákazníkov 
a v Szekszárde početné výrobky najmä 
pre zákazníkov z oblasti automotive.

Referencie

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com

smarT-hra s výhrami

Výherca, pán ing. Günter pesendorfer (li.), obdr-
žal ipad od vedúceho predaja firmy THonaUEr, 
pána ing. mag. (fH) Wernera rennera.

Gmunden |  
Na tohtoroč-
nom Smart 
v Linzi bolo 
nielen vše-
ličo na vi-
denie, ale i 

možnosti výhry. 
Taktiež na veľtržnom stánku THONAUER, kde 

si početní záujemcovia a zákazníci nechali nie-
len poradiť, ale i využili svoju šancu a zúčastnili 
sa hry s výhrami, kde bolo možné vyhrať iPad.
Súťaž o cenu sa skončila a šťastným výher-
com je pán Ing. Günter Pesendorfer, ktorý 
sa môže tešiť z celkom nového iPadu.

Výhra bola odovzdaná 16. júna v priebehu 
návštevy pána Ing. Mag. (FH) Wernera Rennera, 
obchodného riaditeľa THONAUERu GmbH.

V roku 1997 založili Günter a Anna 
Pesendorferoví podnik Ing. Pesendorfer 
Elektromaschinenbau ako maloobchodnú 
firmu. Špecializujúc sa na výrobu rozvádza-
čov, káblovú konfekciu, inštaláciu strojov a 
projekčné práce je Pesendorfer Elektroma-
schinenbau hrdá na to, že spolupracuje s 
uznávanými podnikmi z celého Rakúska.

Výhercovi prajeme príjemnú zá-
bavu s jeho novým ipadom!
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Z+f dutinky a káblové oká v 
programe

spracovanie dutiniek Z+f

Zoller + Fröhlich je vynálezcom dutiniek 
s plastovým límcom, ktoré sú celosvetovo 
používané v káblovej konfekcii na nespájko-
vané spájanie. Všetky dutinky sú vyrábané 
výlučne v sídle firmy vo Wangene v Allgäu. 
Dutinky vytvárajú prvotriedny spoj, pričom je v 
neposlednom rade zaistená precízna a dlhodobá 
prevádzková spoľahlivosť. Dutinky Z+F existujú 
v rozličnom farebnom prevedení analogicky k 

SC 05 je vybavený veľmi výkonným 
elektropneumatickým pohonom. Spúšťa 
sa nožným spínačom. Nútene spúšťaný 
chod je kontrolovaný mikroprocesorom.

So štandardne montovaným nástrojom 
Quadro-Crimp je bez výmeny možné spra-
covanie dutiniek s plastovým límcom alebo 
bez neho od 0,34 mm² do 4 mm² (AWG 
22–12) v dĺžkach krimpovania 6–18 mm. 
Prispôsobenie rôznym prierezom dutiniek je 
zabezpečené jednoducho výmenou navádzacej 
nálevky. Ďalšie nastavovanie sa nevyžaduje.

Ďalšie tvary krimpovania, resp. prie-
rezov lanka sú možné na požiadavku, 
resp. po zaslaní vzoriek a skúške.

prierezom 0,14 mm² až 150 mm² po 
každé s rozdielnou dĺžkou pripojenia.

Z+F vyrába izolované dutinky glo-
bálne ako jediný podnik od roku 2012 s 
certifikáciou UL a od 2002 certifikovaný 
u CSA-US. To isté platí nielen pre voľné 
izolované dutinky v rozsahu prierezov 
0,14–50 mm² (AWG 26–1), ale i pre 
zdvojené dutinky a všetky dutinky na páse.

Zoller + Fröhlich je vo svete jedným z 
vedúcich partnerov, pokiaľ ide o techniku 
spájania. K tomu izolované káblové oká 
uzatvárajú ponuku spájacej techniky. 
Dutinky a káblové oká Zoller + Fröhlich 
GmbH spĺňajú naviac predpis 
RoHS- (Restriction of certain 
Hazardous Substances) a sú 
certifikované UL a CSA.

dutinky v roliach pre 
automatické privádzanie.

dutinky ako páskovaný tovar.

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com

Špeciálny krimpovací lis SC 05 Technické údaje

Rozsah krimpovania dutiniek 0,34–4 mm² (AWG 22–12)
Rozsah krimpovania zdvojených dutiniek 0,34–2,5 mm² (AWG 22–14)
Dĺžka krimpovania CL 6–18 mm
Zavádzacia dĺžka 13 mm + CL
Doba taktu asi < 1,0 s
Pripojenie V/Hz/VA 100 – 240/50 – 60/20
Pripojenie na stlačený vzduch 5,5 bar
Rozmery (š x h x v) 165 x 405 x 240 mm
Hmotnosť 11,5 kg

spracovateľné dutinky

voľné izolované dutinky Z+f
voľné neizolované dutinky Z+f

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com
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Najmä u výrobkov a riešení od EFKON pre 
štátnu kontrolu sa používajú planárne filtre 
z akrylátového skla od firmy PSC. Vďaka vynika-
júcim optickým a mechanickým vlastnostiam 
transparentných tabulí je možné zabezpečiť 
bezproblémovú komunikáciu medzi zariade-
ním namontovaným pri ceste a jednotkami 
vo vozidlách (On-Board Units). Moderné 
infraštruktúrne komponenty od EFKON, ako 
sú Flash, Kamera alebo Transceiver musia 
pri tom vyhovovať sťaženým podmienkam 
vonkajšieho prostredia. K tomu prispievajú 

tiež filtre PSC so špeciálnou povrchovou 
vrstvou, ako je AR a Marine-AR, ktoré majú 
svetelnú priepustnosť 99 % a zabezpečenú 
ochranu pred mechanickými a chemickými 
vplyvmi. Prípady aplikácie vo vyberaní mýta 
vyžadujú najvyššiu citlivosť a spoľahlivosť. 

Automatický systém kontroly diaľničných 
nálepok EFKONs napríklad umožňuje vynikajúcu 
kvalitu rozpoznania obrazu pre spoľahlivú iden-
tifikáciu hriešnikov i pri kritických podmienkach 
osvetlenia či počasia. Nezáleží na tom, či sú 
riešenia od EFKON pre štátnu kontrolu namon-
tované nad hlavou na mostoch (ako v prípade 
automatickej kontroly diaľničných nálepok), 
postavené na okraji cesty ako prenosné alebo 
pevné kontrolné jednotky, namontované ako 
strešné trámy na kontrolných vozidlách alebo 
vo forme príručného tabletu – funkčnosť senzo-
rov, kamery, blesku a komunikačných jednotiek 
firmy PSC je zabezpečená použitím rozdielnych 
akrylátových okienok (okrem iného infračer-
vený filter Solaris IR S306 a tiež EMC tabule 
pre odtienenie elektromagnetického rušenia).

filtre z akrylátového skla pre 
náročné vonkajšie použitie

n-forcE stacionárne snímanie obrazu | © Efkon aG

n-forcE mobilná strešná montáž | © Efkon aG

n-forcE Tower | ©Efkon aG

n-forcE tablet |  
© Efkon aG

EFKON AG, založená v roku 1994, sa 
dnes radí k vedúcim svetovým poskytova-
teľom inteligentných dopravných systémov 
(Intelligent Transportation Systems – ITS), 
elektronických mýtnych systémov (Electro-
nic Toll Collection – ETC), systémov dohľadu 
nad mýtom (Enforcement) a systémov 
dopravnej telematiky (Traffic Telematic 
Solutions). Rakúsky High-Tech podnik 
vlastní rozsiahle know-how všetkých elektro-
nických technológií mýta a ponúka svojim 
zákazníkom na celom svete inovatívne 
komponenty a riešenia na mieru a na kľúč.

planárne filtre z akrylátového skla nášho dodávateľa psc sú prvou voľbou pre použitie v kon-
trolných systémoch firmy Efkon aG. Zabezpečujú bezproblémovú komunikáciu medzi zariade-
ním na ceste a jednotkami vo vozidlách.

