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náznak novej budúcnosti

Súhlas rumunského úradu pre hospodár-
sku súťaž dal teraz konečne zelenú prevzatiu 
celej skupiny THONAUER firmou Komax AG. 
Tým vládny úrad zaspieval svoj chválospev k 
riešeniu, ktoré sa nám v zmysle dlhodobého 
nástupníctva nášho podniku javí ako najlepšie.

Týmto prevzatím upevňuje Komax nielen 
svoju prítomnosť v oblasti obchodnej čin-
nosti Wire na jednom z najsilnejšie rastúcich 
svetových trhov, ale našou odbornosťou 
čoby poskytovateľa riešení rozširuje aj svoje 
portfólio v oblasti obchodu pre Komax až 
doteraz neznáme. Zaujímavý pri tom ur-
čite bude prístup k prostriedkom vývoja 
v našom maďarskom dcérskom podniku, 
keďže Komax sám sa opäť viac a viac začal 
venovať riešeniu špeciálnych strojov. 

Pre našich zákazníkov sa takmer nič 
nezmení, je predsa tiež snahou Komaxu nechať 
zohraný tím, do ktorého sa náš podnik vyvinul, 
ísť ďalej po úspešnej ceste. Že táto cesta môže 
viesť do dobrej budúcnosti, to sme v oboch 
týchto ostatných rokoch pôsobivo dokázali. Vy-
chádzajú ako doteraz najúspešnejšie v histórii 
firmy. Dokázali sme to zosilnenou dôslednou 
marketingovou činnosťou, omladením nášho 
portfólia o perspektívne úspešné výrobky a na 
zákazníkov cielenou propagáciou na všetkých 
našich trhoch. Takpovediac úspech bol pripra-
vený zavedením zjednoteného riadenia kvality.

Všetky tieto úsilia mohli byť realizované 
jedine tímom, ktorý akceptuje myšlienky 
a vízie a urobí ich vlastnými. Naša vďaka 
patrí celému tímu THONAUER, všetkým 
spolupracovníkom v našich krajinách. 
Nemálo z nich je pri tom od počiatkov a 
hovoria o „svojej rodine THONAUER”.

So zmenou vlastníctva sa súčasne mení 
vedenie podniku. Naše agendy preberá 
doterajší obchodný riaditeľ Ing. Mag. (FH) 
Werner Renner spolu s Markom Schürman-
nom, viceprezidentom pre marketing, predaj 

a servis v Komaxe. Pán Renner za oba roky 
vo funkcii obchodného riaditeľa skupiny 
THONAUER riadne načerpal obchodného 
ducha nášho podniku, a tým aj u nového 
vlastníka získal zodpovedajúcu dôveru.

Ja sám po viac než 60 profesijných rokoch, 
ako 82-ročný, skúsim niečo ako voňať dôchod-
kový vzduch. Keď sa mi to bude ako vždy dariť, 
nestratím vzťah k a záujem o tento podnik. Sám 
som predsa vybudoval vzťahy s niektorými 
našimi dodávateľmi, v prvom rade s Komaxom, 
a pri tejto príležitosti by som teraz chcel vyjadriť 
moju vďaku za mnohé spoločné roky a zaují-
mavé podnikania. Že práve partner z prvých 
hodín našej firmy pokračuje ďalej, utešuje ma 
pri predsa len citlivej strate. A ešte dôležitejšie, 
že ma to koniec koncov robí trochu hrdým!

Moja dcéra Angelika, ktorá so mnou 
tento podnik vybudovala a ostatné dva 
roky viedla, bude ešte ďalšie dva roky v 
dozornej rade podporovať dobré uvede-
nie nášho podniku do skupiny Komax.

Všetkým Vám, kto máte najrozličnejšie 
vzájomné vzťahy s firmou THONAUER, prajeme 
všetko dobré do úspešnej budúcnosti, ako aj 
zaujímavé čítanie nášho domáceho časopisu.

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 zariadenia | 
poloautomatické krimpovacie stroje | 
krimpovacie automaty | skracovacie 
stroje | osadzovanie puzdier | 
manipulácia s káblami

Technika spájania

dutinky na vodiče | krimpovacie 
nástroje | odporové zváračky | 
spájkovacie automaty | zariadenia 
na spracovanie zmršťovacích hadíc | 
lisovacie nástroje

riešenie popisovania

popis etiketami | popis dýzovou 
atramentovou tlačiarňou | popis 
pomocou lasera

Technika miešania, dávkovania a 
dávkovačov

polyuretány (PUR), silikóny | 
technika lepenia | 2-zložkový miešací 
a dávkovací systém | nízkotlakové 
zastrieknutie (Hotmelt-Moulding)

skúšobné systémy

laboratórium na vytváranie výbrusov | 
prístroje na meranie odťahu

Technika skladovania a navíjania 
káblov

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

Emc odtienenie a zobrazovacie 
panely a indikátory teploty

tieniace materiály pre EMC | indikátory 
teploty | riešenie displejov (akrylové 
sklo + polykarbonát)

služby

penové tesnenia (na báze polyuretánu) 
| EMC tesnenia na báze silikónu | 
zalievanie v elektrotechnike | Hotmelt-
Moulding | stavba špeciálnych strojov2

