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Veľa nového v poslednej dobe

Od posledného vydania časopisu pre našich 
zákazníkov sa toho na všetkých frontoch veľa 
udialo. Ako prvé to boli interné jubileá. Pri pia-
tich pobočkách, ktoré neboli otvorené súčasne, 
sa môže ľahko stať, že takmer každoročne osla-
vujeme iné päťročné jubileum. V tomto roku to 
bolo 25 rokov trvania našej maďarskej dcéry 
THONAUER Kft. Firemné vedenie zorganizovalo 
pri tejto príležitosti trojdňový Inhouse-Show v 
novej lokalite v Budakeszi. Bola to teda dobrá 
príležitosť, popri novej strojovej technológii, 
predstaviť aj novú budovu, ktorá poskytuje 
dobré možnosti na podnikanie. A pretože to 
bol vážny dôvod, bol rovnako rozšírený a 
prestavaný výstavný priestor, takže množstvo 
návštevníkov zmeny a zlepšenia uchvátili. 
Akcia bola dokonca o jeden deň predĺžená…

Popri interných výročiach sú aj výročia 
mimo firemné, pričom mimo firemný je 
trochu zavádzajúce, pretože koniec kon-
cov ide o našich dlhoročných partnerov. V 
rámci tohtoročnej výstavy Productronica, 
veľkého veľtrhu elektroniky v Mníchove, 
slávila firma Komax Wire 40 rokov od svojho 
vzniku. Na základe tohto jubilea si všim-
nime mnoho rokov prežitých bok po boku 
ako partnerské firmy – v tomto prípade 
je to 27 – a človek sám je trochu hrdý.

Radujeme sa samozrejme s našim 
„starým” dodávateľom, ktorý aj teraz doká-
zal, aké množstvo energie a inovačnej sily 
je v ňom ukryté. Práve počas výročného 
dňa bola oznámená svetová premiéra, ktorá 
sľubuje novú revolúciu v spracovaní káblov.

V oboch krimpovacích automatoch 
Alpha 530 a 550 boli predstavené dve ďalšie 
zdokonalenia, ktoré už vyhovujú budú-
cim požiadavkám na plno automatizovanú 
výrobu káblov. Vynikajú pri tom koncepcie 
nastavovania a prestavovania zamerané na 
rýchlosť, vedúcu k vysokej flexibilite výroby.

Za zmienku stojí náš budúci produktový 

katalóg, ktorý bude generovaný z internetu. 
Aktuálnosť údajov je pri tom na poprednom 
mieste. Okrem toho ponúka prehľad, ktorý je 
dosiahnuteľný len týmto spôsobom. Vypra-
covanie tohto projektu si vyžadovalo veľké 
nasadenie, najmä preto, že pre naše podmienky 
nebola k dispozícii žiadna hotová aplikácia.

Náš nový partner a špecialista v technike 
lepenia, Drei Bond, rozširuje oblasť výrobkov 
„miešanie, dávkovanie a dávkovače”. Vďaka 
tomu môžeme našim zákazníkom navrhnúť 
špecifické riešenia, pokiaľ ide o zlepovanie 
častí vozidiel, plošné tesnenia pre motory 
a prevodovky, ako aj o zaistenie skrutiek.

Zaujímavý odborný článok od Drei Bond 
vysvetľuje problém výtoku oleja alebo kvapalín 
pri utesnených plastových dielov motorov. 
Predstavené ošetrenie plazmou vytvára 
nápravu a navyše je to ekologická alternatíva.

Prirodzene sme opäť pripravili zaujíma-
vý referenčný článok, ktorý sprostredkuje 
myšlienky, čo je možné urobiť a kto v na-
šom podniku je s tým oboznámený.

V tejto súvislosti vychádza pozvanie 
našim zákazníkom predstaviť čitateľom tiež 
zaujímavé projekty, ktoré sme spoločne 
vytvorili. Kto vie, aké synergie tým budú 
iniciované. V každom prípade sme aj tu 
otvorení Vašim podnetom a zadaniam.

So srdečným pozdravom,

Ing. Friedrich Thonauer
zakladateľ a konateľ firmy 

Dipl. Wbkfr. Angelika Thonauer
Konateľka

Príhovor
Ing. Friedrich Thonauer,
zakladateľ a konateľ firmy THONAUER GmbH

spracovanie káblov

strihacie stroje | odizolovacie stroje 
| strihacie a odizolovacie stroje | 
poloautomatické krimpovacie stroje | 
krimpovacie automaty | stáčacie stroje 
| osadzovanie do puzdier | manipulácia 
s káblami

Technika spájania

krimpovacie nástroje | odporové 
zváračky | spájkovacie automaty | 
zariadenia na spracovanie zmršťovacích 
bužírok | lisovacie nástroje

popisovanie a značenie

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

systémy pre miešanie, 
dávkovanie a nanášanie

Systém pre miešanie a dávkovanie 
2-zložkového materiálu | nízkotlakové 
zastreknutie (Hotmelt-Moulding)

kontrolné a testovacie systémy

výbrusové laboratórium | ťahové 
meracie prístroje

Technika pre skladovanie a 
navíjanie káblov

poloautomatické systémy skladovania 
cievok | zariadenia na prevíjanie káblov 
| stolové navíjačky cievok| špeciálne 
navíjačky cievok
 

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 | Konštrukcia špeciálnych 
strojov2
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Dcérska spoločnosť rakúskej THONAUER 
GmbH bola založená pred 25 rokmi v sep-
tembri 1995 dnes už bohužiaľ zosnulou Zele 
Pálfi Gabriellou. Tá položila základný kameň 
podniku dnes na maďarskom trhu najlepšie 
etablovaného a naďalej expandujúceho.