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com

Referencie
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Stolová dávkovacia bunka 
DC-CNC 250

Motorické zariadenia kontroly 
ťahu série ETM

So stolovou dávkovacou bunkou DC-
CNC 250 predstavuje RAMPF Production 
Systems hospodárne riešenie pre vysoko 
presné dávkovanie pastovitých a abrazívnych 
materiálov. Stolové zariadenie s integrovaným 
dávkovacím systémom je schopné bodového 
alebo dráhového dávkovania. Dávkovanie 
jednotlivých komponentov prebieha cez 
piestový systém dimenzovaný na extrém-
nu trvanlivosť. Tým sa dosahuje najvyššia 
presnosť a dlhá prevádzková doba medzi 
intervalmi potrebnými na údržbu. Spracová-
vané môžu byť všetky na trhu bežné, staticky 
miešateľné pasty, lepidlá a zalievacie hmoty.

Novo koncipovaný modelový rad sé-
rie ETM umožňuje meranie ťahu a tlaku s 
vysokou presnosťou a novou zjednodušenou 
koncepciou obsluhy v robustnom prevede-
ní. Vysoký interný merací výkon a vysoké 
rozlíšenie zaisťujú vysokú presnosť merania.

Naše stolové lisy Mäder sú k dosta-
niu pre najrôznejšie úlohy a v najroz-
ličnejších prevedeniach. Podľa princípu 
funkcie sa rozlišujú lisy ručné pákové, 
pneumatické a hydropneumatické. Ručné 
pákové lisy je možné dostať zo skladu. 

Existuje viac možností kontroly kvality, 
ako je mechanické zabezpečenie spätného 
chodu alebo meranie sily pozdĺž dráhy, ktorá 

je ovládateľná prostredníctvom PC. Vyko-
nanie vysokej presnosti úloh je umožnené 
jemným nastavením miesta lisovania alebo 
prostredníctvom lisov pre oblasti nízkej sily.

n  Spracovanie vysoko abra-
zívnych materiálov

inteligentné ovládanie

n  Dotykový displej 15“ s vysokým 
rozlíšením so zabudovaným PC

n  Vizualizácia procesu RAMPF
n  Ľahko ovládateľné zabezpečenie miesta 

vkladania zdvíhateľnými dvierkami

presné dávkovanie 
 abrazívnych médií

stolové lisy pre montážne 
úlohy

Vysoko presná  
kontrola ťahu

stolová dávkovacia bunka dc-cnc 250

ETm 600 na 
meranie sily do 
6000 n

kompaktná a napriek tomu pružná konštrukcia 

n  Stolové zariadenie s integrovaným 
ovládaním a zásobovaním materiálom

n  Zásobovanie materiálom z patrón 
alebo prepravných nádob, od-
delene od dávkovacej bunky

n  Dobrá prístupnosť pre údržbu
n  Vysoko presné dávkova-

nie malých množstiev
n  Spracovanie 4-zložkových a 

2-zložkových materiálov
n  Spracovateľné viskozity asi 

100.000– 700.000 mPa*s 
n  Statický miešací systém
n  Voľne nastaviteľný miešací po-

mer od 100:100 až do 100:1
n  Pre dávkované množstvá od 

5 mg / bod dávkovania

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com

daniel Hanačík
Tel.: +421 2 527 33 664
daniel.hanacik@thonauer.sk
www.thonauer.com

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com
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Technické údaje

Prierez vodiča   0,13 mm²–2,5 mm²  
(4 mm² na vyžiadanie)

Rozsah dĺžok  40–20000 mm
Dĺžka odizolovania  0,1–20 mm

obrázky zhora: Usb flash pamäť s logom 
 THonaUEr; diel nástroja; firemné sídlo GsT.

osvedčený remeňový pohon sa postará o šetrné 
spracovanie.

príklad spracovania: kábel s dvojitým plášťom

robustnosť a vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka pokročilej technike na najmenšej pracov-
nej ploche robí tento krimpovací automat spoľahlivým a cenovo výhodným partnerom pre spra-
covanie káblov pre oblasť automotive.

Stroj Gamma 263 S je konci-
povaný pre jednostranné a oboj-
stranné krimpovanie, rovnako 
ako pre jednostranné osadzova-
nie dutinkami. 
Remeňový 

pohon zaručuje šetrné spracovanie rôznych 
vodičov v celkovom rozsahu prierezov od 
0.13 mm2 do 2.5 mm2 (AWG26–AWG12).

Na vyžiadanie môžu byť spraco-
vávané tiež prierezy do 4 mm2.

Nový pásový pohon, osvedčený otočný sys-
tém s voliteľným výškovým držiakom a sklopná 
vaňa z ušľachtilej ocele umožňujú to najlepšie a 
šetrné spracovanie vášho káblového materiálu.

spracovanie káblov na naj-
menšej pracovnej ploche

Krimpovací automat  
Gamma 263S

nástroje pre technológiu 
Hotmelt z maďarska

Od roku 2010 predáva THONAUER zaria-
denia pre zalievanie technológiou Hot-Melt 
od firmy Werner Wirth GmbH z Hamburgu. 
Spočiatku boli ako stroje tak aj materiály i 
nástroje dodávané priamo z Hamburgu.

Aby sme mohli zabezpečiť efektívne 
riešenia nástrojov, hľadali sme dostatočne 
odborne kompetentnú partnerskú firmu v 
Maďarsku, s množstvom skúseností s prís-
lušnou technológiou pre konštrukciu a stavbu 
zalievacích nástrojov. Pritom samozrejme 
hrala dôležitú úlohu aj cenová atraktivita.

Na týchto úlohách spolupracujeme s firmou 
GST Systems Hungary v Szigetszentmiklóse, 
s ktorou sme už niekoľko rokov v obchodnom 
spojení ako partneri. GST má k dispozícii 
potrebné stroje, ktoré sú na súčasnom stave 
techniky a know-how pre nás pri spolupráci dô-
ležité. GST vykazuje značnú skúsenosť pri kon-
štrukcii nástrojov pre zalievanie vstrekovaním. 

Podnik využíva systémy CAD/CAM a disponuje 
nevyhnutnou infraštruktúrou pre projektova-
nie zložitých úloh z oblasti zalievania. Ďalšou 
prednosťou je, že je pre nás GST jednoducho 
dostupné, pretože sa nachádza v blízkosti Buda-
pešti, priamo na diaľnici M0. A tak sú konštruk-
tívne rozhovory a krátke porady medzi GST a 
THONAUERom možné v priebehu 20tich minút.

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com

daniel Hanačík
Tel.: +421 2 527 33 664
daniel.hanacik@thonauer.sk
www.thonauer.com



11

Vydanie 30

stroj na tepelné odizolovanie vodičov s otvorenou 
ovládacou skriňou

Tepelná odizolovačka

robot s otočným stolom

aj naša maďarská dcérska firma THonaUEr kft. sa od začiatku neuspokojovala len so štandard-
nou technológiou. V súťaži bodovali špecifické zákaznícke riešenia spolu s rýchlym servisom.

