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rok rozširovania

Čoskoro budeme môcť bilancovať celý 
rok 2016, avšak už dnes môžeme bez obáv 
povedať, že to bol úspešný rok plný nových 
udalostí. Skupina THONAUER s novým 
vlastníkom, švajčiarskou spoločnosťou 
Komax AG, dokázala nadviazať na úspe-
chy z predchádzajúcich rokov, vďaka čomu 
zavládla na oboch stranách spokojnosť.

Okrem zmeny vlastníka na začiatku roka 
boli významnými a rozhodujúcimi udalosťami 
interné výstavy, ktoré sa konali vo Viedni a v 
Budakeszi. Naši zákazníci veľmi radi využívajú 
tieto interné výstavy na to, aby videli najnovšie 
strojárske technológie naživo a spoznali ich 
prednosti v praxi. Okrem toho je mimoriadne 
prínosné povymieňať si skúsenosti mimo 
zhonu veľkých veľtrhov a dlhé hodiny disku-
tovať so školenými technikmi. Presný termín 
ďalšej internej výstavnej show zatiaľ ešte nie 
je stanovený, ale našich zákazníkov budeme 
včas viacerými prostriedkami informovať.

Keďže aktuálny priestor, ktorý máme k 
dispozícii vo Viedni už praská vo švíkoch, 
rozhodli sme sa rozšíriť ho, aby sme mali 
dostatok priestoru pre naše predvádzacie stroje 
a zariadenia. Stavebné práce začali koncom 
leta a v súčasnosti sa usilovne pracuje na 
ich dokončení, ktoré je naplánované na jar 
2017. Nasledujúca interná výstava v Ra-
kúsku sa tak bude konať v nových a väčších 
priestoroch. O dôvod viac zastaviť sa a tak 
ako naposledy, pri rozprávkovom počasí, 
vychutnať si aj viedenské kulinárske špeciality.

Keďže ani v Rumunsku už aktuálny 
priestor nezodpovedá požiadavkám, hľa-
dali sme a našli nové vhodné priestory. Na 
novom mieste, rovnako však v hlavnom 
meste Bukurešť, ponúka teraz naša dcérska 
spoločnosť, THONAUER Automatic s.r.l., pre 
svojich zamestnancov a zákazníkov väčšie 
kancelárske a skladovacie priestory, ako aj 
väčší showroom pre pohodlnú prezentáciu 
väčších, plne automatických zariadení.

Téma automatizácie je dnes aktuálnejšia ako 
kedykoľvek predtým. Najmä v oblasti výroby 
rozvádzačov, kde sa ešte stále z dôvodu rôzno-
rodých a komplexných požiadaviek pracuje vo 

veľkej miere manuálne, predstavuje automa-
tizácia obrovský potenciál úspor. Už niekoľko 
rokov využívame na odbornom veľtrhu SMART 
Automation Austria spoluprácu so spoločnos-
ťou EPLAN a predstavujeme nástroje, ktoré 
umožňujú spoluprácu s automatickými zariade-
niami na odstraňovanie izolácie vodičov Komax 
pri úprave vodičov. Časová úspora až do 50 
% a s tým spojená úspora nákladov vzbudzuje 
veľký záujem. V našom článku venovanému 
tejto problematike sa dozviete viac informácií 
o rôznych možnostiach a súvislostiach.

Pre všetkých, ktorí plánujú využiť au-
tomatizáciu pri spracovaní vodičov, je k 
dispozícii Gamma 263 S. Plne automatické 
krimpovacie zariadenie bolo predstavené tento 
rok na internej výstave spoločnosti Komax 
vo Švajčiarsku a ponúka aj ponúka aj pre 
náročné aplikácie v automobilovom priemysle 
hospodárne a vysoko presné spracovanie.

Ďalšou predstavenou novinkou bola séria 
nových modulov, ktoré pomáhajú zaisťovať 
bezpečnosť procesu, kvalitu a produkti-
vitu pri výrobe krimpovacích spojov a pri 
osádzaní násadcov na automatických krim-
povacích zariadeniach značky Komax.

Zvlášť chcem upozorniť na náš špeciálny 
výpredaj vystavených strojov uvedený vo 
vnútri. Možno tam nájdete výhodnú ponuku, 
ktorou budete môcť uskutočniť efektívne 
spracovanie väčších množstiev vodičov.

Želám vám príjemný záver roka a te-
ším sa na spoluprácu v budúcom roku.

So srdečným pozdravom

Ing. Mag. (FH) Werner Renner
obchodný riaditeľ spoločnosti THONAUER GmbH

Príhovor
Ing. Mag. (FH) Werner Renner
obchodný riaditeľ spoločnosti 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
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Všeobecná

témy

Už veľmi dlho sa angažujeme v oblasti 
hodnotných, plne automatických zariade-
ní, ktoré sú určené na plnenie špeciálnych 
požiadaviek pri výrobe skriňových rozvádzačov, 
ako napríklad spracovanie veľkého množstva 
najrôznejších druhov vodičov, kontaktov a 
koncových dutín vodičov. Neustále presta-
vovanie, ako aj iné poloautomatické činnosti 
alebo ručné práce výrazne zvyšujú náklady a 
sťažujú možnosť ponuky atraktívnych cien, čo 
negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť 
najmä v prípade malých vyrobených množstiev.