Thonauer illustriert



Vydanie 32

oBSAh

Všeobecná
témy

miestne
témy

predstavenie
výrobkov

Technické
odborné články

odkazy a
referencie

kalendár
Tiráž

komaX preberá skupinu THonaUEr 4

Výroba Hotmelt na mieru 5

čo stojí zato vedieť okolo krimpovania 6

V aute bez zápachu 6

nové zloženie nášho tímu na slovensku 7

stavba rozvádzačov orientovaná na potreby 8

sledovanie kvality krimpovaných kontaktov bez prerušenia 9

Univerzálne spracovanie dutiniek Z+f 10

odvíjacie zariadenie pre káble citlivé na ťah 10

najmodernejší spôsob spracovania viacžilových káblov 11

nové výrobky pre zmršťovacie aplikácie 12

Tieniace materiály pre vaše požiadavky Emc 13

Špeciálne stroje v THonaUEr kft., maďarsko 14

rast kvality u výroby „Wet cast” 15

Veletrhy | výstavy | semináře 16

adresy | impressum 16

3

Thonauer illustriert



Vydanie 32
Všeobecná

témy

KOMAX ponúka automatizované riešenia 
v spracovaní káblov a svojou precíznosťou 
a švajčiarskou kvalitou je vedúcou firmou v 
tomto odbore vo svete. THONAUER je svojou 
silnou prítomnosťou v strednej a východnej 
Európe tým ideálnym doplnkom k svetovej 
servisnej a distribučnej sieti firmy KOMAX 
Wire a pre KOMAX otvára z Viedne bránu na 
východ. Skupina THONAUER okrem toho 
disponuje značnou skúsenosťou ako posky-
tovateľ riešení a jej inžinierske kapacity v 
Maďarsku navyše zvyšujú lokálnu pôsobnosť 
pri riešení zákaznícky špecifických aplikácií.

Firma THONAUER GmbH bola zalo-
žená pánom Ing. Friedrichom Thonaue-
rom v roku 1988. Krátko nato prevzala 
generálne zastúpenie pre KOMAX a už 
odvtedy existujú úzke osobné a obchod-
né vzťahy medzi oboma podnikmi.

THONAUER začal už pred 28 rokmi otvárať 
vtedy ešte náročné východné trhy, akými bolo 
Maďarsko, Slovensko, Česko a Rumunsko, a 
zastupoval KOMAX okrem Rakúska aj v týchto 
krajinách. Preto je dnes koncern aktívny v 6 kra-
jinách s viac ako 55 pracovníkmi. Pre zákazní-
kov firmy THONAUER, ktorí sú často tiež medzi-
národný charakter, je toto obrovskou výhodou. 

Zmena v manažmente
S prevzatím nastáva tiež výmena vo 

vedení skupiny THONAUER. Doterajší ma-
nažér pán Ing. Friedrich Thonauer a jeho 
dcéra pani Angelika Thonauerová odovzdávajú 
teraz svoje agendy doterajšiemu obchod-
nému riaditeľovi firmy THONAUER pánovi 
Ing. Mag. (FH) Wernerovi Rennerovi.

„V roku 2015, v najúspešnejšom roku v 
histórii podniku, sme sa v rámci plánova-
nia nástupníctva rozhodli prejsť pod firmu 

KOMAX – najúspešnejšiu firmu na svetovom 
trhu. Chceme zaistiť budúcnosť podniku a na 
to sme zvolili najlepšieho partnera! Úspešný 
rok 2015 uzatvárame s nárastom obratu o 
viac než 70 %. To je krásne zakončenie pre 
pomalý odchod do penzie v 82 rokoch!“, toľko 
zakladateľ firmy Ing. Friedrich Thonauer.

„Pre našich zákazníkov a záujemcov sa 
toho príliš nezmení. Každodenný obchod bude 
naďalej úspešne  pokračovať vďaka báječnému 
a skúsenému tímu spolupracovníkov firmy 
THONAUER. A vďaka pridaným synergiám, 
ktoré sa rozvíjajú prostredníctvom nového 
švajčiarskeho vlastníka KOMAX, budeme 
našim zákazníkom ponúkať ešte viac možnos-
tí“, o čom je presvedčený obchodný riaditeľ a 
nový konateľ Ing. Mag (FH) Werner Renner.

po 28 rokoch úspešnej spolupráce preberá švajčiarsky komaX Holding aG začiatkom roku 2016 
celú skupinu THonaUEr. Zmluvy boli podpísané už v decembri a teraz dal svoj oficiálny súhlas na 
tento obchod aj rumunský úrad na ochranu hospodárskej súťaže.

komaX preberá skupinu 
 THonaUEr
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Výroba Hotmelt u nás začala už roku 
2015 na našom pracovisku v Budakeszi.

Je tu vysoko prispôsobivé výrobné 
zariadenie TM2500 od firmy Werner Wirth. 
Pripojený je výtlačný lis umožňujúci rýchle 
spustenie výroby a rýchlu zmenu materiálu. 
Odlievacie nástroje môžu byť buď dodané 
zákazníkom, alebo naša partnerská maďarská 
firma GST vytvorí nástroj podľa zákazní-
kovho zadania cenovo výhodne a rýchlo.

Či ide o káblovú vývodku, zaliatie dosky 
plošných spojov, ochranu elektronických 
komponentov, špeciálnu aplikáciu pre 
vojenstvo, alebo konektor pre automobilovú 
brzdu – sme na každú aplikáciu pripravení 
a príslušne vybavení. Diely môžu byť tak-
tiež citlivé, preto pracujeme s tlakom max. 
50 bar. Naše strojové vybavenie umožňuje 
precíznu, rýchlu a vysokokvalitnú výrobu 
vašich dielov. Taktiež náš personál je prís-
lušne vyškolený a maximálne motivovaný.

THONAUER dodáva pre použitie technológie 
Hotmelt všetko z jednej ruky: polyamidový zalie-
vací materiál v granulovanej forme, zalievací ná-
stroj a príslušné stroje. Materiál je zvolený vždy 
pre vašu aplikáciu a prispôsobený požiadav-

kám. Máme početné schopnosti, ktoré vieme 
naplniť vo vysokej kvalite. Už vo fáze plánova-
nia sa obracajte na nás, aby sme vám mohli 
včas poradiť. Nástroj je vždy definovaný po 
skúškach; s tým majú naši partneri dlhoročnú 
skúsenosť a k dispozícii úžasný strojový park. 
Náš stroj je tiež k dispozícii pre stredné série.

profil firmy komaX

Skupina Komax s globálnym pôsobe-
ním podniká v technológiách a zameriava 
sa na trhy z odboru automatizácie. Ako 
vedúci výrobca inovatívnych riešení s 
vysokou kvalitou v oblasti spracovania 
káblov, ako aj zariadení na montáž prí-
strojov na medicínsku výrobu, podporuje 
Komax hospodárne a bezpečné výrobné 
postupy najmä u dodávateľov automobi-
lového priemyslu a vo farmaceutických 
podnikoch. Skupina Komax zamestnáva po 
celom svete okolo 1550 spolupracovníkov 
a prostredníctvom dcérskych spoločností 
a nezávislých zastúpení ponúka servisnú a 
predajnú podporu približne v 60 krajinách.

katalóg výrobkov
Nové spracovanie online katalógu 

dáva rozsiahly prehľad nášho programu 
výrobkov.  Z našej webovej stránky www.
thonauer.com si môžete stiahnuť  vždy 
aktuálnu verziu ako PDF na pozretie na 
obrazovke alebo si vyžiadať tlačenú verziu.