Dnes sa v Budakeszi (20 km od Buda-
pešti) v blízkosti diaľnice ležiaca kancelárska 
budova THONAUER Kft. rozprestiera na 
ploche viac ako 720 m² a má vlastný vjazd 
pre nákladné automobily, sklad, parkovisko a 
tiež od tohto roku zväčšený a modernizovaný 
výstavný priestor. S viac ako 200 zákazníkmi 
ako aj s celkom 18 skúsenými pracovníkmi 
vyrástol podnik z obchodnej firmy do odbor-
ného strediska s vlastným vývojom strojov. 
Tento obor výroby špeciálnych strojov, 
založený pred ôsmimi rokmi, v súčasnosti 
predstavuje dôležitú oblasť podnikania.

Od roku 2014 je podnik certifikovaný 
podľa ISO 9001:2008 a v súvislosti s tým 
boli ešte viac optimalizované interné proce-

sy a postupy aktívneho riadenia kvality.
V tomto roku bol tiež dokončený nový 

predvádzací priestor, ktorý má dvojnásobnú 
plochu a bol na konci septembra slávnost-
ne uvedený do prevádzky v rámci konania 
Inhouse-Show. Tá sa stretla s takou odozvou, 
že musela byť predĺžená o ďalší deň. „Sme 
potešení mimoriadne pozitívnou odozvou 
pri takom počte návštevníkov“, toľko Áron 
Alföldy-Boruss, konateľ THONAUER Kft.

posilnené marketingové aktivity
Rok 2015 priniesol novinky predovšet-

kým v oblasti marketingu. Tu pomáha nová 
webová stránka, rovnako ako pravidelné 
vydávanie Newsletteru. Osobné stretnutia so 
zákazníkmi, také ako pri domácom veľtrhu 
vo Viedni, pri priemyslových dňoch, domá-
com veľtrhu v Budakeszi, na automobilovom 
veľtrhu a na veľtrhu Productronica, sú dobrými 
príležitosťami posilniť vzájomné vzťahy.

V rámci 25. výročia bola usporiadaná 

malá oslava so všetkými spolupracovníkmi 
a partnermi. Pritom sa v príjemnej atmo-
sfére pripomenuli dôležité udalosti a míľ-
niky uplynulého štvrťstoročia a hovorilo sa 
okrem iného aj o plánoch do budúcnosti.

Štart do budúcnosti
„Zdôraznené boli tri témy: oddelenie špe-

ciálnych strojov, ponuka výroby Hotmelt-Mo-
ulding a trhová pozícia v oblasti dávkovačov”, 
ako povedal Áron Alföldy-Boruss. „Pre rok 
2016 zamýšľame nájsť pre túto oblasť nových 
zákazníkov a súčasných v ich projektoch 
podporovať. Taktiež plánujeme posilniť náš 
tím – radi by sme čoskoro prijali ďalšieho 
servisného inžiniera pre miešaciu a dávkova-
ciu techniku a pomocného konštruktéra pre 
našu stavbu špeciálnych strojov. S uvedením 
výrobkov Komax na trh na Productronica 
vyštartujeme do nového roku plnou silou.“

pri príležitosti 25 rokov od vzniku THonaUEr kft. v maďarsku sa v septembri konala interná firem-
ná oslava. V rovnakom termíne boli zákazníci a partneri pozvaní na štvordenný inhouse-show v 
sídle firmy. V novom zväčšenom predvádzacom priestore mali návštevníci príležitosť naživo vidieť 
najnovšie strojové technológie z produktového programu THonaUEr a diskutovať s obchodnými a 
servisnými technikmi priamo na mieste.

inhouse-show a 25. výročie
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40 rokov na „ostrí noža”

náš dlhoročný partner a projektant najmodernejšej technológie spracovania káblov, švajčiarsky 
komax Wire, oslávil 40 rokov od svojho vzniku v rámci výstavy productronica mníchov. THonaUEr 
bol na mieste a gratuloval k výročiu.

cutting Edge
Motto 40. výročia „40 rokov (na) Cutting 

Edge”, alebo v preklade „40 rokov na ostrí 
noža”, je podarená slovná hračka poukazujú-
ca na 4 desaťročia, v ktorých ostrie noža na 
strihanie a odizolovanie káblov predstavovalo 
ústredný nástroj poloautomatických a plno 
automatických výrobných strojov. Pritom si 
človek predstavoval všetko iné, ako „na ostrí 
noža” - podnik založený Maxom Kochom je 
odjakživa označením pre inovácie a špičko-
vé technológie pre spracovanie káblov.

Jubilejný Event – Gala-dinner
Večer druhého dňa výstavy Productronica, 

po dlhom a úspešnom dni, pozval Komax Wire 
spolupracovníkov, partnerov a zákazníkov do 
erbovej sály, hneď vedľa kongresovej haly.

Pre asi 400 slávnostných hostí bolo pripra-
vené viac chodov kulinárskych lahôdok, medzi 
ktorými sa o zábavu a zmenu postarali rôzne ak-
cie, ako poďakovania a gratulácie partnerských 

firiem. Jedinečným vyvrcholením bol osobný 
príhovor nového CEO, Matijasa Meyera, rov-
nako ako aj ceremoniál krájania torty s Maxom 
Kochom. Charizmatickému zakladateľovi firmy 
sa dostalo pri jeho výstupe potlesku v stoji.