Automatizáciou čiastkových proce-
sov alebo celého procesu výroby vodičov, 
nielenže klesnú náklady vďaka úspore 
času, ale súčasne sa dá ľahšie zabezpe-
čiť konštantne vysoká kvalita výroby.

čiastková automatizácia
Základ predstavuje príprava vodičov. Spoloč-

nosť THONAUER dodáva množstvo vysokokva-
litných prístrojov určených na automatizáciu 
procesov rezania, popisovania, odstraňovania 
izolácie, krimpovania, alebo kombinácie jednot-

livých krokov. Už týmito jednoduchými opatre-
niami je možné skrátiť pracovný čas o 40 %.

najmodernejšie riešenie
Na opačnom konci je plne automatic-

ká výroba vodičov pomocou strojov zo 
série Komax-Zeta. Napríklad nový stroj 
Zeta 630, ktorý predstavuje cenovo priaz-
nivý základ plne automatickej výroby. 

Zeta je optimalizovaný tak, aby znižoval 
časy prípravy na minimum. Automatický 
menič vodičov pripraví až 36 rôznych vodičov 

odstraňovanie izolácie a krimpovanie dutiniek 
prístrojom Unic-Gs.

narezanie správnej dĺžky a odstránenie izolácie 
prístrojom kappa 330.

spoločnosť THonaUEr predstavila na veľtrhu smarT 2016 vo Viedni rôzne možnosti, ako sa aj 
napriek rôznorodým požiadavkám v oblasti výroby skriňových rozvádzačov dajú pracovné procesy 
vďaka automatizácii zefektívniť, vďaka čomu sa výrazne znížia náklady.

Úspora nákladov automatizáciou výroby 
skriňových rozvádzačov

čas spracovania jedného vodiča – porovnanie manuálneho a automatického spracovania

Prečítať 
schému

Prenos dát z 
ECAD

Izolovať

Popísať,  
odrezať,  
stlačiť dutinku

15 s. 5 s.

5 s.

10 s.

10 s.

15 s.

30 s.

spolu 105 sekúnd

spolu 45 sekúnd

30 s. 5 s. 10 s. 15 s.

Stlačiť 
dutinku

Prepraviť

PoložiťPopísať

Položiť

PopísaťOdrezať / 
izolovať

Stlačiť 
dutinku

úspora času
50 %
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v rámci celého reťazca tvorby hodnôt.
Pomocou ručných prístrojov je ovíjanie a 

viazanie mimoriadne jednoduché a predsta-
vuje prvý krok zabezpečenia vysokej kvality 
ručného ovíjania. Konštantné napnutie pásu a 
ergonomický priebeh pohybov vedú k rovno-
mernému stúpaniu a hladkému povrchu bez 
záhybov. V najvyššom segmente sú v ponuke 

Spolu s vyšším dopytom káblových 
zväzkov v rastúcom segmente automobilovej 
výroby rastie aj dopyt po ovíjacej technike. 
Spoločnosť Komax tento trend sleduje a 
zvyšuje svoju angažovanosť v tejto oblas-
ti. Vďaka tomu sa náš švajčiarsky vlastník 
približuje svojmu cieľu, ktorým je ponuka 
komplexných riešení pre svojich zákazníkov 

ovíjacie zariadenia pre priemyselnú výrobu 
komplexných káblových zväzkov a modulov.

Spoločnosť Komax tým spája silu ino-
vácie v oblasti ovíjacej techniky, pričom 
zákazníci profitujú z ďalšieho vývoja riešení 
ovíjania a viazania káblových zväzkov.

z jedného rozsahu prierezu (0,22 až 6 mm²) 
súčasne. S vysokou flexibilitou a bez prestave-
nia spracuje modul CM 1/5 GS až päť rôznych 
koncových dutiniek vodičov. Zariadenie spra-
cováva až 5 typov dutiniek na páse súčasne. 

Následne stačí vodiče už len ulo-
žiť do skrine rozvádzača.

Plne automatické uloženie vodičov 
 Flexbündler zjednodušuje a urýchľuje 
ukladanie vodiča do skrine rozvádza-
ča. Vodiče stroj vydá už v správnom 
poradí a pripravené na pripojenie.

S prístrojom Zeta 656 môžete zau-
tomatizovať aj samotný proces uklada-
nia vodičov a vďaka tomu ďalej výrazne 
znižovať čas potrebný na výrobu.

komax Zeta 630 – cenovo priaznivý základ plne automatickej výroby vodičov.