Výroba Hotmelt na mieru

THonaUEr kft. ponúka Hotmelt-moulding ako poskytovateľ služby, a umožňuje tým ochranu sú-
čiastok na mieru, dokonca aj pre malé počty kusov alebo keď sa kúpa vlastného stroja nevyplatí.

obchodný riaditeľ 
a nový konateľ ing. 
mag. (fH) Werner 
renner

Zákaznícky špecifická výroba Hotmelt vo firme 
THonaUEr kft. v maďarskom budakeszi.

„Srdečne vítame skupinu THONAUER v Ko-
maxe. Svojím silným zastúpením v regióne vo 
svetovom meradle najsilnejšie sa rozvíjajúcom 
je so svojou ponukou a kontaktmi na zákazníkov 
hodnotným doplnením našej odbytovej a servis-
nej siete. Okrem toho bude Komax profitovať zo 
skúsenosti firmy THONAUER ako poskytovateľa 
riešení, ako aj z lokálnych znalostí zákaznícky 
špecifického aplikovaného vývoja. S Wernerom 
Rennerom a Markom Schürmannom je vedenie 
podniku obsadené dvoma kompetentnými 
osobnosťami. Budú podnik ďalej rozvíjať a 
prevádzať nové možnosti plynúce zo spojenia 
oboch podnikov na úžitok pre zákazníkov.”

mattijas meyer, cEo komax aG

Teraz 
stiahnuť 
alebo 

vyžiadať
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Krimpovanie je vo firme THONAUER jedným 
z najdôležitejších čiastkových odborov v konfek-
cii káblov. Náš sortiment zahŕňa krimpovacie 
stroje a k nim vhodné krimpovacie nástroje 
na ručné alebo plne automatické spájanie 
kontaktov s vodičmi. Kvôli zaisteniu stále 
dobrej kvality sú stroje čiastočne vybavené 
sledovaním sily krimpovania, prístrojom na 
meranie výšky krimpovania a meraním ťahovej 
sily. Zaistenie kvality dopĺňa laboratórium na 
vytváranie výbrusov s dopredu definovaným 
zadaním merania a príslušný protokol o skúške.

Ale tiež stroje, rovnako ako nástroje, potre-
bujú pravidelnú údržbu. Nástroje sa musia čistiť 
denne (v závislosti od používania alebo po asi 
50000 cykloch), vizuálne kontrolovať a mazať 
(Mecal Autol Top 2000). Veľmi užitočné ja mať 
skladom opotrebovateľné diely. Ak sa nástroje 
nepoužívajú, nesmie sa zabúdať na ich údržbu.

Na krimpovacích strojoch sa musí pravi-

delne kontrolovať výška zavretia (135,8 mm 
pri 850 kg) a stabilita. Kontrola lineárneho 
vodítka, ložiska excentra a brzdy dopĺňajú 
údržbu. Ochranné kryty (závisí od stroja) 
musia byť vždy namontovaná správne.

kontaktujte nás v súvislosti s konzultá-
ciami, údržbou a skúškou vašich strojov 
alebo školením vašich pracovníkov!

čo stojí zato vedieť okolo 
krimpovania

13
5,

8 
±0

,0
1

pravidelné preskúšavanie výšky zavretia

možné chyby krimpovania (zľava doprava): nie je 
plynotesné; nie je uzavreté; vytváranie ostrapku; 
preťaté vodiče; chybný krimp vodičov.

ochrana nástroja mecal

Ľudia trávia v aute stále viac času. Či už sa 
vodiči skutočne pohybujú vpred, alebo stoja 
v zápche – rozhodujúcu rolu pri optimalizácii 
vnímania automobilu hrá usporiadanie jeho 
vnútorného priestoru. Tu musia spoločne 
pôsobiť komfort, hmatové vnemy, praktickosť 
a maximálna kvalita vzduchu, pretože je nutné 
zabrániť každému ohrozeniu zdravia posádky.

dbL: 5452.13
bmW: TL 8350 151.6
fca: MS AY 560
Gm: 3628M
VW: TL 848

Produktové portfólio emisne chudobných 
PU tesniacich pien RAMPF zahŕňa:

RAKU-PUR® 32-3264 
RAKU-PUR® 32-3278  (tixotrópna)

RAKU-PUR® 31-3164 
RAKU-PUR® 31-3178  (kvapalná)

Vda 278
Voc < 100 mg/l
foG < 250 mg/l
Vda 270 skúška zápachu < 3
Vda 275 emisie formaldehydu

Výber tesniacich pien 2k-pU s nízkymi emi-
siami od firmy rampf pomáha plniť emisné 
normy automobilového priemyslu, rovnako 
ako štandardy vedúcich výrobcov automobilov.

V aute bez 
zápachu

Štandardy vedúcich 
výrobcov automo-
bilov

Emisné normy 
automobilového 
priemyslu
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mGr. naďa potisková

Vedenie podniku 
THonaUEr s.r.o. od 
2000 do 2016

kancelária THonaUEr s.r.o. v bratislave

rndr.  peter Žiška

vedenie podniku a 
vedenie predaja

ing. mag. (fH) Werner 
renner

konateľ skupiny 
 THonaUEr

marek májek

vnútorná predajná 
prevádzka – predaj 
náhradných dielov

dipl. ing. michal 
Gombár

servisný technik v na-
šej servisnej základni 
vo Zvolene

andrej sabol

vnútorná predajná 
prevádzka

ankica mršová

asistentka vedenia 
podniku

nové zloženie nášho tímu na 
slovensku

Po 16 rokoch vo vedení našej dcérskej firmy 
na Slovensku opúšťa pani Naďa Potisková náš 
podnik. Spolupôsobila pri výstavbe pobočky 
a odteraz sa bude venovať novým úlohám. 
Do budúcnosti jej prajeme všetko dobré.