Skupina THONAUER, oficiálne zastúpená 
oboma svojimi konateľmi, Ing. Friedrichom 
Thonauerom a Angelikou Thonauer, gratulovala 
s darčekovým košom naplneným špecialitami 
z krajín, kde má pobočky. Okrem toho bol 
venovaný objekt z akrylátového skla, naplnený 
tisíckami káblových odstrižkov a nesúci nápis 
napodobňujúci logo Komax v tvare 4X (ako 40).

k výročiu boli odovzdané aj darčeky (viď hore). 
ing. friedrich Thonauer a angelika Thonauer 
pri svojej gratulácii s matijasom meyerom, cEo 
komax Wire (viď dole).
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nová revolúcia v spracovaní 
káblov

maximálna flexibilita, extrémna robustnosť, najvyššia precíznosť a bezkonkurenčná produktivita – 
nové revolučné krimpovacie automaty alpha 550 a alpha 530 nastavili v rámci uvádzania výrobkov 
na tohtoročnej productronice v mníchove znova vysoký štandard. komax Wire sa veľkou paletou 
inovatívnych a inteligentných riešení predstavuje ako vedúci dodávateľ, čo sa týka komplexnosti 
ponuky a poskytovania služieb.

alpha 550

maximálny výkon
Trvalá vysoká produktivita a pružnosť s 

maximálnou presnosťou sú dnešné a budúce 
požiadavky na plno automatické spracovanie 
káblov. Alpha 550, najnovší krimpovací automat 
pre obojstranné osadzovanie dutinkami, ich 
svojou revolučnou technikou spĺňa v celom 
rozsahu. Pri štandardnom vybavení monitoro-
vaním zarezania ACD umožňuje spracovávať 
prierezy od 0,13 do 6 mm2 v najvyššej kvalite. 
Vďaka optimálnym nákladom na kus, najvyšším 
flexibilným výrobným výkonom a vynikajúcej 
kvalite je možné prostredníctvom Alpha 550 
docieliť rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.

alpha 530

robustný vševedko
Solídna osvedčená technika kombinova-

ná s inovatívnymi riešeniami zabezpečuje a 
zvyšuje schopnosť vytvárania hodnôt vo vašom 
podniku. Alpha 530, krimpovací automat pre 
jednostranné a obojstranné krimpovanie a 
osadzovanie dutinkami, spĺňa tieto kritériá 
pevnou, energickou technikou. Krátke časy na 
nastavenie a prestavenie prispievajú u Alpha 
530 k vysokej produktivite. Dodatočne dopl-
niteľné kvalitatívnymi možnosťami, ako ACD a 
SQC, spĺňajú aj najvyššie požiadavky na kvalitu. 
Svoje viacúčelové kvality preukazuje Alpha 530 
pri prierezoch vodičov od 0,13 do 4 mm2.

Krimpovacie automaty Komax Alpha 550 / 530

V praktickej zasúvacej priehradke, priamo pod 
vstupom kábla, sú nástroje pripravené kedykoľvek 
na dosah.

stánok komax Wire na veľtrhu 
productronica

Jednotné vodiace rúrky podporujú manipuláciu s 
káblom pri najtenších vodičoch.

predstavením oboch krimpovacích automa-
tov alpha 530 a alpha 550 na productronica 
mníchov nastavila firma komax Wire nové 
latky v spracovaní káblov.

novinky z 
productronica 2015
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pásový pohon spo-
ľahlivo vťahuje káble 
rýchlosťou až 12 m/s 
(alpha 550), príp. 9 
m/s (alpha 530).

Výhody alpha 550

n  Najlepšia produktivita vo svojej výkono-
vej triede

n  Najrýchlejšie nastavenie a prestavenie 
pre maximálnu produktivitu

n  Integrálne nástroje zabezpečenia kvality, 
ako je monitorovanie zarezania (ACD), 
pre vysoko kvalitné odizolovanie

n  Vybavené pre budúce požiadavky (napr. 
spracovanie hliníka) monitorovaním 
kvality a šetrným spracovaním káblov

n  Produkcia špeciálnych a zložitých apli-
kácií vďaka flexibilnej konfigurácii stroja

n  Robustné a spoľahlivé spracovanie vodi-
čov s prierezom 0,13–6 mm2

Výhody alpha 530

n  Bezkonkurenčne robustný a s dlhou 
životnosťou

n  Vysoký výrobný výkon vďaka inovatívnej 
a na účinnosť optimalizovanej obsluhe

n  Perfektne na seba zladené výrobné 
procesy pre vynikajúce výkony CPK

n  Voliteľné monitorovanie zarezania (ACD) 
a monitorovanie kvality odizolovania 
Q1240 (SQC)

n  Pevné a spoľahlivé spracovanie vodičov 
s prierezom 0,13–4mm2

n  Produktívny, s neuveriteľne krátkymi 
časmi na prestavbu

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com
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Hotmelt zalievacia platforma TM 2200

MIKO (Manufacturing Interface Komax)

prepojenie stolných lisov 
 komax do siete

nástup spracovania metódou 
Hotmelt

V spolupráci s výkonným výrobným 
systémom (MES) je možné vďaka MIKO mať 
stroje úplne pod kontrolou a naviazať ich na 
akékoľvek zákaznícky špecifické výrobné toky.

stavba a architektúra siete
Typicky je na ručnom pracovisku nasadený 

zákaznícky špecifický individuálny terminál 
PDA (Production Data Aquisition). Cez tento 
terminál potom existuje možnosť realizovať 
výrobné logistické úlohy, čo by nebolo možné 
na malých obslužných displejoch stolných 
lisov. Vďaka sprístupneniu „poslednej míle” 
cez MIKO však už operátor nemusí zadávať 

Zalievacie zariadenie TM 2200 umož-
ňuje cenovo výhodný vstup do techno-
lógie Hotmelt-Moulding. V štandard-
nej variante sa modulárne budovaný 
systém skladá zo zariadenia nádrže TM 
1004 a vstrekovacej hlavy TM 1010.

Vďaka jedinečnej mnohostrannosti 
zalievacích platforiem WERNER WIRTH 
môže byť TM 2200 zásobované aj z najrôz-
nejších jednotiek prípravy materiálu – od 
zariadenia nádrže až po výtlačný lis.

príprava materiálu prostredníc-
tvom zariadenia nádrže

Použitie zariadenia nádrže predstavu-
je riešenie prvej aplikácie pri vstupe do 
techniky Hotmelt. Pri tejto technológii sa 
suroviny spracovávajú vo forme granúl.

príprava materiálu prostredníc-
tvom výtlačného lisu 

Technika výtlačného lisu je najpohodl-

nejším a procesne najistejším spôsobom 
prípravy materiálu. Vie spracovávať naj-
rôznejšie materiály vo forme granúl a to 
spôsobom maximálne šetriacim materiál.

príprava materiálu prostredníctvom za-
riadenia pre tavenie priamo z vreca

Pre spracovanie reaktívnych zalievacích 
polyamidov odolávajúcich vysokým tep-
lotám. Prostredníctvom riadenej ohrevnej 
dosky je materiál tavený pod vzduchovým 
uzáverom a dopravovaný do nástroja.