Vyššia angažovanosť v oblasti 
ovíjacej techniky

 manuálne rezanie / krimpovanie / plne   
  izolovanie krimpovanie automaticky

Čas výroby a inštalácie na kábel 105 s 65 s 45 s 45 s

Čas výroby a inštalácie 14,6 h 9 h 6,3 h 6,3 h 
na rozvádzač s 500 káblami

Približné časy prestavby strojov 0 h 0,5 h 1 h 0 h

Celkový výrobný čas na rozvádzač 14,6 h 9,5 h 7,3 h 6,3 h

Úspora času na rozvádzač 0 h 5,1 h 7,3 h 8,3 h

Úspora času za rok pri 100 rozvádzačoch ročne 0 h 510 h 730 h 830 h

Úspora času za rok pri 300 rozvádzačoch ročne 0 h 1530 h 2190 h 2490 h

Úspora času za rok pri 500 rozvádzačoch ročne 0 h 2550 h 3650 h 4150 h

THonaUr ponúka riešenia pre automatizáciu pre všetky veľkosti a množstvá. V závislosti od stupňa 
automatizácie je možné dosiahnuť výraznú úsporu času a nákladov.
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Funkcia: typickým použitím je tavné 
odlievanie stredne veľkých elektronických 
častí. Krížový stôl umožňuje efektívny 
spôsob práce, ktorý zvláda aj spraco-
vanie väčších výrobných množstiev.

rok výroby 2014: Zariadenie bolo pou-
žívané len veľmi málo a vyzerá ako nové.

• Okrúhly stôl so 6 polohami
•  Ultrazvukový zvárací lis USP2000 

(20 kHz, 2000 W, 2000 N)
• Bezpečnostná svetelná clona
• Odvíjač a navíjač zváracej fólie
•  Držiak produktu sa musí prispô-

sobiť príslušnej aplikácii.

rok výroby 12/2008

Špeciálny výpredaj 
vystavených strojov

nasledujúce vystavené stroje sú okamžite k dispozícii na bezkonkurenčné výpredajové ceny:

Tavné zariadenie od spoloč-
nosti Werner Wirth
TM2300 s krížovým stolom

Zariadenie na zváranie plastov 
od výrobcu Telsonic

namiesto € 45.900,-

namiesto € 73.000,-

€ 32.130,-

€ 25.000,-

úspora

6
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strihacie a odizolovacie zariadenia

komax 206

Strihací stroj Komax 206 spĺňa všetky 
požiadavky na výkon, silu a kvalitu aj napriek 
svojim kompaktným vonkajším rozmerom. 
Najjednoduchšia manipulácia, kontrola 
konca kábla a posuvu, ako aj všestranný 
sortiment príslušenstva, zaručujú najvyššiu 
kvalitu výroby pri maximálnej flexibilite. Stroj 
ukazuje svoju skutočnú veľkosť pri rezaní 
okrúhlych a plochých vodičov, hadíc, PVC 
pásov, rôznych fólií, papiera, tkaniny atď.

séria produktov kappa sa vyznačuje svojim širokým spektrom spracovania. Vďaka intuitívnemu 
a jednoduchému ovládaniu a riadeniu, sa dajú ľahko spracovať aj veľmi ťažko spracovateľné ma-
teriály. prestavenie na nový kábel bez nutnosti použitia nástrojov ide veľmi rýchlo. ovládací sof-
tvér TopWin kappa rozširuje možnosti a funkcie automatov kappa prostredníctvom pc. pomocou 
rozhrania Wpcs sa dá TopWin kappa pripájať do sietí. To umožňuje jednoduché pripojenie k už 
existujúcim používateľským sieťam v prípade centrálneho spracovania dát.

kappa 322 / 330 / 350

Výkonné strihacie a odizolovacie automaty 
pre väčšie prierezy kábla. Vysoká rýchlosť pro-
cesu zaručuje krátke cykly spracovania. Jedi-
nečný, patentovaný princíp nakláňania hnacích 
osí kábla je príznačný pre model Kappa 322. Po-
núka súčasne odizolovanie viacžilových káblov.

kappa 331

Výkonný strihací a odizolovací automat s 
rotačnou nožovou hlavou.

Stroj je mimoriadne vhodný na presné, 
viacstupňové odizolovanie okrúhlych, via-
cvrstvových vodičov – s a bez tienenia. Dá sa 
rýchlo prestaviť a je preto ideálny pre flexibilné 
použitie. S integrovaným systémom merania 
dĺžky (LMS) pre garantovanú presnosť dĺžky 
káblov s automatickým donastavením a voliteľ-
ným pásovým alebo kolieskovým pohonom.

kappa 310 / 315 / 320

Vysoký výkon aj pre malé prierezy. 
Sily strihania, vysoký kusový výkon a 

pokroková senzorika robia zo strihacích a 
odizolovacích automatov Kappa prvú voľbu 
aj pre malé prierezy kábla. Prostredníctvom 
jednoduchých, intuitívnych ovládacích prvkov, 
sa automaty dajú použiť veľmi efektívne. 
Rozhrania prívodných systémov kábla a 
Inkjet tlačiarní sú integrované štandardne.