Technológie

– spracovanie káblov

– lisovanie

– zváranie

– spájkovanie

–  optické spracovanie ob-
razu

– robotická technika

– meranie a kontrola

Od založenia THONAUER Kft. sú riešenia na 
mieru dôležitou súčasťou plnenia požiadaviek 
zákazníkov. Táto potreba bola od začiatku rieše-
ná štandardnými výrobkami vedúcich firiem na 
trhu, ako i lokálnym servisom. Súčasné techno-
lógie boli však vždy natoľko prispôsobené po-
žiadavkám zákazníka, aby mohli byť splnené po-
žiadavky na hospodárnosť výrobných procesov. 

Komplexné úlohy dneška nie je vždy 
možné splniť štandardným riešením. Nie-
kedy je nevyhnutné vyvinúť nástroje, ktoré 
realizujú integráciu do výrobnej linky, konci-
povať dodatočné automatizačné kroky alebo 
projektovať nové zariadenia, prispôsobené 
požiadavkám. Aby mohol THONAUER Kft. na 
tieto úlohy dať odpoveď, rozšíril svoju činnosť 
o konštrukciu a stavbu špeciálnych strojov.

To, že špeciálne prevedenie bolo dovedené 
na vysokú technickú úroveň, je zabezpeče-
né našimi mnohoročnými skúsenosťami a 
znalosťami našich inžinierov konštruktérov. 
Naše know-how krimpovania, zvárania, spáj-
kovania, lisovania a dávkovania je základom 
týchto špeciálnych riešení. Naše znalosti sú 
i v pridružených odboroch veľmi rozsiahle: 
disponujeme nevyhnutnými odbornými znalos-
ťami o otočných kruhových stoloch, ručných 
pracoviskách, montážnych linkách, dopravných 
pásoch, rovnako ako i o robotických riešeniach.

Na špeciálnych riešeniach úzko spolupra-
cujeme s našimi zákazníkmi, možnosti riešení 

a koncepty sú vypracovávané a špecifikované 
spoločne. Konštrukcia je vytvorená pomocou 
moderného 3D-CAD projekčného software. Cez 
našu dodávateľskú sieť zabezpečujeme štan-
dardné komponenty a nakupované diely v naj-
lepšom pomere cena-výkon. Samotnú konštruk-
ciu zabezpečujú naši pracovníci v našej dielni.

V porovnaní s medzinárodnou konku-
renciou sme schopní súťaže, pretože okrem 
iného máme priaznivejšie hodinové sadzby. 
Ďalším argumentom je, že okrem týchto 
špeciálnych riešení vieme ponúknuť i služ-
by servisu s rýchlym reakčným časom. 

Naše procesy vývoja a výroby prebiehajú 
podľa procesov kvality a postupov ISO 9001. 
Bezpečnosť a zhoda CE je dokumentovaná pod-
ľa predpisov a pokiaľ je to potrebné, obraciame 
sa v tejto veci na príslušné odborné inštitúcie.

sme pripravení a radi vypracuje riešenie pre 
vaše úlohy. prosím, kontaktujte nás ohľadom 
vašich konkrétnych automatizačných úloh.

Špeciálne stroje šité na mieru

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com
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alpha 355s v kLaUkE 
 slovakia s.r.o.

Prvý kontakt medzi spoločnosťami Klauke a 
THONAUER bol nadviazaný ešte pred pár rokmi, 
a to návštevou našich Dní otvorených dverí 
v metropole Rakúska. Produktové portfólio 
zaujalo, o čom svedčí, že vzájomná spoluprá-
ca medzi našimi spoločnosťami sa následne 
rozvinula v roku 2013, keď si zákazník od nás 
zakúpil prvý krimpovací automat a to konkrétne 
model Komax Gamma 333PCB od popredného 
svetového výrobcu strojov na spracovanie vo-
dičov, švajčiarskej firmy Komax AG. Vzhľadom 
na spokojnosť s uvedeným zariadením, jeho 
výkonom, spoľahlivosťou, ako aj kvalitným 
popredajným servisom, obojstranne výhodná 
spolupráca mohla pokračovať aj do budúcnosti.

Začiatkom tohto roku spoločnosť 
 THONAUER do Klauke dodala a uviedla do 
prevádzky ďalšie automatické zariadenie od 
firmy Komax – tentoraz to bol model Alpha 
355S v špeciálnom prevedení na spracova-
nie vodičov s veľkými prierezmi a nadštan-
dardnou hrúbkou izolácie. So šéfom výroby 
Ing. Petrom Bielončíkom sa rozprávajú náš 
obchodný manažér Peter Žiška a konateľ-
ka slovenskej pobočky Naďa Potisková:

považujete začiatok spolupráce s firmou 
THonaUEr v oblasti spracovania vodičov za 
správne rozhodnutie? ak áno, tak prečo?

Áno. S firmou THONAUER spolupracuje-
me už niekoľko rokov. So spoluprácou sme 
spokojní. Veľkým prínosom je, že THONAUER 
má servisné stredisko na Slovensku, takže v 
prípade potreby je reakčný čas veľmi dobrý.

môžete objasniť dôvody, ktoré vás 
viedli k opakovanému nákupu komax 
zariadenia od firmy THonaUEr?

 Už prvý automat splnil očakávania, čo 
sa týka funkčnosti, výkonu a spoľahlivosti. 
Rovnako sme boli veľmi spokojní aj s popre-
dajným servisom a na základe týchto dobrých 
skúseností bola odporučená kúpa rovnakého 
stroja aj pre závod Klauke v Mexiku. Náš 
prvý automat od THONAUERu bol v podstate 
kupovaný na spracovanie káblov s prierezom 
do 5 mm2 , na ktoré sa krimpujú robustné 
kontakty, tieto prierezy sú však na hornej hra-
nici možností stroja, ktoré udáva špecifikácia. 
Keďže bolo potrebné vyrábať veľké množstvá 
takmer nepretržite, záťaž na štandardný stroj 
by bola takmer nonstop na hornej hranici. 
Toto si vyžadovalo zo strany komaxu špeci-
álne riešenie na mieru našej požiadavky. 

ako sa firma komax aG po-
stavila k tejto výzve?

Navrhovaným riešením bola dodávka 
krimpovacieho automatu Komax Alpha355 S v 
špeciálnom prevedení na spracovanie vodičov 
s prierezom 6 mm2 a nadštandardnou hrúbkou 
izolácie. Výmena technických dát a špecifikácii 
začala ešte koncom minulého roku a po dolade-
ní konečných požiadaviek a otestovaní vzoriek 
vodičov bol stroj dodaný a uvedený do úspešnej 
prevádzky začiatkom februára tohto roku.

ako prebiehalo uvedenie do prevádzky?
Uvedenie stroja do prevádzky v spolupráci s 

firmou THONAUER prebehlo úplne bez problé-
mov. Automat bol úspešne nainštalovaný a tak-
tiež bola overená výroba a spracovanie vodičov 
s prierezom 6mm2 s nadštandardnou hrúbkou 
izolácie. Následne prebehlo zaškolenie obsluhy. 
Výhodou pre nás bol takmer identický ovládací 
software, ktorý sme už poznali z používania 
predchádzajúceho stroja v našej prevádzke. 

spĺňa dodaný krimpovací automat oča-
kávania a potreby vašej produkcie? 

Šéf výroby klauke slovakia pán bielončík (2. 
sprava), so svojím tímom obsluhy a údržby 
pred komax alpha 355s.