V dôsledku odchodu pani Potiskovej 
bude náš podnik v Bratislave po novom 
organizačne usporiadaný. Doterajší vedúci 
predaja RNDr. Peter Žiška prevezme, k svojej 
vedúcej funkcii v predaji, vedenie podniku 
spolu s konateľom celej skupiny THONAUER 
pánom Ing. Mag. (FH) Wernerom Renne-
rom. Bude tak naďalej k dispozícii prianím 
zákazníkov. Zvyšok tímu pôsobí naďalej vo 
svojich doterajších funkciách (pozrite dole).

Vzhľadom na geografickú blízkosť sa ponúka 
návšteva nášho predvádzacieho priestoru vo Viedni. 
Tu máte na mieste príležitosť prezrieť si a v akcii 
zažiť početné stroje a zariadenia z nášho portfólia.

Tešilo by nás organizovať vašu návštevu a spre-
vádzať vás. V prípade záujmu sa s nami spojte 
na čísle 02 527 33 664 alebo info@thonauer.sk

náš tím THonaUEr s.r.o. v bratislave

návšteva predvádzacieho 
priestoru vo Viedni

Rozlúčenie s dlhoročnou 
 konateľkou
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predstavenie
výrobkov

stavba rozvádzačov 
 orientovaná na potreby

s novým Zeta 630 sa stáva stavba rozvádzačov efektívna a „práve včas“. Vďaka hospodárnemu 
automatizačnému procesu prebieha konfekcia vodičov už od počtu kusov 1 vysoko produktívne. 
automatizované postupy a sériová výroba alebo sekvenčná výroba bez prestavovania skracujú čas 
výroby až o 50 percent. automatický menič vodičov má k dispozícii až 36 rozdielnych vedení a 
dutinkový modul cm 1/5 Gs spracuje až päť rozdielnych dutiniek na vodiče. spoľahlivá plne auto-
matická výroba zaručuje nepretržite najvyššiu kvalitu.

Úspora času až 50 percent
Ručná výroba stojí čas. Zeta 630 re-

dukuje ručnú výrobu na minimum. Všetky 
potrebné konfekčné káble vyrába automa-
ticky a v správnom poradí a dĺžke, správne 
spracované vrátane popisu a kontaktov.

Do rozvádzača musia byť vodiče len 
inštalované. Odpadajú manuálne pro-
cesy ako pristrihnutie, odizolovanie, 
popísanie a nalisovanie dutiniek.

nepretržite vysoká kvalita vďaka automatizácii
Plne automatická výroba zaručuje repro-

dukovateľnú trvalú kvalitu. Automatizovaný 
prenos dát odstraňuje zdroje chýb, preto-
že na stroji nie je nutné žiadne manuálne 
zadávanie. Pre najvyššie nároky sú k dispo-
zícii voliteľné moduly sledovania kvality.

prenos dát z Ecad do stroja
Zo špecifických systémov ECAD je možné 

výrobné dáta posielať cez rozhranie Komax 
WPCS priamo do stroju. Tiež export dát zo 
systémov ECAD do strihacieho zoznamu 
je možný. Je konvertovaný do čitateľných 
dát a načítaný. Tým odpadá ručné progra-
movanie na stroji. To je veľmi efektívne 
pri každej veľkosti série – už pri sérii 1.

modul dutiniek cm 1/5 Gs
Modul má súčasne nainštalovaných päť 

páskových kotúčov AEH. Pozície, ktoré sú 
k dispozícii, môžu byť ľubovoľne obsadené 
a použité na sekvenčnú výrobu. To v roz-
sahu prierezov od 0,5 mm2 do 2,5 mm2 a 

v dĺžkach 8 a 10 mm. Tak sa dá s vysokou 
flexibilitou a bez prestavovania spracovať 
päť rozdielnych dutiniek na vodiče. Modul 
je jedinečne kompaktný a dobre prístupný. 
Na vkladanie kotúčov AEH netreba žiadne 
náradie a nie je potrebná výmena nástroja.

spoľahlivé sekvenčné spracovanie
Vďaka špeciálnej rezacej hlave s tromi pármi 

nožov je možné perfektne v poradí spracovávať 
prierezy od 0,22 do 6 mm2. Kvalitné nože a diely 
s dlhou životnosťou umožňujú vysokú rýchlosť 
procesu, čo príslušne skracuje priebežné časy.

Krimpovací automat Komax Zeta 630

dutinkový modul cm 1/5 Gs umožňuje spracova-
nie piatich rozdielnych dutiniek bez prestavenia.

V správnom poradí zväzkované káble zjednodušu-
jú zapájanie v rozvádzači.
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sledovanie kvality krimpova-
ných kontaktov bez prerušenia

pri schvaľovaní krimpovaných kontaktov a krimpovacích nástrojov sú laboratóriá na vytváranie 
výbrusov dôležitým prvkom neprerušovaného sledovania kvality. perfektnou manipuláciou, nezá-
vislosťou obsluhy a nepotrebnosťou údržby sa vyznačujú zástupcovia série microLab.

microLab 30

MicroLab 30 je koncipovaný pre vytváranie 
výbrusov z kontaktov do priemeru 10 mm. 
Vďaka intuitívnemu ovládaniu a optimálnemu 
usporiadaniu rezacieho a brúsiaceho modulu 
je možné  spracovanie pod tridsať sekúnd. 
Zabudovaný laser pritom uľahčuje polohova-
nie roviny výbrusu. Samostatné a vzájomne 
nezávislé prípravné, vyhodnocovacie a doku-
mentačné moduly sú súčasťami laboratóriá 
a umožňujú úplnú analýzu na mieste. Nor-
malizovaný držiak polohuje skúšobnú vzorku 
bez toho, aby bolo nutné meniť upnutie.