Prierez vodiča 0,22–35 mm2 

 AWG23–AWG2

max. vonkajší priemer 16 mm

dĺžkový rozsah 1–800.000 mm

 kappa  322 330 350

prierez kábla (mm2) 0,02–6 0,05–10 2,5–120

max. dĺžka odizolovania 
 Úplný odťah:  100 mm 180 mm 290 mm 
 Čiastočný odťah:  999 mm 999 mm 999 mm

rýchlosť posuvu kábla 4 m/s 4,8 m/s

Pohon kábla Dvojité kolieska alebo pásový pohon

 kappa  310 315 320

Prierez kábla (mm2) 0,02–6 0,05–10

max. dĺžka odizolovania 
 Úplný odťah:  100 mm 
 Čiastočný odťah:  999 mm

Rýchlosť posuvu kábla 4 m/s

Pohon kábla Samostatné kolieska

kappa 310

kappa 315

kappa 331
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predstavenie
výrobkov

Jednoduché manuálne 
krimpovanie

stolový merací prístroj s 
konštantným odťahom

Pohon ručného náradia je univerzálne 
použiteľné zjednodušenie pohonu krim-
povacích zariadení akéhokoľvek druhu. 
Jednoduchým upevnením ručného náradia 
na pohon sa uzatváracie sily ručného ná-
stroja potrebné pre vytvorenie krimpovania 
zmenia na jednoduchý pákový pohyb.

SL Qstat 100 – automatický stolový merací 
prístroj vybavený PWM regulátorom otáčok, 
ktorý zaručuje podľa ICE štandardu konštantnú 
rýchlosť odťahu počas celého procesu merania.

Štandardný 12-polohový držiak svorky pre 
krimpované spoje a ultrazvukom zvárané spoje 
umožňuje merania širokého rozsahu káblov.

Z+F pohon ručného náradia

SL Qstat 100

Vlastnosti

n  Jednoduché upevnenie ručného 
náradia 

n  Univerzálne použiteľné pre bežné 
ručné náradie od rôznych výrobcov 

n  Jednoduchá montáž na pracovisku 

n  Max. prípustná páková uzatváracia 
sila pohonu ručného náradia činí 
200 N (20 kg)

funkcie

n  Viacjazyčná ponuka

n  Vizualizácia silových profilov odťahu

n  Stav radu sa dá vyvolať za účelom 
vyhodnotenia na požiadanie SL Qpex 
kontroly sily krimpovania

softvér

n  SL Qstat PC softvér – prispôsobený 
vášmu meraciemu prístroju

rozhrania

n  Externý mikrometer na meranie 
výšky a šírky krimpu sa dá k SL Qstat 
100 pripojiť cez sériové rozhranie – 
riadenie kvality na výrobu káblových 
zväzkov z jedného zdroja

n  Integrácia do SL Qpex systému 
kontroly sily krimpovania umožňuje 
sprístupnenie údajov špecifikácií 
krimpovania prostredníctvom LAN/
WiFi a zabezpečuje dodržiavanie 
špecifikácií počas výroby.
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popis pripojovacieho puzdra 
atramentovou tryskou

Už druhýkrát získala spoločnosť THonaUEr s.r.o. objednávku naplánovania a výroby individuál-
neho zariadenia od dlhoročného zákazníka, spoločnosti industrie Elektrik z mesta marcali v ma-
ďarsku. Úlohou bola konštrukcia pracovnej stanice, ktorá dokáže v poloautomatickej prevádzke 
vytvoriť dvojriadkový popis pripojovacieho puzdra, ktoré sa nachádza na konci vodiča. 

Pripojenie, ktoré sa má popísať, uvedie 
obsluha stroja do hniezda a následne spus-
tí proces nožným pedálom. Sane, ktoré sa 
pohybujú pomocou pneumatického valca, 
privedú obrobok pod upevnenú tlačovú hlavu, 
ktorá je prostredníctvom jemného nastavenia v 
presnej polohe. Tlač v dvoch riadkoch prebieha 
v dvoch krokoch, prvý riadok pri vysúvaní 
saní, druhý riadok – v bočne predsunutej 
polohe – pri návrate saní späť. Tlač zabezpečuje 
atramentová tlačiareň Wiedenbach-Ink-Jet 
typu CS405. Po dokončení tlače sa hniezdo 
vráti do počiatočnej polohy, v ktorej obsluha 
hotový kus vyberie a vloží ďalšie pripojenie.

Zariadenie sa dá výmenou hniezda, 
zmenou tlačového programu a nastave-
ním polohy tlačovej hlavy jednoducho 
prestaviť aj na iný spôsob použitia.

Výrobcom atramentového tlačového 
zariadenia je spoločnosť Wiedenbach z 
Nemecka. Automatický systém pohybu bol 
vyvinutý a vyrobený tímom zodpovedným za 
vývoj individuálnych zariadení spoločnosti 
Thonauer s.r.o. Sme pripravení na vaše požia-
davky automatizovaných tlačových riešení.

