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V znamení produktivity

A zasa už uplynul polrok, a jedinou útechou 
je, že uplynulé mesiace boli veľmi naplnené. 
A to predovšetkým účasťou našich dcérskych 
spoločností na Slovensku, ako aj v Českej 
republike na veľtrhoch, kde sme prvýkrát od 
existencie so spoločnosťou Komax Nemecko 
vystavovali spoločne. Okrem toho sme vystú-
pili na SMART Automation Austria v Rakúsku 
v centre dizajnu v meste Linec (Linzer Design 
Center) a naša rumunská dcérska spoločnosť, 
THONAUER Automatic s.r.l., otvorila svoj 
úplne nový showroom v nových priestoroch 
firmy v Bukurešti v rámci Inhouse-show. 

Tohtoročná SMART Automation Austria 
bola úplne v znamení výroby rozvádzačov. 
Veľa významných firiem ako Weidmüller, 
Rittal, EPLAN, Sonepar a koniec koncov aj 
THONAUER sa prezentovali najprv v rámci 
novo vytvorenej spolupráce „Connected 4 
Productivity”, ktorá určuje budúcnosť v oblasti 
výroby rozvádzačov v smere Priemysel 4.0. 

Naše stroje na spracovanie káblov Komax 
sú rozhodujúcim predpokladom v úsilí o auto-
matizáciu výroby rozvádzačov. Najrôznejšie veľ-
kosti strojov a ich špecifikácie umožňujú úplne 
individuálny stupeň automatizácie pri výrobe. 

Srdce každého výrobcu rozvádzačov sa 
muselo rozbúchať pri pohľade na technológie, 
ktoré naša spolupráca ponúkala. Pozoro-
vať Zeta 630 pri úplne automatickej výrobe 
nakonfigurovaných a finálnych popísaných 
káblových zväzkov je obdivuhodná akcia, ktorú 
bolo možné pozorovať počas týchto troch dní 
výstavy. Pri tejto príležitosti musíme spomenúť, 
že už pre samotnú logistiku organizátorov vý-
stavy priamo na mieste to nebola úplne bežná 
úloha, pretože bolo potrebné niekoľko ton ťažký 
krimpovací automat vyvážiť na tribúne, najprv 
bolo ale treba čiastočne odstrániť zábradlie. 
Odhliadnuc od toho, že medzi ostatnými vysta-
vovateľmi nebolo možné nájsť podobnú techno-
lógiu, existuje ich len zopár, ktorí by si dali takú 
námahu. Taktiež je neustále fascinujúca tá sku-
točnosť, že takto presný stroj ako Zeta bol po 
preprave – tento stroj prišiel priamou cestou z 

Inhouse-show z Bukurešti – ako aj po presune 
na tribúnu po niekoľkých rutinných nastave-
niach bez problémov pripravený do prevádzky. 

Dôležitým faktorom v oblasti automatizácie 
výroby rozvádzačov je aj plánovanie a príprava 
a poskytovanie údajov. Plynulý tok údajov je 
zárukou konzistentnej a bezchybnej výroby, 
just-in-time. Začína sa už výberom správnych 
komponentov, po ktorom nasleduje výroba 
káblových zväzkov až po bezchybnú montáž. 
EPLAN, kooperačný partner, ktorý spolupra-
cuje v tejto oblasti s firmou  THONAUER už 
veľa rokov, poskytuje softvérové riešenia, 
ktoré umožňujú priame postúpenie údajov 
z výroby drôtu do obrábacích strojov. 

Ďalšou možnosťou efektívneho a ekono-
mického stanovenia dĺžky prameňa je novo 
vyvinutý softvér DLW - Digital Lean Wiring 
od Komax, ktorý vám neskôr predstavíme. 

Prajem vám užitočnú a informač-
ne bohatú lekciu, pretože tu znova určite 
nájdete pre Vás zaujímavé príspevky.

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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Automatizované zmršťovanie zmršťovacích 
bužírok je z hľadiska terajšej výroby káblových 
zväzkov neodmysliteľné. Len s pomocou zmrš-
ťovacích automatov je možné zabezpečiť rovna-
kú kvalitu, a to nezávisle od personálu obsluhy. 
Firma Mecalbi v tejto oblasti ponúka zariadenia 
s horúcim vzduchom, ako aj s infračerveným 
žiaričom. Zariadenia s horúcim vzduchom sa 
jednoducho obsluhujú a dosahujú pri určitých 
aplikáciách akceptovateľné výsledky. Trendom 
sú ale jednoznačne zariadenia s infračerveným 
žiarením. Tu sa pomocou horúcej čeľuste 
vytvára tepelné žiarenie. Toto sa smeruje 
presne na zmršťovaciu bužírku. Najväčšími 
výhodami sú krátke doby spracovania a vysoká 
presnosť opakovania. Firma Mecalbi ponúka 
rôzne zariadenia pre rôzne výrobné množstvá 
a možnosti použitia, napríklad zmršťovací 

tunel STCS-CS14 pre sériovú výrobu, kde sa 
vkladajú zmršťovacie bužírky jedna za druhou 
na dopravníkový pás. Nový STCS-VMir používa 
nosiče obrobkov, kde je zmršťovacia bužírka 
veľmi presne polohovaná. Parametre spraco-
vania sa zadávajú buď priamo na dotykovej 
obrazovke alebo čítačkou čiarových kódov. 

obráťte sa s vašimi požiadavkami na 
nás, radi nájdeme vhodné riešenie.

Špecialista na zmršťovanie zmršťovacích bužírok, ktorý pochádza z portugalska, mecalbi, ponúka 
individuálne riešenia pre svojich zákazníkov a partnerov.