Zariadenie je koncipované pre používanie 
jedným operátorom. Cez praktické jedno-
ručné ovládanie sa spustí čisto pneumaticky 
riadený cyklus. S uzatváracou silou až do 
700 kg je TM 2200 ideálnym riešením pre 
spracovanie malých a stredných sérií.

krimpovacie automaty komax je možné, vďaka dátovému rozhraniu Wpcs (Wire processing com-
munication standard) bezdrôtovo zapojiť do systému plánovania výroby. s novým, od základu vyvi-
nutým rozhraním miko (manufacturing interface komax) je to možné aj pri stolných lisoch komax 
bt 712, 722 a 752.

údaje zákazky ručne a stav stroja a vznika-
júce výrobné údaje je možné kedykoľvek 
získať elektronicky bez manuálnej pomoci.

Výhody

n  Zamedzenie chybným zadaniam vďaka 
prenosu údajov o diele, tovare a zákazke

n  Nárast kvality vďaka prenášaniu procesných 
parametrov, prípadne technologických údajov

n  Spätná sledovateľnosť kon-
troly výroby a kvality

n  Dodržanie predpísaného výrob-
no-logistického postupu

stolný lis komax bt 752

Zariadenie prípravy materiálu: Zariadenie pre 
tavenie z vreca (vľavo) a výtlačný lis (vpravo).

novinky z 
productronica 2015

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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modulárna štruktúra akumulátorových systémov 
umožňuje stupňovité rozširovanie podľa požiada-
viek.

riešenie akumulácie pre mo-
derné hospodárenie s energiou

Stupňovito rozšíriteľné systémy lítium iónových akumulátorových 
batérií

nový vstup na trh naštartoval THonaUEr v strede roka 2015 s riešeniami pre akumuláciu ener-
gie, ktorá bola použitá špeciálne v spojení so solárnymi zariadeniami. inteligentné lítium iónové 
akumulátory boli nemeckou firmou ads-tec vyvinuté a ako stupňovite rozšíriteľné Energy storage 
sú vyrábané vrátane iT systému riadenia. Všetky systémy sú na 100 % vyvinuté vo vlastnej firme 
a vyrábané výhradne v nemecku. Znamená to najvyššiu kvalitu a možnosť vyrábať akumulátorové 
batérie na mieru podľa rôznych požiadaviek zákazníkov. svoje lítium iónové akumulátorové batérie 
by THonaUEr rád dodával širokému okruhu zákazníkov pre zásobovanie energiou zajtrajška.

Široké spektrum 
Produktové portfólio StoraXe firmy 

Industrial & Infrastructure je adresované 
širokému okruhu veľkých zariadení a infraš-
truktúr. Výkony a kapacity akumulátorov 
prekrývajú šírku pásma medzi 100 kW/100 
kWh a viac MW/MWh. Modulárna štruktúra a 
rozsiahly IT riadiaci systém dávajú k dispozícii 
takmer neobmedzene rozširovateľnú sústavu.

Pre optimálnu prevádzku akumulátorov 
je nevyhnutné inteligentné riadenie, Ener-
gy-Management-System (EMS), ktorý sa 
sebestačne stará o to, aby bola kedykoľvek 
aplikovaná optimálna prevádzková straté-
gia. Požiadavky jednotlivých zákazníkov je 
možné prostredníctvom rôznych, vzájom-
ne kombinovateľných a priorizovateľných 

prevádzkových režimov uložiť do pamäte.
Všetky systémy od ads-tec disponujú 

redundantným viacstupňovým bezpečnost-
ným konceptom. „Téma bezpečnosti našich 
akumulátorových batérií stojí na prvom mieste 
celého nášho vývoja“, zdôrazňuje Ali Natour, 
vedúci vývoja systémov Software & Elektro-
nik v ads-tec. Navyše sa ads-tec angažuje v 
príslušných normalizačných orgánoch, aby 
mohol nové požiadavky včas implementovať.

sofistikované spracovanie zmršťova-
cích bužírok infračerveným žiarením

Zariadenie pre infračervené spracovanie 
zmršťovacích bužírok STCS-LC dovoľuje 
súčasne spracovávať rozdielne výrobky. Vodiče 
so zmršťovacími bužírkami sú, podľa dĺžky, 
transportované cez pec. Infračervené vyhrie-
vacie elementy sa pri tom postarajú o rýchle 
a rovnomerné zmršťovanie. Nie sú viazané 
na dĺžku alebo tvar zmršťovacej bužírky.

STCS-VMir je vybavený systémom 
rýchlo vymeniteľnej zmršťovacej komory 
a môže súčasne spracovávať viac kusov a 
byť použitý na rôzne účely. Tento systém 
bol vyvinutý pre zabezpečenie optimál-
nych podmienok spracovania CAN (regu-
lárne spletence a koncové spletence).

Ústredným bodom automatizovaného zmršťovania bužírok je úspora času spoločne s rastom kva-
lity. dobrý základ novým užívateľom ponúkajú naše teplovzdušné výrobky vrátane ovládania. 
Tie sú konštruované a inštalované špecificky podľa výrobku. oba systémy – sTcs-Lc a 
sTcs-Vmir – sú založené na infračervenej technológii a boli vyvinuté pre „použitie na 
pracovnom stole“.