Individuálna pracovná stanica

–  Pojazdný na 2 pevných zadných kole-
sách a 2 predných otočných kolesách

–  Zariadenie na meranie dĺžky káblov s 
vonkajším priemerom do max. 35 mm

–  Presnosť merania +/- 1,5 % 
(opláštený okrúhly kábel)

–  Ručné nožnice na káble s vonkaj-
ším priemerom do max. 20 mm

– Ručný navíjací pohon

OE-VE-R motorizovaný 
kotúčový navíjač

AS-19 manuálny kotúčový 
navíjač

navíjač a odvíjač káblových 
kotúčov

kompletný s nožom na káble (tov. 
OA/10Q-60); plynulá zmena rýchlosti 0 – 70 
ot./min. s elektrickým ovládaním; rozpína-
cí tŕň; priemer 320 – 600 mm, vzdialenosť 
50 mm; premenná šírka; kolesá s brzdou. 
Sériové napätie 220 V, jednofázové.

Vyhotovenia
–  OE-VE-R s vťahovateľným kotú-

čovým navíjačom ø 800 mm
–  OE-VE-R-10 s vťahovateľným kotú-

čovým navíjačom ø 1000 mm.
–  Vyhotovenie s napájaním 24 V 

 batériou, jednosmerný prúd.
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Prístroj na kontrolu kvality 
MicroForce 70

Trh neustále zvyšuje svoje požiadavky na kvalitu krimpovaných spojov, pretože chýbajúce pramene 
vodiča a zachytené izolácie často vedú k poruchám kontaktov v moderných káblových zväzkoch. 
s microforce 70 môžete aj s vašim aktuálnym zariadením dosiahnuť úplne novú úroveň kvality.

pre stúpajúce kvalitatívne 
požiadavky

Ak chcete svojmu zákazníkovi zaručiť ním 
požadovanú kvalitu, musíte každé individu-
álne krimpované spojenie skontrolovať na 
jeho bezchybnosť. V zariadeniach  Komax 
je táto funkcia sériovo integrovaná.

Jednoduché dovybavenie
Prístroj na kontrolu kvality MicroForce 70 

je ideálne vhodný na bežné krimpovacie a plne 
automatické stroje na spracovanie káblov od 
rôznych výrobcov. Dovybavenie je jednoduché 
a možné bez vysokých investícií. Snímač sa dá 
namontovať na stroje rôznych značiek jedinou 
upevňovacou skrutkou. Tento snímač sníma 
silu krimpovania. Prístroj tak rozpozná a signali-
zuje chýbajúce pramene vodiča a zachytené 
izolácie, ktoré môžu v moderných káblových 
zväzkoch viesť k poruchám kontaktov.

Prístroj má dlhú životnosť, je robustný 
a jednoducho sa ovláda prostredníctvom 
dotykového displeja. Najmä je možné voľne 
nastaviť tolerančné hodnoty podľa pevne 
stanovených kvalitatívnych požiadaviek, 
dokonca aj počas produkcie. Proces zau-
čenia je veľmi krátky a jednoduchý, pretože 
prístroj k tomu potrebuje len tri vzory.

kvalita podľa štandardu komax
MicroForce 70 sme vyvinuli podľa úpl-

ne nového konceptu. Tvorí nový dokonalý 
príklad toho, čo od nás v budúcnosti môžete 
očakávať v oblasti dizajnu a jednoduchého 
používania. Teraz máte šancu vybaviť vaše 
zariadenie pre budúce výzvy a ponúknuť 
vašim zákazníkom kvalitu podľa štandar-
du Komax – úplne jednoducho a lacno.

Technické údaje
Rozsah prierezov 0,35 – 6 mm² 
 AWG 22–AWG 10
Prevádzkové napätie 24 V DC
Napájanie  
ext. adaptér  100 – 240 V AC, 
 50/60 Hz, 0,75 A
Rozmery (mm) 
(D × Š × V)  146 × 46 × 106
Upevnenie  Univerzálne 
upevnenie
Hmotnosť  pribl. 5 kg

Vďaka jednoduchému, intuitívnemu ovládaniu 
prostredníctvom dotykového displeja je práca s 
prístrojom microforce 70 mimoriadne efektívna.

s jednou upevňovacou skrutkou sa snímač 
namontuje jednoducho a rýchlo.
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Štart plne automatickej 
káblovej konfekcie

Plne automatický krimpovací automat Gamma 263 S

Gamma 263 s predstavuje ideál pre zákazníkov, ktorí hľadajú spoľahlivého a cenovo priaznivého 
partnera pre plne automatické spracovanie káblov v mimoriadne náročnom prostredí automobilo-
vého priemyslu a jeho odvetví. premyslený a zrelý koncept stroja umožňuje hospodárne a súčasne 
extrémne šetrné spracovanie.

kompaktné a používateľsky jednoduché
Zariadenie Gamma 263 S je vyrobené 

ako stroj pre automobilový priemysel, čo 
pre rakúskych priemyselných zákazníkov 
znamená optimálny základ pre dlhoročnú 
výrobu s najvyššou úrovňou kvality.