Spoločnosť Klauke Slovakia s. r. o. 
patrí do celosvetovej korporácie Textron, 
ktorá sa zaraďuje medzi najlepšie sveto-
vé multi-priemyselné podniky. Textron 
tvoria početné dcérske spoločnosti a 
divízie pôsobiace v leteckom segmen-
te – helikoptéry, lietadlá; priemyselnom 
segmente – palivové systémy, špecializo-
vané vozidlá a zariadenia pre Golf; a tiež v 
oblasti, ktorá pokrýva elektrické, úžitkové 
a telekomunikačné trhy po celom svete.

Hlavným výrobným programom 
spoločnosti Klauke Slovakia je výroba 
špeciálnych výliskov, káblových ôk, výroba 
káblových zväzkov, konektorov do zadných 
skiel automobilov a montážnych panelov.

Spoločnosť Klauke Slovakia v mi-
nulom roku dosiahla obrat 20,18 
mil. EUR a v súčasnosti zamestná-
va viac ako 400 zamestnancov.

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com
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Áno, stroj spĺňa naše očakávania. Keď-
že už máme automat od Komaxu - Gamma 
333 PCB, vedeli sme, že od nového Komax 
Alpha 355S a rovnako aj od firmy THONAUER 
môžeme očakávať kvalitu a spoľahlivosť. 

 Jedným z najdôležitejších prvkov 
automatu sú krimpovacie lisy – po-
važujete ich za dostatočné?

Čo sa týka krimpovacích lisov - 2-tonové 
lisy boli na hranici, pokiaľ ide o potrebnú 
krimpovaciu silu. Preto sme sa rozhodli 
použiť lisy so zvýšenou krimpovacou silou 
o 30% a použili sme lisy s krimpovacou 
silou 2,6 t. Oceňujeme tiež použitie iden-
tického analyzátora krimpovacej sily (CFA), 
ktorý bez problémov pracuje aj pri týchto 
zvýšených hodnotách krimpovacej sily.

môžete nás informovať, koľko operá-
torov v súčasnosti pracuje so strojom 
a na koľko smien je stroj vyťažený?

V súčasnosti so strojom pracujú traja operá-
tori. Stroj je momentálne vyťažený na dve sme-
ny. Veríme a máme to už odskúšané aj z praxe, 

že krimpovacie automaty Komax dokážu praco-
vať aj v 3-smennej resp. nepretržitej prevádzke 
bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na kvalitu. 

nakoľko ste spokojný s produkciou, čo 
sa týka jej stability a opakovateľnosti?

Produkcia na strojoch od Komaxu je 
stabilná, kvalita vyrábaných produktov je na 
vysokej úrovni. Využívaním zabudovaného 
analyzátora krimpovacej sily (CFA) dokážeme 
kontrolovať každý krimp v procese hromadnej 

výroby. Predpokladáme, že nasadenie nového 
automatu Komax Alpha 355S sa výrazne prejaví 
aj na celkovom zvýšení kvality našej produkcie.

pán bielončík, ďakujeme veľ-
mi pekne za rozhovor!

krimpovací automat alpha 355s od firmy 
komaX aG

Úspešné certifikácie iso a audity

THonaUEr spol. s r. o., brno | Certifikácia 
podľa ISO 9001:2008 pôsobí na podnik v 
mnohých ohľadoch pozitívne. V THONAUERi 
Česko sa prejavujú tieto pozitívne aspekty 
okrem iného v tom, že štruktúra a komplexnosť 
procesov boli vo väčšej miere optimalizované. 
Bola zlepšená interná komunikácia a interná 
kontrola bola uvedená na vyššiu úroveň.

Kvalita našich výkonov je od založenia 
firmy v r.1988 základom pre náš desaťro-
čia trvajúci obchodný úspech. Požiadavky 
prostredia moderného trhu nás teraz priviedli 
k trvalému prispôsobovaniu sa požiadavkám 
kvality medzinárodných štandardov. Teraz 
keď už aj THONAUER spol. s r.o. úspešne 
absolvovala certifikáciu ISO-9001:2008, je 
vlastne celá skupina THONAUER certifikovaná 
podľa tohto štandardu, pretože THONAUER 
Slovensko bude nasledovať na jeseň.

THonaUEr kft, budapešt | Začiatkom marca 
prešiel THONAUER Kft. úspešne prvým do-
hliadacím auditom od certifikácie v roku 2014, 
čím sa certifikát o jeden rok predĺžil. Obchod 
so strojmi, konštrukcia špeciálnych strojov, a 
energetické oddelenie pracujú v definovaných 
časoch. V priebehu prípravy boli niektoré proce-
sy prispôsobované a vylepšované. Zo strany 
audítora boli prinesené i nové myšlienky, ako 
napr. aktualizované hodnotenie reklamácií a tiež 
optimalizované vyhodnotenie dodávateľov. V sú-
vislosti s týmito zmenami bolo tímu prezentova-
né, ako je možné pozdvihnúť procesy na vyššiu 
úroveň aktívnym riadením ich kvality. S týmto 
vedomím sa už začalo zhromažďovanie myš-
lienok na ďalšie zlepšovanie alebo nevyhnutné 
zmeny, aby ich bolo možné včas uskutočniť.

›
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kompetentné riešenie pre 
termočlánky

Pri vyššie zmienenom výrobku ide o výrobu 
teplotných senzorov na princípu termočlán-
kov. Ide o trúbku z nerezovej ocele plnenú 
práškovým kremíkom. Cez tento prášok sú 
vedené dva drôty z rozdielnych materiálov.

Oba tieto drôty je potrebné na jed-
nom konci trúbky spojiť zvarom a po-
tom koniec celej trúbky zavariť.

Na druhom konci trúbky musí byť výstup 

drôtov uložený v epoxidovej živici, aby do 
kremíkovej náplne nemohla vnikať vlhkosť.

Ďalším pracovným krokom je odizolo-
vanie lankových vodičov, ktoré sú následne 
pripojené na výstupy termočlánku. Druhý 
koniec lankového kábla, spojený s elek-
tronikou senzoru, sa musí na záver tiež 
uložiť do dvojzložkovej epoxidovej živice.

Vodiče termočlánku sú oblúkovito zba-
lené pre vytvorenie spoja a pripojenie s 
vysokou integritou.

Hotový senzor teploty

puzdro termočlánku je oblúkovito 
zavarené pre vytvorenie precízneho 
tesnenia senzoru.

Zapuzdrenie výstupných vodi-
čov na konci trúbky epoxido-
vou živicou.

rad programovateľných 
napäťových zdrojov pre im-
pulzné oblúkové zváranie 
sa ideálne hodí na presnú 
veľkosériovú výrobu termo-
článkových senzorov.

na príklade jedného, na prvý pohľad nijako mimoriadneho výrobku, môže THonaUEr preukázať 
svoju kompetenciu pre individuálne riešenia a pritom čerpať z bohatého repertoáru svojho spektra 
technológií.

ZadaniE riEŠEniE THonaUEr

Zvar oboch drôtov na konci trúbky

Zavarenie trúbky termočlánku

Uloženie oboch vodičov do epoxidovej 
živice na konci trúbky

Odizolovanie lankových vodičov

Spojenie a privarenie lankových vodičov

Zaliatie riadiacej elektroniky do plastového 
puzdra

Oblúková zváračka  
macGregor pa 60 p1

Oblúková zváračka  
macGregor pa 60 p1

Miešací a dávkovací systém rampf c-ds 
pre integráciu do zákazníkovej výrobnej linky

Odizolovací stroj cosmic 32 m – cdd s 
automatickou kontrolou poškodenia laniek

Odporová zváračka Eks keller kWm 8 
compact 

Automatický miešací a dávkovací systém 
rampf dc-cnc 

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com
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V posledných rokoch stále viac v oblasti 
elektronickej výroby a káblovej konfekcie 
nadobúda na význame metóda Hotmelt-Mo-
ulding. Touto technológiou sa dajú dosky 
plošných spojov chrániť pred všetkými 
možnými vplyvmi prostredia. Káblové výstupy 
sú obstreknutím dokonale utesnené. Naviac 
tento spôsob obstreku prináša tiež možnosť 
formovania tvarov. Týmto je možné ušetriť celé 
puzdra alebo vytvoriť montážne pomôcky. 