STCS-LC STCS-VMIR

sTcs-Lc

sTcs-Vmir

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
www.thonauer.com
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Spoločnosť THONAUER s.r.o. už po 15. 
raz na veľtrhu Elosys úspešne prezentovala 
najnovšie technológie pre zefektívnenie vašich 
výrobných procesov: zariadenia z oblasti 
spracovania vodičov a káblov, strihacie a 
odizolovacie stroje, krimpovacie lisy, zariadenie 
na zmršťovanie bužírok, odporovú zváračku atď. 
Najväčší záujem odborná verejnosť prejavila 
o dávkovací stroj pre 2-zložkový materiál a 
o technológiu pre spracovanie vodičov pre 
rozvádzače. Všetky uvedené stroje ste si mohli 
vyskúšať priamo v prevádzke na našom stánku, 
ktorý návštevníkov zaujal novým, modernejším 
korporátnym dizajnom a otvorenou dispozíciou. 

Ďakujeme všetkým návštevní-
kom za záujem o naše produkty a te-
šíme sa na ďalšiu spoluprácu.

nová generácia stolových odizolovacích stro-
jov vybavených displejom 

Základným modelom je ai01 – je to 
elektrický odizolovací stroj s nastavi-
teľnou dĺžkou odizolovania vhodný pre 
vodiče rôznych druhov izolácií. Maximál-
ny vonkajší priemer vodiča je 5 mm.

ai02 je špeciálne prevedenie modelu 
AI01, kde vložná dĺžka vodiča pre odizo-
lovanie je 15 mm + dĺžka odizolovania.

ai03 má modifikovanú dĺžku odizolovania 
vodiča v rozsahu od 13 mm do 30 mm.

ai 02 s3 je stroj, ktorý dokáže odizolo-
vať 2 alebo 3 vodiče naraz v jednom kro-
ku. Otočením nožov je možné minimálnu 
dĺžku odizolovania skrátiť až na 3 mm.

ai 2,5-20 auto využíva systém pre detekciu 
prierezu vodiča na nastavenie hĺbky záre-
zu odizolovacích nožov. Umožňuje presné 
odizolovanie vodičov s rôznou izoláciou 
s rozsahom prierezov od 0,5 do 2,5 mm2 
(AWG20–14) bez dodatočného nastavenia. 

ai 16-20 auto pracuje v rozsa-
hu od 4 do 16mm2 (AWG 12-6).

ai04 dokáže odizolovať vodiče s rôznymi 
izoláciami a vonkajším priemerom až 8 mm. 

Parametre odizolovania je možné nastaviť 
pomocou otočných ovládačov pričom nastave-
né hodnoty ako dĺžka odizolovania/ potiahnutia 
izolácie a prierez sú zobrazené na displeji.

Široké spektrum dutiniek 
Z+f s UL certifikátom

Rozšírenie sortimentu je logickým kro-
kom po prevzatí zastúpenia Z+F strojov pre 
spracovanie vodičov. Podľa nášho hesla 
„všetko od jedného dodávateľa“ dokážeme teraz 
ponúknuť našim zákazníkom celý sortiment 
Z+F izolovaných a neizolovaných dutiniek a 
izolovaných kontaktov ako napr. káblové oká, 
spojky, vidlicové kontakty, fastony a pod.

odteraz sú v sortimente 
 THonaUEr všetky Z+f dutinky.

bestsellerom je odizolovací a krimpovací stroj

Ecm 03 je elektrický odizolovací a 
krimpovací stroj, ktorý umožňuje spraco-
vanie izolovaných dutiniek Z+F na páse s 
rozsahom od 0,5 do 2,5 mm2 (AWG 20–14). 
Kvalita krimpovania je podľa DIN 46228.

Unic-Ls je elektropneumatický odizo-
lovací a krimpovací stroj pre sypané izolo-
vané Z+F dutinky. Umožňuje spracovať Z+F 
sypané izolované dutinky v rozsahu od 0,5 
do 2,5 mm2 (AWG 20–14) s krimpovacou 
dĺžkou 6/ 8/ 10mm. Naviac je možné spracovať 
špeciálne izolované Z+F dutinky triedy S.

ELOSYS 2015
Trenčín, SK

prehľad strojov pre spracovanie 
vodičov od firmy Zoller+fröhlich

Unic-Ls

Ecm 03

ai 02

ai 16-20 auto

ai 2,5-20

ai 01

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.sk
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Od augusta tohto roku existuje partner-
stvo so špecialistami v technike lepenia a 
to umožňuje THONAUERu perfektne roz-
šíriť jeho súčasné produktové portfólio.

Drei Bond viac ako 35 rokov disponuje 
rozsiahlym výrobkovým sortimentom vysoko 
účinných materiálov pre lepenie a utesňovanie 
a je v tejto oblasti uznávaným dodávateľom 
systémov pre automobilový priemysel.

Spektrum siaha od klasických kyanoa-
krylátov a anaeróbnych lepidiel cez UV lepidlá 
až k vysoko účinným silikónom. Typickou 
aplikáciou je zlepenie dielov vozidla, plošné 
tesnenie pre motory a prevodovky, ako aj 
zaistenie skrutiek. Dávkovacia technika sa 
používa tiež na nanášanie tuku a oleja. 

„Tešíme sa na novú kooperáciu s firmou Drei 
Bond. Môžeme tým pre našich zákazníkov nájsť 
ešte ďalšie dôležité oblasti využitia a ponúknuť 
nové riešenia“, povedal obchodný riaditeľ THO-
NAUER GmbH., pán Mag. (FH) Werner Renner.

Výhody pre našich zákazníkov
Sila Drei Bond tkvie v širokom rozsahu vý-

robkového portfólia, ktoré pokrýva takmer kaž-
dú oblasť, a vo vývojovej kompetentnosti, kde 
ide najmä o to, aby pre technologicky novú apli-
káciu bolo nájdené vhodné riešenie. Tak naprí-
klad pre relatívne nový segment E mobility v au-
tomobilovom sektore alebo v nanotechnológii.

V zásade všetky výrobky Drei-Bond spĺňajú 
vysoké požiadavky automobilového priemyslu.