Plne automatické krimpovacie zariade-
nie je prešpikované inteligentnou technikou 
na veľmi malej ploche. Táto kompaktnosť 
zaručuje veľmi dobrý prehľad o priebehu 
výroby, ako aj jednoduchý prístup k proces-
ným modulom zo všetkých strán. To umož-
ňuje extrémne rýchle nasadenie nástrojov. 

Mimoriadne nízky stôl stroja umož-
ňuje každému ergonomickú prácu. 

cenovo priaznivý štart automatizácie

n  Pásový pohon, strana 1, strana 2
n  Multifunkčný nôž v tvare V 3xR = 0,50
n  Krimpovací modul 2x C1320 

pre Gamma 263 S
n  Kábel mci RJ45 PCS45Y-3M-08 3 m
n  Prívod kontaktu, pasívny lef-

tfeed Gamma 263 S
n  Softvér/Hardvér: Počítačová ovlá-

dacia jednotka Gamma 263 S

n  Systém odkladania kábla: Odklada-
nie kábla, základný modul K274 S 
2 m s triedením výrobnej dávky

minimálna konfigurácia umožňuje nasle-
dujúce automatizované pracovné kroky:

n  Vťahovanie vodiča, narezanie dĺžky, od-
stránenie izolácie, polovičný odťah, krim-
povanie strana 1, krimpovanie strana 2

n  Manuálne nastavenie výšky krim-
pu krimpovacieho lisu C 1320

n  Autonómna prevádzka prostred-
níctvom integrovanej kontro-
ly v štandardnom vybavení

n  Odkladanie vodiča s triedeným veľkosti 
výrobnej dávky vrátane druhej vane

n  Vytvorenie úloh (počet kusov a dĺžka) sa 
uskutočňuje rýchlo a jednoducho pro-
stredníctvom ovládacej jednotky TopWin

Úspora nákladov vďaka mini-
málnym časom prípravy

n  Vložené nože pokrývajú celú 
oblasť spracovania

n  Vodítko prívodu vodiča sa vy-
mení v priebehu 2 sekúnd

n  Nástroj a kotúč kontaktov sa pripravia 
na odkladacom stolíku, aby výmena 
prebehla v priebehu niekoľkých sekúnd

komaX Gamma 263 s
Čím vyššia je tvorba hodnôt v podniku, tým 

lepšie vyzerá výkaz hospodárnosti prevádz-
ky. Priaznivá cena za osvedčenú techniku s 
dlhou životnosťou a množstvom možností 
použitia, spolu s nenáročnými priestorovými 
požiadavkami, robia z automatického krimpo-
vacieho zariadenia Gamma 263 S atraktívnu 
investíciu pre plne automatické spracovanie 
káblov s dobrým kusovým výkonom.

cena od

€ 62.500,-

plne automatické krimpovacie zariadenie Gamma 263 s
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krimpovací modul pre 
maximálnu produktivitu

rýchle a rozmanité osadenie 
koncoviek

Krimpovací modul C1370

Modul S1440 na osádzanie 
koncoviek

S maximálnou silou krimpovania 22 kN 
spracuje krimpovací modul C1370 prierezy 
vodičov v rozsahu od 0,125 mm2 do 6 mm2 
(AWG26–AWG10). S takýmto výkonom 
disponuje toto zariadenie v každom rozsahu 
spracovania dostatočnou rezervou sily.

Vysoká sila krimpovania, plynulo na-
staviteľná rýchlosť a pripojiteľná funkcia 
dvojitého zdvihu umožňuje rýchle presné 
krimpovanie väčšiny bežných kontaktov. 
Programovateľná výška krimpu a efektívne 
vedenie obsluhy skracuje časy prípravy a 
umožňuje flexibilné použitie krimpovacieho 
modulu. Robustný dizajn modulu okrem toho 
zaručuje mimoriadnu reprodukčnú presnosť 
a vďaka tomu konštantne vysokú kvalitu.

automaticky rýchle, vysoko produk-
tívne a neuveriteľné jednoduché

Modul sa dá rýchlo a jednoducho prestaviť 
z jedného druhu koncovky na iný. Kompaktná 
konštrukcia a dobrá prístupnosť zaručuje naj-
vyššiu mieru flexibility. Ovládanie najdôležitej-
ších funkcií prebieha prostredníctvom fóliových 
klávesníc osadených na oboch stranách.