Pretože je táto technológia zaujímavá 
tiež pre výrobu malých počtov kusov, čo 
sa však z pohľadu investície často neopla-
tí, THONAUER odteraz ponúka za poplatok 
možnosť výroby. Pracujeme na zariadení 
Werner Wirth TM2500 s výtlačným lisom pre 
prívod materiálu. Týmto spôsobom pre vás 
môžeme vyrábať i malé série cenovo efektívne.

obráťte sa na nás ohľadom vašich problémov 
so zalievaním, na kontakt s vami sa tešíme.

Hotmelt-moulding aj pre 
malosériovú výrobu

Zalievacou technikou Hotmelt je možné vyrábať i 
celé puzdra v malých počtoch kusov.

daniel Hanačík
Tel.: +421 2 527 33 664
daniel.hanacik@thonauer.sk
www.thonauer.com

Vedúci servisu firmy THonaUEr barna magyari v 
akcii u zákazníka prettl Hungária kft. (maďarsko).

Servis bol, je a vždy bude integrálnou súčas-
ťou skupiny THONAUER. Je pre náš veľmi dôle-
žité, že môžeme našich zákazníkov kompetentne 
a rýchlo podporovať radou a optimalizáciou 
procesov. V Maďarsku napríklad v súčasnosti 
pracujú v oblasti služieb zákazníkom ako strojní 
a elektroinžinieri traja pracovníci. Špeciálne v 
tejto oblasti je rozhodujúca skúsenosť. Pracov-
níci patria do tímu už roky, absolvovali početné 
školenia u výrobcov a môžu uviesť celý zoznam 
úspešne vyriešených úloh, ktoré tvoria základný 
kameň ich know-how. Ich hlavné úlohy zahŕňajú 
uvedenie zariadení do prevádzky, školenia, 
kalibrácie zariadení, údržbu technológie a 
vývoj procesov, ako i poradenstvo a opravy.

Tešíme sa z nadviazania kontaktu s 
Vami a radi Vám budeme k dispo-
zícii pri servisných zadaniach.

full service – pre dobro zákazníka
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Veľa nového na internete –  
nový vstup na web

Keď sa projekt začal, bol fakt, že Google by 
responzívnu zmenu webových stránok mohol 
vyhodnocovať týmto spôsobom, maximál-
ne predpokladateľný. Hlavným stimulom 
pre rozsiahlu reštrukturalizáciu vstupu na 
web bolo pre THONAUER jednak všeobecné 
prepracovanie jeho image a po druhé potreba 
rozsiahleho poskytovania informácií návštev-
níkovi stránok. Nebolo dostatočne ústretové 
k zákazníkovi, aby bol záujemca kvôli získaniu 
ďalších informácií o stroji odkazovaný na 
stránku výrobcu. Stránky preto ponúkajú 
obsažné informácie o skupine THONAUER a o 
všetkých ponúkaných strojoch a riešeniach.

Vyhľadávacie funkcie
Okrem fulltextového vyhľadávania, ktoré 

umožňuje nájsť každý existujúci pojem, sú 
hodné pripomenutia štyri rozdielne cesty 
pod bodom menu »Produkty & Riešenia«, 
ktorými je možné sa dostať k požadovanému 
produktu. THONAUER rozdelil od začiatku 
svoje portfólio do rôznych produktových 
oblastí, ako je spracovanie káblov alebo EMC 
tienenie a k tomu priradil príslušné iko-
ny. Tieto produktové oblasti sú tak prvou 
cestou k nájdeniu vhodnej technológie.

Ďalšiu možnosť výberu predstavujú 
odvetvia, ktoré niekedy vyžadujú špeci-
fické technológie. Preto tu nájdete sedem 
odvetví, okrem iného letectvo, sektor au-

tomotive alebo energetický, za ktorými sa 
skrýva výber rozdielnych technológií. 

Pre používateľa je potrebné nájsť vhod-

nú technológiu procesu pre svoje po-
žiadavky. Menu teda ponúka 17 rôznych 
procesov, ktoré určite budú postačovať 
pre požiadavky väčšiny návštevníkov.

Nakoniec ešte ostáva hľadanie výrob-
kov podľa ich výrobcov ako štvrtá ces-
ta k nájdeniu vhodnej technológie. 

informácie o výrobku
Vlastné informácie o výrobku, tak povediac 

cieľ cesty, obsahujú okrem krátkeho opisu ešte 
najdôležitejšie technické údaje, vyobrazenie 
a pokiaľ je k dispozícii, tlačidlo pre stiahnutie 
originálneho datasheetu a video o výrobku. Do-
pytové tlačidlo uľahčuje nadviazanie kontaktu.

Všetky výrobky sú krátko opísané a vybavené 
najdôležitejšími technickými údajmi. pomocou 
ikon je možné si stiahnuť originálny datasheet, 
nahliadnuť na video, ktoré je k dispozícii a zadať 
otázky alebo dopyty.

cez »národné webstránky« obdrží návštevník 
prístup k jazykovej verzii prípadne stránkam 
dcérskych spoločností.

Včasný vstup na internet je v zásade dobrá vec. Takmer životne dôležitým je, že Google nedávno 
upravil svoje vyhľadávacie algoritmy takým spôsobom, že takzvané responzívne webstránky, 
teda stránky so vzhľadom prispôsobiteľným koncovému zariadeniu, bude ošetrovať prednostne. 
THonaUEr teda predstavuje nový vstup na internet v ideálnom čase.
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Jazykové verzie
Veľkú výzvu predstavovala mnohojazyč-

nosť stránky. Podľa dcérskych firiem skupiny 
THONAUER nájde záujemca stránky jednotli-
vých krajín v príslušnom jazyku tejto krajiny. 
Anglická jazyková verzia sceľuje obraz a 
podčiarkuje medzinárodný charakter firmy.

produktový katalóg
V príprave je nástroj, ktorý v budúcnosti 

umožní určité dáta z webovej stránky kedykoľ-
vek generovať a zobraziť ako PDF. Tento produk-
tový katalóg, ktorý bude vždy aktuálny, bude k 
dispozícii nielen vo verzii na obrazovke, ale i v 
tlačenej verzii a použitý na výrobu tlačeného a 
viazaného produktového katalógu THONAUER.

Hľadanie výrobkov 
podľa odvetví.

po zvolení odvetvia 
sa rozbalí zoznam 
príslušných strojov alebo 
kategórií.

Hľadanie výrobkov cez 
procesy. 

kliknutím na prísluš-
ný proces sa rozbalí 
prehľad príslušných 
strojov.