microLab 35

MicroLab 35 je koncipovaný na rýchle vytvá-
ranie výbrusov z kontaktov do priemeru 3 mm. 
Plne automatický transportný systém a osved-
čená technológia umožňujú krátky čas spraco-
vania. Paralelné procesy pripúšťajú kontinuálne 
vytvorenie výbrusu za jednu minútu. Vzorka sa 
rýchlo upne a pomocou lasera sa precízne určí 
rovina výbrusu. Bez zmeny upnutia MicroLab 
35 vzorku rozreže a vybrúsi. Po vložení do 
vyhodnocovacej jednotky sa elektrolyticky 
očistí – výbrus sa zaznamená a vyhodnotí.

microLab 55

Laboratórium na prípravu výbrusov 
MicroLab 55 je koncipované a najvhodnejšie 
na mnohostranné oblasti použitia. Umožňuje 
výrobu výbrusov všetkých na trhu dostup-
ných krimpovaných dielov – brúsenie naprieč 
aj pozdĺžne. Platí to aj pre výrobky, ako sú 
dosky plošných spojov alebo puzdrá mimo 
automobilovej oblasti. Vďaka optimálne-
mu usporiadaniu jednotlivých modulov sú 
realizovateľné veľmi krátke časy spracovania. 
Reprodukovateľné spracovanie vzoriek je 
zaistené perfektne, pretože nie je nutná zmena 
upnutia medzi jednotlivými pracovnými krokmi. 
Vďaka ergonomicky premyslenému dizajnu 
je možné laboratórium realizovať a používať 
ako pracovisko na sedenie aj na státie.

Modulárne výbrusové laboratórium MicroLab 30/35/55

obr. hore: microLab 35
obr. dole: microLab 30

Vytváranie výbrusov zo všetkých na trhu do-
stupných druhov krimpovania – microLab 55

smartVision – optimálny softvér na analýzu 
výbrusov
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ECM 04 – Odizolovací a krimpovací stroj pre dutinky Z+F v 
 kotúčoch

Univerzálne spracovanie 
 dutiniek Z+f

ECM 04 je elektricky poháňaný odizolovací 
a krimpovací automat. Tento stroj umožňuje 
univerzálne a spoľahlivé spracovanie dutiniek 
Z+F od 0,5 do 2,5 mm² (AWG 20–14). Obsluha 
ECM 04 bola v porovnaní s ECM 03 zjednodu-
šená a nože sa vymieňajú značne jednoduchšie.

Technické údaje
 
rozsah krimpovania  0,5–2,5 mm²  

(AWG 20–14)
dĺžka krimpovania 8 mm
zavádzacia dĺžka 40 mm
čas taktu  asi 1,8 s
napájanie  100 – 240/50 – 

60/100 V/Hz/VA
rozmery  288 x 345 x 230 mm 

(š × h × v)
hmotnosť 16 kg

odvíjacie zariadenie komax f1150

Odvíjač Komax F1150

Vysoké rýchlosti a zrýchlenia kladú vysoké ná-
roky na systémy prívodu káblov. odvíjač káb-
lov f1150 je prvou voľbou, pokiaľ ide o káble 
citlivé na ťah.

odvíjacie zariadenie pre 
káble citlivé na ťah

Odvíjač  1150 je najnovší motorový prívodný 
systém z radu Komax so slabým ťahom na 
automatické spracovanie cievok káblov do 300 
kg. Robustná konštrukcia doplnená o výkonný 
pohon spracuje bez ťažkostí, mäkko a pro-
cesne bezpečne tenké, pružné lanká, rovnako 
ako hrubšie káble citlivé na ťah, napríklad 
koaxiálne káble. Dodáva sa vo verzii pre 
vonkajší priemer kábla 18 mm alebo 35 mm.

V dôsledku vysoko kompatibilného ovláda-
nia môže byť F1150 bez problémov súčasťou 
kompletnej linky na spracovanie káblov a 
prispieva rozhodne k vysokej produktivite. 
Čas na nastavenie sa redukuje na absolútne 
minimum vďaka premyslenej nastavovacej 
sústave motorizovanej vo všetkých osiach, 
ktorú je možné ovládať diaľkovým ovládaním.
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Vysoké rezné a odizolovacie sily v rozsahu spra-
covania do 8 mm² / aWG 8

premyslená ovládacia plocha

najmodernejší spôsob spra-
covania viacžilových káblov

Odizolovací stroj Komax Mira 230

programovateľná mira 230 od firmy komax je odpoveďou na dnešnú náročnosť v spracovaní káblov 
pri vysokej mnohotvárnosti výrobkov. Vysokým požiadavkám čelí mimoriadnou šírkou použitia, 
jednoduchou manipuláciou a zvýšenou produktivitou. Vďaka špeciálnym funkciám a svojej knižnici 
výrobkov docieľuje vysokú reprodukovateľnú kvalitu. Jej vhodnosť na sekvenčné spracovanie ju 
robí prvou voľbou pri spracovaní viacžilových káblov.

spracovanie viacžilového káb-
la v jednom pracovnom kroku 

Jeho jedinečná schopnosť sekvenčné-
ho spracovania robí z Mira 230 prvú voľbu 
pre spracovanie viacvodičových vedení. V 
priamo po sebe idúcich pracovných krokoch 
odizoluje a strihá vnútorné vodiče s rozdiel-
nymi parametrami bez zmeny programu. 
Každý kábel a každú sekvenciu je možné 
uložiť do pamäte a kedykoľvek vyvolať.

Vysoká rezná a odizolovacia sila
Za svoj mimoriadny pracovný rozsah 

(0,03–8 mm², AWG 32–8) vďačí Mira 230 
svojej robustnej, masívnej konštrukcii. Vysoká 
odizolovacia sila umožňuje tiež spracovávať 
káble s tvrdými izoláciami. Okrem odizo-
lovania a skracovania, príp. dodatočného 
pristrihnutia, disponuje špeciálnymi funk-
ciami na zvládnutie náročných úloh.

reprodukovateľná kvalita
Všetky zvládnuté druhy programov 

(káble a sekvencie) sú uložené do knižnice. 
Tak môže operátor parametre spracovania 
kedykoľvek vyvolať pomocou vyhľadávacích a 
filtračných funkcií. Ochrana prístupu heslom 
zabraňuje nežiaducim zmenám. Precízna 
mechanika stroja minimalizuje rozptyl, 
zmenšuje chyby, a tým zvyšuje kvalitu.