Jedinečné – spoľahlivá kontro-
la pozície koncovky spm

Vysoko presný laserový snímač meria 
polohu koncovky na kábli. Nastavenie polohy 

koncovky prebieha automaticky. Modul pri 
každom nasadzovaní koncovky kontroluje 
pozíciu koncovky a kvalitu odstránenia izolácie 
a rozpoznáva prerazené, ako aj pretočené 
koncovky na kábli. Za účelom kompenzácie 
výkyvov materiálu sa polohovanie dodatočne 
reguluje. V štatistike je zobrazených posled-
ných 100 SPM obrazov. To umožňuje v dialógu 
TopWin vyhodnotenie kompletnej produkcie.

na plne automatických krimpovacích zariadeniach najnovšej generácie zaručuje krimpovací modul 
c1370 maximálnu produktivitu vďaka mimoriadne krátkym časom nastavenia a prípravy. kontrola 
sily krimpovania cfa+ okrem toho zaručuje najvyššiu kvalitu pri najnižšej možnej miere nepodar-
kov. V spojení s úsporou času sa tak dá výrazne zvýšiť produktivita.

modul s1440 na osádzanie koncoviek spoľahlivo osádza najrôznejšie káble maximálnou rozma-
nitosťou variantov káblových koncoviek. Jeho presná mechanika v kombinácii s kontrolou polohy 
koncovky pritom zaručuje vysokú procesnú presnosť. inovatívne funkcie z neho robia ideálny mo-
dul pre plne automatické krimpovacie zariadenia komax najnovšej generácie.

Vlastnosti

n  Extrémne krátke časy 
nastavenia a prípravy

n  Kontrola sily krimpovania CFA+ 
pre najvyššiu kvalitu pri naj-
nižšej miere nepodarkov

n  Jedinečné, účinné vedenie 
obsluhy s LED osvetlením

n  Zvýšená sila krimpovania 22 kN

rýchle a bezpečné nastavenie priamo na krimpo-
vacom module c 1370.
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nový ručný nástroj v ponuke

Efektívne spracovanie 
tienenia

Zariadenie na rezanie tiene-
nia/opletenia Beri.Co.Cut

Jednou z kľúčových kompetencií spoločnosti 
THONAUER je ponúkať svojim zákazníkom 
kompletný produktový program v oblasti opra-
covania a spracovania káblov. Doteraz sme sa 
koncentrovali na polo a plne automatické stroje. 
Aj napriek tomu však existuje množstvo apli-
kácií, napríklad u servisných technikov, kde je 
tým správnym riešením len jeden ručný nástroj. 

Odteraz získate od spoločnosti THONAUER 
kompletný program ručných nástrojov od 
nemeckých výrobcov Zoller + Fröhlich a Wezag.

Beri.Co.Cut je vysoko presné rezacie 
zariadenie pre tienenia a opletenia, ktoré sa 
nachádzajú predovšetkým v koaxiálnych vodi-
čoch. Najmä tienenie vysokonapäťových vedení 
pre novú generáciu hybridných a elektrických 
vozidiel, sa dá s pomocou Beri.Co.Cut rezať 
bezpečne, čisto a v priebehu niekoľkých sekúnd. 

Funkčný princíp zariadenia zabraňuje 
konštrukciou podmienenému poškodeniu 
vrstiev, ktoré ležia pod opletením (napr. 
dielektrikum, iné tienenia atď.) a použitie 
náradia prispôsobeného pre daný kábel 
umožňuje vykonávanie oddeľovacích prác v 
priebehu niekoľkých sekúnd. Beri.Co.Cut je 
určené na spracovanie vodičov s priemerom 
pribl. 7 až 22 mm (v závisloti od kábla).

beri.co.cut

príklady použitia najrôznejších variantov vyho-
tovenia koaxiálnych káblov.

ručné nástroje v najrôznejších vyhotove-
niach na rezanie, odstraňovanie izolácie 
alebo krimpovanie.

čisté odstránenie izolácie bez poškodenia 
tienení alebo vnútorných vodičov.
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Elektrické odlievanie v 
 podmienkach čistej komory

V oblastiach optického a elektrického odlievania, ako aj lepenia v aplikačnej technike, sú kladené 
vysoké nároky na čisté prostredie bez obsahu pevných častíc. s novou čistou komorou triedy iso 7 
vytvorila spoločnosť rampf optimálne podmienky pre spracovanie vysoko citlivých konštrukčných 
skupín.

Na ploche približne 65 m² sa budú konštru-
ovať predovšetkým displeje (Optical Bonding) 
a spájať elektrické konštrukčné diely. Pracov-
níci nosia špeciálny odev, pokrývku hlavy a 
návleky na obuv, pričom prezliekanie prebieha 
v špeciálnom priestore. Tam sa uskutočňuje 
aj balenie spracovaných dielov do príslušných 
špeciálnych balení. Spracovanie dielov v čistej 
komore zabezpečuje najnovší model dávkova-
cieho zariadenia DC-VAC. Toto je vo vákuovej 
komore vybavené tromi osami s lineárnymi 
pohonmi a disponuje užitočnou pracovnou 
plochou s rozmermi 400 x 400 x 150 mm.