Vyhľadávanie produktov sa realizuje štyrmi 
rôznymi cestami, podľa toho, ktoré informácie sú 
k dispozícii.
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ELOSYS 2014
Trenčín, SK

AMPÉR 2015
Brno, CZ

INDUSTRIAUTOMATION 2015
Budapešť, H

ohliadnutie sa za výstavami

Spoločnosť THONAUER Slovensko už po 
14. raz na veľtrhu Elosys úspešne prezento-
vala najnovšie technológie pre zefektívnenie 
vašich výrobných procesov: zariadenia z oblasti 
spracovania vodičov a káblov – strihacie a 
odizolovacie stroje, krimpovacie lisy, zaria-
denie na zmršťovanie bužírok, atď. Rovnako 
veľký záujem odborná verejnosť prejavila i o 
odporovú zváračku a dávkovač 2-zložkového 
materiálu, ako i novinku v našom produktovom 
portfóliu – zariadenie na priemyselné znače-
nie pomocou etikiet. Všetky uvedené stroje 
ste si mohli vyskúšať priamo v prevádzke. 

Ďakujeme všetkým návštevníkom 
za záujem o naše produkty a tešíme sa 
na ďalšie kontakty a spoluprácu.

Otvorený dizajn nášho veľtržného stánku na-
šiel u návštevníkov najdôležitejšieho maďarské-
ho veľtrhu maximálne pozitívnu odozvu. Okrem 
iného sme vystavovali niekoľko strojov Komax, 
ako Alpha 355 a nová Kappa 331, ale veľký zá-
ujem vyvolalo aj naše zariadenie Werner Wirth 
Hotmelt TM2500. To bolo na veľtrhu aj predané.

THONAUER Kft. označilo prezentáciu na 
veľtrhu za veľký úspech, ktorý bol, okrem 
úspešného predaja, využitý aj na nadviazanie 
dôležitých kontaktov s dobrou odozvou.

Ako každý rok sme sa zúčastnili najväčšieho 
východoeurópskeho elektrotechnického veľtrhu.

Náš stánok o veľkosti 40 m2 bol tohto roku 
kompletne novo organizovaný a predstavil 
sa v novom dizajne. Tento bol vypracova-
ný skupinou Lighthouse a nášmu stánku 
veľmi pristal. Vystavovali sme celkom 24 
exponátov od 17tich našich dodávateľov.

Takmer všetky naše exponáty boli pred-
vádzané za prevádzky a na mieste testované, 
ako napr. laserový odizolovací stroj SIENNA 
210D. Ďalej boli predstavené nasledujúce 
novinky: Zariadenie Hotmelt TM 2300 fir-

my Werner Wirth, aplikátor etikiet Wraptor 
firmy Brady ako i krimpovací lis Splice 
SP 09 firmy OSW. Všetky novinky medzi 
návštevníkmi vyvolali značný záujem.

Ukazuje sa, že odborné veľtrhy sú pre 
našich zákazníkov veľmi zaujímavé, čo sa 
odráža na stúpajúcich počtoch návštevníkov. 
Mali sme viac ako 120 návštevníkov, ktorí sa 
zaujímali o naše technológie. O tomto záujme 
si mohlo samo urobiť obraz aj naše podni-
kové vedenie z Viedne pri svojej návšteve. 

Čerešničkou na torte bol predaj krim-
povacieho lisu WDT priamo na mieste.
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Predstavenie nového show roomu

THonaUEr inhouse-show

Samozrejme sa dá úspech akcie pre 
zákazníkov merať aj množstvom zjedených 
párkov a načapovaných nápojov, podstatne 
lepšie meradlo však predstavuje kvalita návštev 
meraná pracovníkmi odbytu a vedenia firmy 
v priebehu dní „Inhouse Show” v apríli.

Pokiaľ sa z asi 600 pozvaných nákupcov, 
výrobných špecialistov a firemných partne-
rov 100 osôb z 50 podnikov zaujímalo „live“ 
o zariadenia, tak to bola úspešná akcia. V 
rámci otvorenia nového show roomu v polovici 
apríla bolo možné obdivovať široký prierez 
ponúkaných produktov z oblasti spracovania 
káblov, techniky spájania, miešania, dávkova-
nia, ako i riešení pre popisovanie a skúšobné 
a testovacie systémy pre káble a vodiče.

Nový vstup na trh predstavuje riešenie 
pre úsporu energie, ktoré môže byť použité 

špeciálne v oblasti telekomunikácií a IT alebo 
u prevádzkovateľov solárnych zariadení. Inteli-
gentné lítium iónové akumulátory sú nemec-
kou firmou ads-tec vyvinuté a ako stupňovité 
Energy Storage vyrábané vrátane systému 
IT-Management. Akumulátory môžu byť 
vyrábané na mieru podľa individuálnej potreby. 
Od majiteľov veľkých rodinných domov, cez 
priemysel a remeslá až po dodávateľov energie 
a prevádzkovateľov sietí – so svojimi lítium 
iónovými akumulátormi by THONAUER rád 
dodával širokému spektru zákazníkov základnú 
súčasť pre zásobovanie energiou v budúcnosti 
– ako zdôraznil šéf predaja pán Werner Renner.
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THonaUEr sales meeting

Zhromaždené vedenie a predajný tím skupiny 
THonaUEr využíva rozprávkové počasie na 
skupinové foto.

28. a 29. mája 2015 sa vo Viedni opäť 
konal medzinárodný Sales Meeting našej 
firmy. Hlavná dôležitosť bola kladená na 
prezentáciu stratégie podniku, marketing a 
predstavenie nášho oddelenia pre vývoj a 
výrobu špeciálnych aplikácií podľa priania 
zákazníkov. Dôležitý zreteľ bol kladený aj na 
hodnotenie našich dodávateľov. Sústredenie 
sa na tých najlepších potvrdzuje úsilie skupiny 
THONAUER dodávať svojim zákazníkom kvalitné 
produkty a ponúkať rýchle a účinné riešenia. 

Účastníci z Maďarska referovali o svojich 
nových možnostiach po presunutí do novej 
firemnej budovy v Budakeszi a budovaní 
vývoja a predaja špeciálnych aplikácií. Tieto 
kapacity a know-how budú samozrejme vy-
užívané i v iných krajinách. Tieto zákaznícke 
požiadavky existujú všade a teraz ich môžeme 
lepšie a účinnejšie plniť. Okrem spracovania 
káblov nadobúda stále väčší význam dáv-
kovacia a zalievacia technika. V technológii 
akumulátorov energie bola vybudovaná 
ďalšia dôležitá podnikateľská činnosť.

Túto príležitosť sme využili tiež na predstave-
nie pracovníkov reklamnej agentúry Lighthouse, 
ktorí referovali o príslušných oblastiach práce. 
Význam nákladov vynaložených na marketing 
a medzinárodná spolupráca pri zverejňovaní 
informácií v odborných časopisoch, pri hľadaní 
tém v podnikovom časopise a aktualizácia tento 
rok vytvoreného nového vstupu na web môžu 
byť na báze tohto stretnutia ešte prehĺbené. Tiež 
sme prediskutovali nové jednotné prezentá-

cie na veľtrhoch v jednotlivých krajinách.
Prezentované boli i výstavy Inhouse-Show, 

ktoré sa medzitým veľmi úspešne konali vo 
všetkých pobočkách. Skoré vydanie produk-
tového katalógu, ako online, tak i v tlačenej 
podobe, bolo všeobecne privítané. Úzka 
spolupráca jednotlivých pobočiek s našou 
reklamnou agentúrou je základom dob-
rých úspechov v predaji. Spoločný večer s 
okružnou jazdou mestom a pri dobrom víne 
v Grinzingu ukončil prvý deň stretnutia. 