V spolupráci s drei bond môže preto 
THonaUEr svojim zákazníkom ponúknuť 
vysoko kvalitné aplikácie a opäť sa ukázať 

ako ideálny poskytovateľ riešení, pokiaľ ide o 
kvalitné výrobky z oblasti káblovej konfekcie, 
dávkovania a dávkovačov, alebo riešení Emc.

n  lepidlá

n  dávkovacia technika

n  koncepcia, plánovanie a realizá-
cia komplexne zadaných úloh

Vysoko účinné materiály pre 
lepenie a utesňovanie

Drei Bond – špecialista v technike lepenia –  
je novým partnerom THONAUER GmbH.

nanášanie lepidla tryskou (veľký obrázok a obráz-
ky 1–3 zhora).
nanášanie lepidla alebo oleja metódou rota-
ry-spray (posledný obrázok dole).

Výrobkový katalóg Z+f

Nový katalóg Z+F je tu. Na 108 stra-
nách nájdete dobrý prehľad, ako aj 
technické informácie k výrobkom z ob-
lasti dutiniek na vodiče, káblových ôk s 
izoláciou, strojov a ručného náradia.

daniel Hanačík
Tel.: +421 2 527 33 664
daniel.hanacik@thonauer.sk
www.thonauer.com
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na čele so špeciálnymi 
 strojmi

aké úlohy sa museli riešiť a prečo 
bolo nutné vyvíjať špeciálny stroj?

Úloha sa týka spracovania, príp. kontroly a 
triedenia semirigidného (polotuhého) koa-
xiálneho kábla. Stav na vstupe predstavuje 
nastrihané, obojstranne odizolované káble, 
ktoré prichádzajú ku stroju ako násypový 
materiál. Zadaným spracovaním je zahrote-
nie vnútorného vodiča na oboch stranách. 
Samotný produkt slúži k prenosu vysokofrek-
venčného signálu antény mobilného telefónu.

Výzva spočíva v tom, že oblasť zasunu-
tia musí byť zaručene bez otrepov a rozmer 
uhla zahrotenia musí byť presne dodržaný. 
Je to dôležitá požiadavka, pretože vnútor-
ný vodič nesmie byť v priebehu procesu 
poškodený, pretože sa tým znižuje kvalita 
prenosu vysokofrekvenčného signálu.

Na trhu neexistuje žiadne štandardné 
riešenie. Predtým sme používali doma vyrobený 
ručný nástroj, s ktorým už nebolo možné 
plniť rastúce požiadavky našich zákazníkov.

Ďalšou výhodou automatizácie bolo 
čistenie integrované s kontrolou kvality, resp. 
automatické triedenie jednotiek balení.

prečo ste sa rozhodli poveriť vývo-
jom tohto stroja THonaUEr kft.?

aplikačný tím THonaUEr kft. dostal na jar 2015 za úlohu vývoj špeciálneho stroja pre ims con-
nector systems kft. po úspešnom odovzdaní je zariadenie už v prevádzke na pracovisku v Šoproni. 
s technickým vedúcim projektu v imscs kft. Gaborom steinbachom sa rozprával technický riaditeľ 
THonaUEr kft. p. László kokavecz.

Nehľadali sme systémového integrátora 
pre túto úlohu jednoducho. Chceli sme najmä 
partnera, ktorý má skúsenosti so spraco-
vaním káblov. THONAUER Kft. spĺňa tieto 
podmienky. Preto bol jednoduchou voľbou, 
pretože sme v priebehu našej predchádza-
júcej spolupráce nadobudli veľmi pozitívny 
dojem. Dôležitým argumentom pre rozhod-
nutie bolo tiež to, že podnik zabezpečuje 
starostlivosť o zákazníkov priamo na mieste.

Technický riaditeľ THonaUEr kft. László koka-
vecz (vľavo) so svojím partnerom pre interview 
Gáborom steinbachom, technickým vedúcim 
projektu v ims connector systems kft.

IMS Connector Systems je medziná-
rodná technologická firma, špecializovaná 
na vývoj a výrobu vysokofrekvenčnej 
spájacej techniky. Sortiment výrobkov 
zahŕňa veľký výber koaxiálnych vf konek-
torov, koaxiálnu káblovú konfekciu, vf 
skúšobné spínače, vf anténne prepínače, 
skúšobné adaptéry a káble, kontakty batérií, 
ako aj antény pre mobilné prístroje. 

Okrem toho IMS Connector Sys-
tems disponuje vysokou odbornosťou 
a skúsenosťami v oblasti výskumu a 
vývoja a ponúka zákaznícky špecifické 
vf riešenia pre individuálne použitie. 

IMSCS Kft. bola založená v roku 
1997 ako člen skupiny firiem. V dobre 
vybavenom podniku sú pokryté oblasti 
montáže, testovania výrobkov, kontroly 
kvality, skladového hospodárstva, balenia 
a dopravy. Podnik prikladá značný význam 
vysoko precíznej CNC výrobe, rovnako 
ako čiastočnej a úplnej automatizácii.

optické testovanie

rndr. peter Žiška
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aký dojem ste získali o inžinieroch 
THonaUEr kft. v priebehu vývoja zariadenia? 

Pozitívne sme hodnotili, že naše po-
žiadavky boli v priebehu konzultácie pred 
objednaním veľmi dôkladne preskúmané. Už 
po prvom rozhovore prišli s inovatívnymi 
riešeniami a dobre rozpracovanými návrhmi. 
Aj pri plánovaní boli veľmi konštruktívni, čo 
sa týkalo našich návrhov, a v priebehu práce 
sme boli v neustálom kontakte. Vďaka tomu 
sme dostali v termíne zariadenie zodpo-
vedajúce všetkým našim očakávaniam. S 
prácou THONAUERa sme veľmi spokojní.

ktoré funkcie stroja sa vám páčia najviac?
Riešenie prívodu káblov je vynikajúci nápad, 

ktorý dokáže obslúžiť viac dĺžok káblov bez 
zdĺhavého prestavovania aj počas prevádzky 
stroja. Veľmi sa mi páči, že v záujme dodržania 
predpísaného taktovacieho času sa spraco-
vanie a kontrola kábla vykonáva oddelene. 