Pri elektrickom odlievaní sa môžu vyrábať 
diely v cykloch od pribl. 10 sek., pri optickom 
spájaní sú realizovateľné časy cyklov pribl. 50 
sek.; okrem toho je možné spájať aj zakrivené 

12“ displeje. Čistá komora slúži na zmluvnú 
výrobu v oblasti optického spájania. „Okrem 
toho sa táto využije ako testovací priestor 
pre ďalší vývoj vákuovej techniky s cieľom 
ďalšieho zlepšenia kvality odlievania, ako 
aj hospodárnosti procesu“, hovorí Hartmut 
Storz, prevádzkový a marketingový riaditeľ 
spoločnosti RAMPF Production Systems.

dávkovacie zariadenie dc-Vac

14

Thonauer illustriert



Vydanie 33
Technické

odborné články

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

Výbrus nesprávneho krimpu. spravidla sa táto 
chyba nedá rozpoznať vizuálnou skúškou!

Zobrazenie uzavretých kontaktov

am 03 s kontrolou sily krimpovania ck 01

krimpovací automat komax alpha 550

spracovanie
Uzavreté kontakty si nájdu uplatnenie v 

trhových odvetviach ako preprava, automo-
bilový priemysel, energetická technika, alebo 
telekomunikácie. Spracovanie týchto kontaktov 
sa často vykonáva manuálne, čo znamená 
odizolovanie vodiča ručnými kliešťami, ručné 
nasunutie kontaktu a zatlačenie kontaktu 
ručnými kliešťami. Je prirodzené, že pri tomto 
manuálnom postupe môžu vznikať chyby 
a taktiež nedochádza ku kontrole procesu 
krimpovania. Znamená to, že pramene vodiča 
môžu byť oddelené, odizolované na príliš 
krátkej alebo príliš dlhej vzdialenosti, môže 
byť nasunutý nesprávny kontakt a tento 
môže byť zatlačený nesprávnymi kliešťami.

spoločnosť THonaUEr ponúka auto-
matizované riešenie

Privedenie drôtu, odizolovanie, privedenie 
kontaktu, krimpovanie a kontrola v jednom 
flexibilnom stroji. To zaručuje minimál-
nu dobu taktu pri maximálnej kvalite.

automaty
Séria Zeta a Alpha od spoločnosti KOMAX 

sú ideálnymi platformami pre moduly spra-
covania týchto špeciálnych typov kontaktov. 
Stroje sú vybavené spracovateľskou stanicou 
pre uzavreté kontakty. Rozsah spracovania 
činí 0,08 a 6 mm² vrát. 100 % kontroly.

• MIL krimpovací modul CM 03
Modul sa používa na spracovanie voľných, 

uzavretých kolíkových a zásuvkových kontaktov. 
Vysoká bezpečnosť procesu a jednoduchá ob-
sluha sú charakteristické znaky tohto modulu.

Modul sa dá na všetkých krimpovacích 
automatoch Komax použiť 
na spracovanie voľných, 
uzavretých kolíkových a 
zásuvkových kontak-
tov. Spoľahlivý prívod 
modulu zaručuje efektívne 
triedenie. Spolu s presným štvorbo-
dovým krimpovacím nástrojom sa 
dosiahne vysoká bezpečnosť procesu.

poloautomaty
AM 03 a AM 05 od nášho dodávateľa 

Z+F sú elektropneumaticky poháňané mo-
dulárne zariadenia typu Stripper-Crimper, 
ktoré slúžia na spracovanie voľných uzavre-
tých kolíkových a zásuvkových kontaktov v 
rozsahu 0,08 – 6 mm² (AWG 28–10). Stroje 
sa pri použití príslušnej sady nástrojov dajú 
prestaviť na spracovanie rôznych kontak-
tov, resp. vedení. Úspešne použité už boli v 
oblastiach leteckej a automobilovej dopravy.

• Kontrola sily krimpovania – CK 01
Kontrola sily krimpovania CK01 slúži ako 

dôležitá súčasť automatickej kontroly procesu 
krimpovania a zabezpečuje tak kvalitatívne 
mimoriadne hodnotné krimpované produkty. 
Dá sa integrovať do strojov Z+F, alebo sa dá 
externe namontovať ako sada dovybavenia.

kvalitatívne požiadavky na mate-
riál krimpovaného kontaktu

Jedným z najdôležitejších kvalitatívnych 
kritérií pri uzavretých krimpovaných kontak-
toch je ohybnosť materiálu. Ak je materiál 
príliš krehký, krimpované puzdro praskne, 
keď tŕne zdeformujú materiál. Následkom 
toho je nefunkčné krimpované spojenie. 
Pravdepodobnosť, že takéto krimpované 
spojenie pri použití zlyhá, je veľmi veľká.

Vhodné je nechať z každej novej výrobnej 
dávky skontrolovať jedno alebo dve vzorové 
krimpovania výbrusom na tento typ chyby.

svet pootočených kontaktov je rozmanitý, okrúhly a pestrý. Existuje množstvo najrôznejších typov, 
tvarov a rozmerov, ktoré sa vo veľkých množstvách dostávajú na trh a výzvou v tejto oblasti je tak 
ich profesionálne a kontrolované spracovanie.

automatické spracovanie 
uzavretých kontaktov
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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 
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