Rýchly prístup, často využívané a zabezpe-
čené nastavenie robia pracovné postupy vyso-
koúčinnými a pomáhajú zvyšovať produktivitu.

Vlastnosti

n  Robustná konštrukcia pre vyso-
ké rezné a odizolovacie sily

n  Najväčší rozsah spracovania vo 
svojej triede do 8 mm² / AWG 8

n  Jedinečný funkčný rozsah vráta-
ne sekvenčného spracovania

n  Spracovanie viacvodičových 
káblov v jednej pasáži

n  Rýchly prístup a často po-
užívané funkcie

n  Vyvolanie uložených 
 programov do výroby

n  Reprodukovateľná kvalita s overe-
nými, v knižnici uloženými dátami
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nové výrobky pre zmršťovacie 
aplikácie

STCS-CS14 STCS-evo500TS

STCS-CS14 je zmršťovací systém koncipo-
vaný na základe infračervených odporov a do-
pravníka. Disponuje najmodernejšími technic-
kými parametrami, ako je Ethernet a pripojenie 
USB, a vie súčasne spracovávať viac dielov.

Tento kompaktný a ľahký stroj je ideál-
ny z hľadiska požiadaviek hromadnej vý-
roby, pretože len rýchlosť obsluhujúceho 
pracovníka určuje vyrábané množstvo.

Voliteľne môže byť stroj vybavený chladičom 
na konci dopravníkového pásu, ktorý diely na-
toľko ochladí, že sa už vzájomne nemôžu spojiť.

STCS-evo500TS predstavuje pozoruhodný 
pokrok proti predchádzajúcemu modelu, najo-
bľúbenejšiemu modelu Mecalbi STCS-evo500, 
dnes najpokrokovejšiemu zmršťovaciemu 
zariadeniu s infračervenou technikou.

Všetky skvelé vlastnosti predchádza-
júceho modelu sú zachované a zlepšené, 
so zaistením rovnakej kvality výroby a 
so zlepšením konečného výrobku.

Nové zmršťovacie zariadenie má dotykový 
displej a ponúka rad nových funkcií, ktoré 
súčasne otvárajú nové možnosti zlepšenia 
prostredia výroby. Vlastnosti ako pripojenie k 
sieti, porty USB a tiež pripojenie HDMI určite 
nie je možné prehliadnuť, ale dôležitejší je 
nový SDD systém (Splice Diameter Detection), 
ktorý meria priemer spojenia a automaticky 
použije optimálne parametre zmršťovania.

Vlastnosti

n  Nastaviteľné parametre: teplota procesu, 
čas zmršťovania atď.

n  Dva rozdielne druhy prevádzky: M1 s 
kontrolou teploty a času zmršťovania a 
režim M2 s vopred naprogramovanými 
žiadanými hodnotami (celkovo 999)

n  Prídavný režim obsluhy (M3) pre systém 
SDD (Splice Diameter Detection) a auto-
matické rozpoznanie parametrov

n  Voľba požadovaných hodnôt sa môže ro-
biť automaticky čítačkou čiarového kódu 
alebo manuálne na dotykovej obrazovke

n  Jednoduchá aktualizácia firmware s USB 
flash diskom

n  Chladiaci systém
n  Manuálna a automatická kalibrácia
n  Programovací režim chránený heslom
n  Automatický cyklus chladenia kvôli predĺ-

ženiu životného cyklu komponentov
n  Sieťová komunikácia
n  Prípoj HDMI na zobrazenie systémového 

displeja

Vlastnosti

n  Dva rozdielne druhy prevádzky: M1 s 
kontrolou teploty a času, a režim M2 s 
vopred naprogramovanými požadovaný-
mi hodnotami (celkovo 999)

n  Programovanie požadovaných hodnôt 
môže vopred prebiehať manuálne na PC 
so softvérom STCS-RCT (číta súbory v 
Excel™) alebo s USB flash diskom.

n  Použitie identifikačných štítkov a infor-
mácií o pomocnom lepidle pre každý 
čas zmršťovania v rámci požadovaných 
hodnôt

n  Automatické nastavenie rýchlosti 
podávania podľa programovaného času 
zmršťovania

n  Chladiaci systém
n  Pomocný centrovací systém
n  Počítadlo káblov
n  Individuálny pracovný stôl so systémom 

na pridržiavanie dlhých káblov
n  Manuálna a automatická kalibrácia
n  Počítadlo čiastkových a súhrnných 

cyklov
n  Sieťová komunikácia

infračervené zmršťovacie zariadenie  
sTcs-evo500Ts

sTcs-cs14 – infračervené zmršťovacie zariadenie 
pre veľkovýrobu
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Tieniace materiály pre vaše 
požiadavky Emc

vf tesné tabule zo skla a akrylového skla

Elektricky vodivé elastoméry (EcE)

kontaktné pásky

Tieniace kryty s kontaktnými pásmi (board 
Level shields)

Elektricky vodivé lepidlá

THonaUEr vám nielen ponúka najširšiu združenú ponuku výrobkov pre všetky mysliteľné požia-
davky, ale dáva vám kedykoľvek k dispozícii pri riešení vašich špeciálnych problémov s Emc osob-
nú radu, podklady a vzorky.

Elektricky vodivé textilné tesnenia
(fof – fabric over foam) a vodi-
vá pena (cf – conductive foam) 

Tieto predstavujú cenovo výhodnú a 
ľahko spracovateľnú možnosť odtiene-
nia pre EMC. Dostať veľký počet rôznych 
profilov a rozmerov, ako aj zákaznícky 
špecifické výlisky. Tento druh tesnení slú-
ži tiež ako tesnenie proti okoliu (IP54).