Tiež rozsiahla, optimálne užívateľná obslužná 
plocha je veľmi sympatická. Ďalej je treba uviesť 
triedenie a tiež kompaktnú stavbu stroja.

plánujete zadať aplikačnému tímu 
THonaUEr kft. ďalšiu zákazku?

Áno, jednáme o riešení viacerých úloh, ako 
z oblasti štandardných, tak aj individuálnych 
strojov. Dúfam, že čoskoro budeme môcť 
informovať o nových úspešných projektoch.

Ďakujeme vám, pán steinbach, za interview.

ovládanie s optimálnou obsluhou

Šetrné spracovanie káblov

pracovné hlavice

profesionálne spracovanie 
voľne sypaných kontaktov

Hydraulický stolný krimpovací stroj UP 
65 s ešte väčšou silou pre spracovanie voľne 
sypaných elektrických kontaktov do 400 mm². 
S novo vyvinutým integrálnym hydraulickým 
agregátom stroj šetrí miesto, je tichý a ľahko 
inštalovateľný. Je pružne použiteľný a teda 
optimálnym riešením Plug-and-Play, pretože 
musí byť pripojený len elektricky a môže byť 
použitý kedykoľvek, všade a univerzálne.

n  Izolované nalisované káblové oká  
0,25–6 mm²

n  Neizolované trubičkové a stlačiteľné káblové 
oká 0,5–16 mm²

n  Izolované a neizolované dutinky na vodiče 
0,14–50 mm²

n  Sústružené kontakty 0,14–16 mm²
n  Neizolované ploché konektory FASTON 

0,14–6 mm²
n  Neizolované trubičkové káblové oká a styko-

vé spoje 1,0–6,0 mm²
n  Zákaznícky špecifické aplikácie

n  Najvyššia sila krimpovania pre veľké aplikácie
(napr. kábel k akumulátoru)
n  Kompaktná konštrukcia a veľmi krátke 

prípravné časy
n  Rýchla výmena adaptérov bez nástrojov
n  Rozmery: 558 x 238 x 588 mm (UP 65)/290 

x 220 x 510 mm (UP 66)
n  Hmotnosť: 160 kg (UP 65)/165 kg (UP 66)
n  Všetky verzie spĺňajú smernicu EU 2011/65/

EU (ROHS 2) a sú zhodné s CE

Z dôvodu priaznivého pomeru cena - 
výkon ponúka toto zariadenie ideálny vstup 
do strojového spracovania voľne sypaných 
kontaktov. Krimpovacou silou asi 1,4 t je 
tento stroj v situácii, že spracuje bez námahy 
väčšinu menších elektrických kontaktov. Okrem 
toho je možné použitie všetkých zápustiek 
WEZAG s alternatívnym polohovačom. UP 
14 je k dispozícii okrem iného s vynúteným 
riadením priebehu (s prídavným zabezpeče-
ním kvality procesu) pri prevedení UP 14 Z.

Krimpovací stroj UP 65 / UP 66 Krimpovací stroj UP 14

krimpovacie stroje Up 65 (hore) a Up 14 (dole) v 
prevedení „Z”, s vynúteným riadením priebehu.

rndr. peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
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kontakt hraničných plôch rozhodu-
je o kvalite tesniacej funkcie

Rastúcim používaním plastu na častiach 
skriní sa menia rámcové podmienky pre 
tesniace materiály. Kovové časti skriní majú 
po opracovaní, väčšinou mechanickom, drsný, 
„ozubeniu podobný“ povrch, naproti tomu 
plasty vychádzajú z nástroja vstrekovacieho 
lisu montážne pripravené s hladkým povrchom. 
Podľa použitého plastu a jeho priľnavosti 
dochádza tým k problémom so zle prichytenými 
tesniacimi prostriedkami a s tým spojeným 
výtokom alebo kapilárnym prenikaním oleja, 
benzínu, či chladiacej kvapaliny cez tesnenie.

povrchové efekty po obstreku plazmou
Polystyrol (PS), polyizobutylén (PIB), 

polyvinylchlorid (PVC) a polymetylme-
takrylát (PMMA) môžu byť v podstate pou-
žité bez predchádzajúcej úpravy. Ich povrch 
je možné dobre zmäkčiť rozpúšťadlom.

Polyetylén (PE), polypropylén (PP), 
polytetrafluoretylén (PTFE), polyamid 
(PA), polyacetal (POM) alebo polyéteré-
terketon (PEEK) musia byť pre zvýšenie 
povrchovej energie dopredu upravené.

Ekologickú alternatívu k leptaniu predsta-
vuje ošetrenie plynovou plazmou. Pri ňom je 
plyn alebo vzduch pôsobením elektrického 
poľa natoľko excitovaný, že sa rozpadne na 

elektróny, ióny a radikály a potom je stla-
čeným vzduchom fúkaný na súčiastku. 

Podľa typu plastu sa na povrchu tvoria 
dipóly (voľné radikály), ktoré sú silne reaktívne. 
Sekundárne je vyžarované vysokofrekvenč-
né krátkovlnné UV žiarenie. Okrem toho je 
možné zmenou rýchlosti posuvu a vzdiale-
nosti k povrchu dosiahnuť fyzikálne čistenie 
povrchu. Nečistoty sú prevádzané 
do plynnej fázy a môžu byť odsáva-
né. Dochádza k mikrozdrsňovaniu, 
ktoré navyše zlepšuje priľnavosť.

Technika zariadenia kombinuje 
jednotku plazmovú a aplikačnú

Kompaktná konštrukcia umož-
ňuje kombinovať plazmovú trysku, 
ako nadstavujúci modul, s jednotkou 
tesniacou alebo lepiacou. Oba pra-
covné kroky sa vykonávajú sekvenč-
ne, t.j. bezprostredne po sebe. 