Veľkú časť druhého dňa zabral tréning pre-
daja s osvedčeným odborníkom v tejto oblasti. 
Najprv sme si zopakovali najdôležitejšie tech-
niky profesionálneho jednania so zákazníkmi a 
spôsob prípravy na náš rozhovor so zákazní-
kom. Nakoniec bol celý predajný tím rozdelený 

na zákazníkov a predávajúcich, práve kvôli 
zvládnutiu chúlostivých úloh, čo sa samozrejme 
tiež podarilo. Na záver sa ešte hovorilo o IT pro-
jektoch a predovšetkým boli odsúhlasené budú-
ce projekty. Zvyšný čas mohol byť ešte využitý 
na rozhovor o aktuálnych záležitostiach predaja.

Nakoniec sa hovorilo o úspešnom 
stretnutí a dosiahnutí prehĺbenia poci-
tu súdržnosti „rodiny THONAUER“.
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n  Založila pred 25 rokmi p. Zele-
né Pálfi Gabriella v Budapešti 
ako reprezentačnú kanceláriu

n  THONAUER Kft. bol zalo-
žený v roku 1995

n  Traja kvalifikovaní obchodníci

n  Traja vyškolení servisní technici 
s dlhoročnými skúsenosťami

n  Od roku 2014 sídli v Budakeszi 
(20 km západne od Budapešti)

n  720 m² rozšíriteľnej prevádzkovej budo-
vy s príjazdom pre nákladné automobi-
ly, skladom, predvádzacím priestorom a 
vlastným parkoviskom; blízkosť diaľnice

n  Už 8 rokov vlastná konštrukcia 
špeciálnych strojov s dobrým 
zakázkovým krytím. Traja vývo-
joví inžinieri a jeden montér

n  Vlastná 3D konštrukcia a 
montážne oddelenie

n  Certifikácia podľa ISO 
9001:2008 od roku 2014

n  Spoplatnená výroba Hotmelt-Moulding

ThonAUer Kft
Maďarsko

n  Založený 1988 vo Viedni

n  Firemné sídlo Viedeň, 23.

n  Dvaja kvalifikovaní obchodníci, jeden 
vedúci predaja

n  Jeden kvalitne vyškolený servisný 
technik

n  V roku 2013 sa oslavovalo 25. výročie 
založenia

n  Od roku 2013 certifikovaný podľa ISO 
9001:2008

n  Vlastná výroba za poplatok

n  Výroba vzoriek a malých sérií tesnenia 
RAMPF atď.

n  Asi 1000 m² administratívnej plochy 
s príjazdom pre nákladné automobily, 
skladom, predvádzacím priestorom 
a parkoviskom, blízkosť diaľnice a metra

n  Založený v roku 2000 v Bratislave

n  7 pracovníkov 

n  Kancelária v centre Bratislavy

n  Vlastný sklad na mieste

n  Dvaja kvalifikovaní obchodníci, jeden 
servisný technik, servisné stredisko vo 
Zvolene (kvôli najlepšej dostupnosti) 

n  Certifikácia ISO pred uzavretím

n  Založený v roku 1999 v Brne

n  4 pracovníci 

n  Jeden obchodník, jeden servisný 
technik (60 km západne od Brna)

n  Sklad na mieste

n  Certifikácia podľa ISO 
9001:2008 od 2015

n  Reprezentačná kancelária s prvými kon-
taktami na zákazníkov už od roku 1988 

n  Založený v roku 2003

n  Sídlo firmy v Bukurešti

n  Dvaja obchodníci, šesť servisných 
technikov rozmiestnených tak, aby 
mohli svojich zákazníkov dosiahnuť 
max. v priebehu štyroch hodín

n  Centrálne umiestnená kancelária

n  Sklad na mieste

n  Predvádzací priestor

n  Od roku 2014 certifikácia 
podľa ISO 9001:2008

n  Alternatívne pracovisko pre služby 
zákazníkom v Timisoare a Kluži

ThonAUer gmbh
Rakúsko

ThonAUer
Predajné a servis-
né pracoviská

ThonAUer s.r.o.
Slovensko

ThonAUer spol. s r.o.
Česká republika

ThonAUer Automatic Srl.
Rumunsko
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Inhouse-Show,  
THONAUER s.r.o.

SMART AUTOMATION AUSTRIA, Linz

Výstava v bratislave s 
tanečnou vložkou

THonaUEr sa prezentuje na 
smarT

Priamo v sídle firmy THONAUER na 
Cukrovej ulici 14 v Bratislave sa konalo v 
dňoch 10. a 11. júna predstavenie reprezenta-
tívneho výberu produktového portfólia. Okrem 
predvedenia najnovších technológii v prevádzke 
sme túto príležitosť využili aj na pripomenutie 
si 15. výročia založenia slovenskej pobočky, 
ktoré oslavujeme tento rok. Našich obchod-
ných partnerov sme potešili aj ochutnávkou 
rakúskych vín a strhujúcim tanečným vystú-
pením troch tanečníc, ktoré všetkých očarilo.

THONAUER Slovensko bol založe-

Na tohtoročnej výstave Smart, ktorá 
sa konala od 19. do 21. 5. v Linzi, ne-
mohli byť vedené len rozhovory s novými 
záujemcami, ale tiež so „starými známy-
mi“, ktorí THONAUER poznajú už roky a 
radi sa informujú o najnovšom vývoji. 

V odľahčenej atmosfére si návštevníci 
mohli vytvoriť dobrý prehľad o sortimente 
firmy THONAUER. Predvádzanie výrob-
kov na mieste otvorilo vybudenú diskusiu 
o najrôznejších možnostiach využitia. 

Okrem súčasného sortimentu boli 
predstavené aj nové výrobky, ako je aku-
mulátor od ads-tec. Zlatým klincom bol 
krimpovací automat Komax Alpha 355S, 
ktorý na seba pritiahol všetky pohľady.

I novému dodávateľovi Drei Bond, 
ktorý sa špecializuje v oblasti lepiacej 
techniky, boli položené prvé otázky.

Veľtrh, ako miesto stretnutí, je vítanou 
platformou pre osobné spoznávanie, ideálny 
základ pre mnohoročnú a pozitívnu spolu-
prácu. I tento rok sa znovu ukázalo, aké je 
dôležité byť prítomní na SMART. Poloha, 
veľkosť a dizajn stánku THONAUER, ktorý bol 
po prvýkrát umiestnený vonku, boli ideálne a 
tím bol vysoko motivovaný, takže THONAUER 
môže pozerať späť na úspešné veľtržné dni.

ný v roku 2000 ako dcérska spoločnosť 
rakúskeho  THONAUERu GmbH. Už o 
rok neskôr začalo svoje služby ponúkať 
servisné stredisko vo Zvolene, s cieľom 
priblížiť sa regionálnym zákazníkom. 

Firma na trh dodáva kvalitné technoló-
gie od významných svetových dodávateľov. 
„Spolu s dodávkou zabezpečujeme pre 
našich zákazníkov aj kvalifikovaný záručný 
a pozáručný servis“ dodáva k tomu Naďa 
Potisková, konateľka slovenskej pobočky. 

„THONAUER sa presadzuje najmoder-
nejšími technológiami za optimálnu cenu, 
širokou ponukou produktov, ako aj kvalifiko-

vaným technickým poradenstvom“, zdôraz-
ňuje obchodný manažér firmy Peter Žiška, 
pričom dôraz kladie na kvalitu produktov.