Elektricky vodivé elastoméry (EcE)
 Sú k dispozícii ako rôzne elastomérne 

zlúčeniny, plnivá a tvary. Bežnými variantmi 
sú tesnenia zo silikónu plnené karbónom 
alebo postriebreným sklom, alebo silikó-
nová pena s postriebreným povrchom. 
Veľmi dobré utesnenie proti okoliu (IP65–
IP68) je týmto tesnením tiež zaistené.

Tieniace kryty (bLs – board Level shields)
 LAIRD Technologies disponuje vo svojom 

štandardnom sortimente výberom jednodiel-
nych a dvojdielnych (Cover + Frame) tieniacich 
krytov. Jednodielne tieniace kryty a rám dvoj-
dielnych tieniacich krytov sú v balení Tape&Re-
el. Okrem štandardných dielov môžu byť ponúk-
nuté tiež zákaznícky špecifické tieniace kryty.

 

kontaktné pásky, kontaktné prsty
Veľké množstvo tvarov, rozmerov a mon-

tážnych možností ponúkajú kontaktné pásky 
z berýliové medi. Aby sa zamedzilo problé-
mom so znášanlivosťou materiálov, dostanete 
aj kontaktné pásky s rôznymi povrchmi.

Tesnenia z kovovej pleteniny a ko-
vová pletenina cez elastomér

Tieto veľmi dobre vodivé tesnenia 
existujú v rôznych kombináciách mate-
riálov a profilov a s obľubou nachádzajú 
použitie v konštrukcii rozvádzačov.

vf tabule z akrylového skla
Pri displejoch, kde je požadovaný vy-

soký útlm, nachádzajú svoje použitie vf 
tabule z akrylového skla. Tento EMC fil-
ter sa skladá z tkaniny medenej alebo z 
vanádiovo-oceľovej, zaliatej do akrylu.

Emc nástrek
Laky s vysokým podielom vodi-

vých častíc, ako napr. meď, sa používajú 
na metalizáciu plastových puzdier.

Elektricky vodivé textilné tesnenia (fabric over foam)
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spracovanie polotuhých káblov

Techmonitor: kedy ste začali s tým, že okrem 
predaja zariadení tiež vyvíjate stroje? 

László kokavecz: Najprv bol v THONAUER 
Kft. hlavný odbor predaj štandardných strojov, 
ale už viac než desať rokov sme činní aj v 
projektoch špeciálnych strojov po tom, čo rástli 
požiadavky zákazníkov, pre ktorých neboli k 
dispozícii štandardné stroje. Prvým projektom 
tohto typu bolo zabudovanie jednotky nožníc 
na odpad do ultrazvukovej zváračky. Z roka na 
rok trvale rástol počet tohto druhu špeciálnych 
zákaziek; preto sme sa rozhodli k 1. januáru 
2015 zriadiť nezávislú obchodnú jednotku pre 
špeciálne stroje. V tejto obchodnej jednotke 
pracujú štyria pracovníci, dvaja projekční 
inžinieri a okrem mňa ešte jeden technik. Nami 
koncipované diely špeciálnych strojov sú často 
vyrábané partnermi mimo nášho podniku a 
programovanie ovládania prebieha tiež pro-
stredníctvom špecializovaných partnerských 
firiem. Našou veľkou výhodou je naša 25-ročná 
skúsenosť so spracovaním káblov, ale dnes 
riešime aj zákazky z iných oblastí použitia.

ako hodnotíte výsledky obchodnej 
jednotky špeciálnych strojov? 

Berieme túto obchodnú jednotku ako 
nezávislé ziskové stredisko s vlastnou 
účtovnou evidenciou a máme vysoký poten-
ciál rastu. Dostávame množstvo zákaziek od 
našich súčasných zákazníkov, a to je najlepší 
dôkaz, že sme na správnej ceste. Vzhľadom 
na to plánujeme rozšírenie našich kapacít.  

ako hodnotíte túto obchodnú jed-
notku v porovnaní s ostatnými auto-
matizačnými firmami na trhu? 

Naša skúsenosť a know-how v spracovaní 
káblov, rovnako ako veľká sieť dodávateľov, sú 
kľúčové prednosti nášho podnikania v špeciál-
nych strojoch. Na trhu nie sú žiadni iní dodáva-

telia, ktorí by v tomto ohľade boli porovnateľní s 
firmou THONAUER. V tomto momente sa však 
nemôžeme merať s podnikmi zamestnávajúcimi 
tucty projekčných inžinierov a technikov. Tieto 
podniky sú čiastočne našimi konkurentmi, ale 
tiež našimi zákazníkmi, pretože im v mnohých 
prípadoch dodávame štandardné vybavenia, 
ktoré sa montujú do ich špeciálnych strojov 

ako vyberáte dodávateľov pre svo-
je projekty špeciálnych strojov?

Voči dodávateľom nemáme žiadne povin-
nosti; možnosť voľby nechávame pre našich 
zákazníkov otvorenú. V mnohých prípadoch 
zákazníci zadávajú prednostných dodávateľov 
kľúčových prvkov pre svoje stroje. Najčastejšie 
je dopredu zadané ovládanie stroja a prvky 
pneumatiky. Chceli by sme si flexibilitu udržať, 
aby bolo možné vyhovieť prianiu zákazníkov. 

Ak zákazník nemá uprednostneného dodáva-
teľa, rozhodujeme sa na základe spoľahlivosti a 
ceny. Musím zdôrazniť skutočnosť, že neznáme 
výrobky používame len zriedka. Nutné je, aby 
produkty montované do našich strojov mali 

dobré referencie. Cena je určite dôležitým 
faktorom, ale my tiež zohľadňujeme, akú úroveň 
servisu môžeme od dodávateľov očakávať.

do akej miery podporujú zákaz-
níci činnosť vývoja strojov?