Týmto je možné zabudovať túto 
jednotku nízkotlakovej plazmy bez 
koncepčných zmien do aplikačné-
ho zariadenia firmy Drei Bond a tak 
minimalizovať dodatočné investičné 
náklady. Nízke náklady na údržbu a 
nízke prevádzkové náklady robia toto 
riešenie vyslovene atraktívnym.

Zdroj: Technické podklady Drei Bond

ošetrenie plazmou zlepšuje lepenie a tesnenie 
motorov

Vyrovnávací materiál (= tesnenie) vyrovnáva škáru pri zložení dvoch spájaných dielov a zabraňuje 
výstupu kvapalín. napriek optimálnemu opracovaniu a dokonalej úprave povrchu je možné občas 
pozorovať „ronenie“ oleja alebo výtok chladiacej kvapaliny. pomocou je vtedy úprava prostredníc-
tvom expozície plazmou.

neošetrené

rýchlosť posuvu 1000 mm/min.,  
odstup plazmovej trysky 5 mm 

odstup plazmovej trysky 3 mm 

odstup plazmovej trysky 1 mm 

rýchlosť posuvu 1500 mm/min.,  
odstup plazmovej trysky 3 mm 

neošetrené

ošetrené

ošetrené

po 16 dňoch

po 16 dňoch

po 58 dňoch

po 58 dňoch

Vplyv rôznej rýchlosti posuvu a rozdielneho odstupu 
plazmovej trysky.

Vplyv parametrov spracovania na hĺbku 
drsnosti pri ošetrení plazmou

Vplyv zmeny odstupu pri rýchlosti posuvu 1000 mm/
min. Za pozornosť stojí, že zmena povrchu ostáva 
zachovaná po dlhší čas.

presvedčivé výsledky v praxi

n  Zlepšenie priľnavos-
ti 20krát až 180krát. 

n  Utesniť je možné aj celkom 
nezlučiteľné materiály. 

n  Zjednodušené vykonáva-
nie tesnenia plôch. 

n  Proces oplachovania a prípravy 
povrchu vopred, ako aj použitie che-
mikálií je možné z väčšej časti ušetriť.
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daniel Hanačík
Tel.: +421 2 527 33 664
daniel.hanacik@thonauer.sk
www.thonauer.com
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Web-to-print
Web-to-Print označuje generovanie 

tlačiteľných súborov založených na údajoch 
z Internetu. Texty, obrázky a grafy, ktoré sú 
zobrazené na internetových stránkach na 
webových serveroch, sú pri tom automaticky 
zlúčené s individuálne vytváranými doku-
mentmi. Prevodník do PDF z toho vytvorí 
nezávislé súbory PDF, buď pre čítanie na 
obrazovke, alebo podľa normy PDF-X pre tlač.

Výhoda je zrejmá, pretože je jedno, ku ktoré-
mu časovému okamihu je PDF generované, pre 
edíciu sú vždy pribrané aktuálne údaje. Tieto 
údaje sú uložené v databáze, ktorá v princípe 
funguje ako zdroj pre vydanie webovej stránky.

Výzva
Po intenzívnom, avšak márnom hľadaní 

existujúcich a pre naše potreby použiteľ-
ných normalizovaných riešení, sme dospeli 
k tomu, že prevod a implementáciu do 
našej webovej štruktúry vykonáme spo-
ločne so schopným partnerom sami.

Zatiaľ čo pri manuálnej výstavbe stránky 
katalógu máme voľnosť ohľadne optických 
/ grafických hľadísk, je automatické vytvá-
ranie skladby stránky predsa len znateľne 
obmedzené, pretože počítač, na rozdiel od 
človeka, nevie riešiť estetické úlohy. Vý-
sledkom je aj tak sympatický dizajn, ktorý 
vypovedá o imidži nášho podniku.

Úplný prehľad
Základná štruktúra on-line katalógu zodpo-

vedá triedeniu nášho portfólia do produktových 
oblastí. Všeobecná predstava o THONAUER, 
prehľad kategórií výrobkov, ako aj obsah 
vytvára nevyhnutný prehľad. Ďalej je každá 
strana uvedená tabuľkovým prehľadom pod- 
kategórií každej výrobkovej oblasti, nasledované 
prehľadom strojových technológií nachádza-
júcich sa v programe v poradí podľa týchto 
podkategórií, ako aj v súlade so zobrazením na 
webe. T.j., najdôležitejšie technické údaje a po-
pisujúce informácie dávajú špecifikáciu stroja.

Register výrobkov na konci katalógu 
poskytuje prehľad všetkých aktuálnych 
výrobkov v abecednom poradí. Doplnkové 
údaje o výrobcovi, aplikovaných procesoch, v 
ktorom odvetví nachádza táto technológia svoje 
hlavné využitie, a tiež číslo príslušnej strany 
v katalógu sceľujú praktické využitie diela.

pri novej úprave našej webovej stránky bolo kľúčovou úlohou on-line zostavenie tlačiteľného ka-
talógu, ktorá zodpovedala želaniu našich zákazníkov na poskytnutie najaktuálnejších informácií 
o výrobkoch. práce sú teraz takmer dokončené, a my vám týmto chceme poskytnúť prehľad tohto 
praktického nástroje.

katalóg z webu

V registri produktov na konci sú všetky výrobky 
zoradené v abecednom poradí. Tabuľka 
informuje o priradenej oblasti produktov, 
o procese, odvetviach a tiež o výrobcovi, a 
samozrejme o automaticky vytváranom čísle 
stránky.

Vytvorenie katalógu sa deje normalizovane 
podľa preddefinovaných šablón.
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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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ampér, BRNO (CZ)  15.–18. 3. 2016

smarT aUTomaTion aUsTria, VIEDEň  10. – 12. 5. 2016

indUsTriEaUTomaTion, BUDAPEšť  24. – 27. 5. 2016

ELosys, TRENčíN (SK)  11. – 14. 10. 2016

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
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