Silnou stránkou spoločnosti je podľa neho 
zákaznícky orientovaný servis, s ktorým súvisia 
aj nové inštalácie zariadení a školenia pracovní-
kov obsluhy a údržby priamo v prevádzke. Popri 
štandardizovaných prístupoch si dnešný trh 
vyžaduje stále viac riešení šitých na mieru zá-
kazníka. „O túto výzvu sa naša spoločnosť delí s 
jej medzinárodnými partnermi, ktorí ako svetoví 
lídri v príslušných odvetviach ponúkajú riešenia 
založené na pokrokových technológiách a 
neustálom inovovaní“, vysvetľuje N. Potisková.

navzdory čiastočne daždivého počasiu ponúkol 
špeciálne navrhnutý vonkajší stánok vďaka svojej 
centrálnej polohe takmer ideálne miesto pre 
prezentáciu.
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realizácia projektov so 
štrukturálnymi fondami EÚ

V priebehu posledných piatich rokov mohol 
THONAUER Rumunsko zhromaždiť rozsiahle 
skúsenosti s úspešnými projektami financo-
vanými z európskych alebo vládnych fondov.

Táto forma financovania sa objavila asi v 
roku 2010. Prvý projekt mal hodnotu 200000 
€. Príjemca finančnej čiastky tohto projektu 
je partnerom skupiny THONAUER, ITI Elec-
tra, firma so 100 % rumunskou účasťou.

Spočiatku sa získavali povolenia na 
použitie štrukturálnych fondov veľmi obtiažne. 
Muselo sa rátať s dlhými čakacími dobami 
a v priebehu vlastného procesu neustále 
prevádzať zlepšenia. Dnes je už oveľa jedno-
duchšie k procesu pristúpiť a uzavrieť ho.

Výhody, ktoré firmy nadobudli z týchto 
fondov sú významné, vedú k novým pracovným 
miestam a k obnove priemyselného vybavenia.

Ani malé a stredné podniky by nemali 
podceňovať význam financovania. Vedie k rastu 
produktivity a kvality výrobkov, čo umožňuje 
prenikať na nové trhy a generovať nové zákazky.

Skupina THONAUER bola vždy dôleži-
tým partnerom pre zákazníkov, ktorí hľadajú 
takéto využitie metód financovania. Celková 
hodnota, ktorá môže byť pri financova-
ní projektu odpustená, je 1,4 milióna.

Ohľadom úspešnej spolupráce na pro-
jektoch môžeme menovať niekoľko me-
dzinárodných dodávateľských firiem pre 

THONAUER sa ohliada za najúspešnejším, 
ale i najnáročnejším rokom. Znovu sme nadvia-
zali na dobré výsledky roku predchádzajúceho 
a znovu sme zaznamenali rast obratu. Pán Ing. 
Mag (FH) Werner Renner, ktorý koncom roku 
2013 prevzal vedenie predaja v THONAUERi 
Rakúsko, vidí tajomstvo úspechu celkom jasne: 
„Sila podniku leží v snahe reagovať na špeciálne 
potreby zákazníkov, ktoré uspokojíme len ponu-
kou vysoko kvalitných výrobkov. Tak sme sa z 

predajcov strojov na spracovanie káblov vyvinu-
li v poskytovateľa riešení celého procesu spra-
covania. Naviac sme veľmi úspešne vybudovali 
nový segment miešacej a dávkovacej techniky.“

Podporovaný rámcovými hospodárskymi 
podmienkami predchádzajúceho roku, ako 
stabilný vývoj automobilového priemyslu, 
investičná pripravenosť v Rakúsku, ako i 
pokles nákladov spôsobený automatizá-
ciou vo výrobe káblových zväzkov a taktiež 

stimulu k optimalizácii vlastnej efektivity a 
trvalého ďalšieho rozvoja, mohol THONAUER 
svoje očakávania dokonca i prekonať.

Servisné a obchodné strediská zahŕ-
ňajú 50 pracovníkov v Rakúsku, Maďar-
sku, Slovensku, Česku a Rumunsku. 

THONAUER je ideálnym poskytovateľom 
riešení, pokiaľ ide o oblasť spracovania káblov, 
miešanie a dávkovanie alebo vaše EMC riešenia.

automobilový priemysel: Leoni, Delphi alebo 
STELLWAG, ďalej rumunské podniky ako 
Romcab, ITI Electra, MRB a Lumitech.

THONAUER teraz svojim partnerom 
ponúka, vďaka fundovaným skúsenostiam, 
priamu podporu v procese schvaľovania a pri 
dokončení projektov štrukturálnych fondov.

Koncom roku 2014 dospel systém v 
Rumunsku k novému poznaniu, ktoré viedlo k 
uľahčeniu nákupu priemyslového vybavenia. 
Schválením vládneho núdzového opatrenia 

čís. 19 / 2014, ktoré je oslobodené od po-
platkov, je zisk reinvestovaný a vložený do 
nadobudnutia strojov a výrobných prevádzok.

pre vaše otázky ohľadom realizácie konkrét-
nych projektov sme vám vždy radi k dispozícii.

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com

najúspešnejší rok skupiny 
THonaUEr

THonaUEr má za sebou jeden z najúspešnejších rokov vo svojej firemnej histórii. V obchodnom 
roku 2014 bol koncern taký úspešný ako nikdy, obrat po prvý raz stúpol nad 20 miliónov Euro.

konateľ firmy Lumitech, pán alin muresan, pri komax alpha 356.
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rAKúSKo A SlovinSKo 
Thonauer Gesellschaft m.b.h. 
Perfektastraße 59, 1230 Wien 
Tel. +43(0)1 804 2871-0, Fax-dW 10 
info@thonauer.at

MAĎArSKo 
Thonauer Kft. 
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi 
Tel. +36 23 457 003 
hungary@thonauer.net

SlovenSKo 
Thonauer s.r.o. 
cukrová 14, 81339 Bratislava 
Tel. +421(0)2 527 33 664,  
Fax +421(0)2 527 33 665 
Mobile +421(0)903 77 3314 
info@thonauer.sk

Pobočka
960 01 Zvolen 
Mobile +421(0)903 402 651 
michal.gombar@thonauer.sk

ČeSKo 
Thonauer spol. s r.o. 
cacovická 47, 61400 Brno 
Tel. +42(0)5 4524 3454 
Fax +42(0)5 4524 3408 
Mobile +42(0)602 511 741 
info@thonauer.cz

rUMUnSKo A MoldAvSKo 
Thonauer automatic s.r.l. 
Str. diligentei nr. 5 
031555 Bucuresti – Sector 3 
Tel. +40(0)21 335 1287 
Fax +40(0)21 336 9534  
office@thonauer.ro

Pobočka 
reprezentant Timisoara 
Mobile +40 727 321 030 
marian.menyhart@thonauer.ro 
Mobile +40 729 998 132 
adi.geana@thonauer.ro

reprezentant cluj 
Mobile + 40 735 228095 
cristian.serban@thonauer.ro

viedeŇ – BUdAPeŠŤ – BrATiSlAvA
Brno – BUKUreŠŤ

Zobrazenia a popisy obsahujú pridané úpravy.
Zmeny v priebehu technického spracovania sú vyhradené.
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opEn HoUsE, THONAUER Kft., Budapest (H) 22.–24. 9. 2015

ELosys, Trenčín (SK) 13.–16. 10. 2015

prodUcTronica, Mníchov (D) 10.–13. 11. 2015

Výstavy – veľtrhy – semináre

VZorky – maLÉ VÝrobnÉ dáVky

prosím využite voľné kapacity našich predvádzacích strojov 
na výrobu vzoriek a malých výrobných dávok.

Prosíme otázky a informácie žiadajte na tel. čísle +421 2 527 33 664 
alebo pošlite e-mail na info@thonauer.sk

CZ