To silne závisí od jednotlivých prípadov. Nie-
ktorí z našich zákazníkov nám odovzdajú veľmi 
podrobné zadanie, ktoré dokonca obsahuje 
farbu stroja. Iní nám dajú niekoľko predlôh bez 
toho, aby poznali presné požiadavky na objem 
výroby a časy cyklov. V takých prípadoch vždy 
skúšame pomôcť, vykonávame testy a výpočty 
a skúšame nájsť riešenie. Podrobná špecifi-
kácia je vždy užitočná, pretože nám umožní 
vykonať presnejšiu kalkuláciu nákladov a 
stanoviť dodaciu lehotu. Ak zákazník disponuje 
informáciami k špecifikácii výrobku, informá-
ciami dodávateľov a snáď v prípade mnohých 
dodávateľov aj rabatom a chce nám tieto 
prvky oznámiť, môže to v značnom rozsahu 
ušetriť čas a peniaze, ktoré budú do projektu 
investované. Tiež je nutné získať informácie o 
skúsenosti zákazníka so špeciálnym postupom. 
Koniec koncov nám môže zákazník v rámci 
vývoja ďalej veľmi pomáhať presným zadaním a 
dostupnými informáciami. Z nášho pohľadu nie 
sú skúsenosti a know-how ničím nahraditeľné: 
Ak použijeme riešenia, ktoré sa v minulosti 
ukázali byť úspešné, môžeme v budúcnosti 
pracovať rýchlejšie a cenovo výhodnejšie.

Vývoj špeciálnych strojov sa v maďarsku stal rýchlo sa rozvíjajúcim odvetvím. strojárenstvo vždy 
bolo kľúčovým sektorom priemyslu, ktorý pri relatívne nízkych investíciách vytvára vysokú pridanú 
hodnotu. V nasledujúcom článku ide o výťah z interview s Lászlóm kokaveczom, technickým riadi-
teľom THonaUEr kft., o aktivitách v oblasti špeciálnych strojov, ktorý bol zverejnený v magazíne 
Techmonitor.

Špeciálne stroje v THonaUEr 
kft., maďarsko

Autor: László Molnár, TechMonitor
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Star Stone je podnik spoločnosti Bihor špe-
cializovanej na výrobu dlaždíc a dekoratívnych 
kameňov. Po mnohých neúspešných pokusoch 
a masívnych investíciách do polyuretánových 
živíc nakupovaných od rôznych výrobcov sa 
Star Stone rozhodol pre nutnosť zmeny. Tak za-
čala spolupráca s THONAUER Automatic s.r.l., 
kde prvým krokom bola spoločná návšteva 
hlavného sídla Rampf Polymer v Grafenbergu.

Po troch dňoch intenzívneho teoretického 
školenia a materiálových testov bol zákazník 
príjemne prekvapený kvalitou konečných 
výrobkov, takže v marci 2013 prišla prvá 
objednávka na tonu materiálu 80-2637.

Do júna 2013 nasledovala perióda inten-
zívneho testovania lisovania živice 80-2637. 
Záverečná skúšobná správa ukázala pozitívny 
vplyv tekutosti materiálu pri vtekaní do formy. 
V porovnaní s predtým testovanými výrobkami 
vykazoval materiál z firmy Rampf značne nižší 
príjem vody asi 1–2 % a podstatne menšiu 
deformáciu odlievacej formy s časom.

Hoci sa očakáva, že z dôvodu oboch skôr 
zmienených hľadísk je vstupná investícia vyššia 
než v prípade iných živíc, prekračuje priamy 

zisk oveľa výšku investície zákazníka. Hlavne 
koncová kvalita kameňa silne stúpla v dôsled-
ku veľmi nízkej absorpcie vody, čo viedlo k 
zvýšeniu predaja a vzostupu trhu vysokokva-
litných výrobkov. Okrem toho sa najmenej 
o 6 mesiacov predĺžila životnosť odlievacích 
foriem, čo dlhodobo viedlo k nižšej materiálovej 
náročnosti. V ostatných dvoch rokoch prekročili 
predaje materiálu celkový objem 6 ton, pričom 
ostatný rok dobre prebehol s novým mate-
riálom typu Rampf RAKU PUR® 80-2050.

Na základe trvalého rastu podniku sa Star 
Stone v polovici roku 2015 rozhodlo pre 
vývoj výrobných postupov vďaka investíci-
ám z európskych fondov. V tomto projekte 
získala poloautomatické odlievacie zariadenia 

a liace formy vyrobené firmou Unipre.
Unipre je nemecký podnik s viac než 

40-ročou skúsenosťou vo výrobe efektív-
nych dávkovacích zariadení pre epoxidové 
živice a polyuretány s dvoma alebo viace-
rými zložkami. Produktové portfólio zahŕňa 
širokú škálu výrobkov, od statických mixé-
rov, dynamických a staticky dynamických 
systémov až po plne automatické zákaz-
nícky špecifické špeciálne zariadenia.

Pokiaľ ide o poloautomatické zariadenia, 
existujú rozmanité riešenia, ktoré pokrý-
vajú všetky stupne výroby a investícií.

Začiatkom tohto roku sme úspešne 
zabudovali dávkovacie a miešacie zariadenie 
G 22 od UNIPRE do výrobného zariade-
nia vyvinutého firmou Star Stone. Týmto 
krokom stúpla produktivita pre zalievané 
materiály viac než o 35 %, a to pri presnej-
šej kontrole kvality procesu zalievania.

Začatím tejto spolupráce s firmu THONAUER 
sa rozšírilo portfólio aplikácií v zalievaní s mož-
nosťou poskytovať plnú podporu procesov výro-
by po dávkach a zapuzdrovania všetkého typu.

pri výrobe betónových dosiek metódou liatia nasurovo sa používajú formy z dvojzložkových elas-
tomérov. Výrobcovia, ako je star stone, nie sú pri tom limitovaní tvarom a štruktúrou betónových 
dosiek. kontakt na THonaUEr automatic s.r.l. umožnil tomuto podniku používanie dvojzložkových 
živíc nášho partnera rampf polymer solutions, čo koniec koncov prinieslo vyššie obraty, ako aj 
umožnilo vzostup na trhoch s vysokokvalitnými výrobkami.

rast kvality vo výrobe  
„Wet cast”

Výroba odlievacej formy odliatkom kamennej 
dosky vyrobeným v prípravnom procese.

dávkovacie a miešacie zariadenie G 22 pre 
2-zložkové polymérové živice.

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