THONAUER rozširuje svoju ponuku ručných nástrojov. Ručné kliešte sú v určitých oblastiach 
veľmi relevantným doplnkom k strojnému spracovaniu. Špeciálne v prípade malého množstva 
alebo v teréne sú ručné kliešte jedinou možnosťou, ako je možné rôzne kontakty čo najlepšie 
spracovať. Odteraz vám dokážeme ponúknuť ručné kliešte vhodné prakticky pre každý kontakt. 

najmodernejšia zmršťovacia 
technika

presne do ruky

zhora dole: infračervené zmršťovacie zariadenia 
sTcs-cs14, sTcs-Vmir, sTcs-evo500
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Výrobky Drei Bond z radu 86XX sú 
dvojzložkové reakčné lepidlá na báze metyl-
metakrylátov (MMA). Radikálne vytvrdenie 
systému zaručuje pevnosť vyššiu ako 5 MPa 
už po menej ako piatich minútach. Po úplnom 
vytvrdnutí je možné, v závislosti od podkladu a 
povrchu, dosiahnuť pevnosť vyššiu ako 25 MPa. 

Lepidlá MMA sú vhodné na spájanie 
veľkého počtu ošetrených kovových povr-
chov, ako aj veľkého počtu plastov a vlák-
nových kompozitov. Je možné ich použiť pri 
teplotách od -40 °C do 150 °C, po lepení je 
možné aj ošetrenie práškovým lakom ale-
bo aplikovanie KTL procesov do 200 °C. 

Lepidlá MMA sa používajú predovšetkým v 
oblasti kovových a hybridných lepených spojov 
(kov na plast alebo kov na vláknový kompozit). 
Pred použitím je potrebné odstrániť len mast-
notu, voľné nečistoty alebo zle priľnuté oxidy. 
Lepenie nie je ovplyvnené frézovacími olejmi 
alebo kvapalinami na ťahanie, ktoré sa používajú 

Stabilné a veľmi esteticky pôsobiace zariade-
nie ALPHA 6 prináša vysokú precíznosť a pres-
nosť opakovania pri aplikovaní. Veľká pracovná, 
prípadne lakovaná oblasť je pokrytá až 4 osami 
so servomotormi a kódovacím zariadením (Clo-
sed Loop). Lineárne vedený a robustný hnací 
systém s hnacou guľôčkovou skrutkou zabez-
pečuje optimálny profil pohybu zadanej úlohy, 
a teda aj vysokú kvalitu spracovania povrchu 

a presnosť opakovania. Grafický, jednoduchý 
program umožňuje jednoduchú a intuitívnu ob-
sluhu. To je len niekoľko z veľkého počtu vlast-
ností systému a možných voliteľných prvkov.

v štandardnom množstve. Pri úlohách, kde sa 
využíva bežné zváranie alebo nitovanie, ponú-
kajú lepidlá MMA mnohé výhody. Rozdelenie 
sily po celej ploche, ako aj chýbajúca defor-
mácia teplom pri studenom spájaní umožňuje 
realizovať často oveľa tenšie hrúbky materi-
álov pri zachovaní rovnakej tuhosti. To zníži 
hmotnosť, ako aj náklady na materiál. Sklenené 
perly, ktoré sa nachádzajú v tvrdive, fungujú 
v lepidle ako dištančné držiaky a zabezpečujú 
optimálnu hrúbku lepidla, čím je možné spájať 
aj ušľachtilé kovy s neušľachtilými kovmi bez 
toho, aby prišlo k vzniku galvanickej korózie. 

Lepidlá sú dostupné v 50 ml, ako aj 

415 ml „Side by Side“ náplniach, s mieša-
cím pomerom 4:1, alebo aj v štandardne 
dostupných priemyselných baleniach.

V portfóliu firmy drei bond nájdete aj nové lepidlá mma, ktoré sa odlišujú hlavne reakčnou dobou.

Lepiaci systém  8603-12Gp 8606-12Gp 8625-12Gp

Otvorená doba (min.)  2–4 6–10 20–30

Pevnosť pre manipuláciu (min.) 7–9 12–17 Ca. 60

drei bond – špecialista v oblasti lepenia – ponúka viac ako 35 rokov rozsiahly sortiment výrobkov 
v oblasti výkonných lepidiel a tesniacich materiálov a v tejto oblasti je uznávaným dodávateľom 
systémov pre automobilový priemysel. sortiment sa začína pri klasických kyanátových akrylátovch 
a anaeróbnych lepidlách, cez ultrafialové lepidlá a končí sa pri vysokovýkonných silikónových 
materiáloch.

aLpHa 6 bola vyvinutá ako nová, inovačná a kompaktná platforma na spracovanie pre najrôznejšie 
povrchové úpravy a dávkovanie. systém inline a stand-alone sú skonštruované ako uzatvorená 
pracovná bunka, ktorú je možné použiť na opracovanie povrchu a dávkovanie najrôznejších médií, 
ako aj inak využiť podľa individuálnych požiadaviek, ako napr. opracovanie povrchov pomocou 
atmosférickej plazmy.

Vysoká pevnosť kovových a 
hybridných lepených spojov

odpoveď na požiadavky trhu

Zariadenie na nanášanie a dávkovanie ALPHA 6
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Ing. Mag. (FH) Werner Renner, konateľ 
skupiny THONAUER, začína bilancovanie 
nasledovne: „So strihacím strojom lota 
330 sme našim existujúcim a potenciálnym 
zákazníkom priamo na mieste predviedli, ako 
je možné pomocou najnovšej rezacej tech-
niky odrezať nekonečný materiál do 1000 
m s maximálnou presnosťou. Tento stroj je 
najnovším šperkom v našom portfóliu“. 

Ale aj Zeta 630 bola tento rok lákadlom, naj-
prv v oblasti automatizácie vo výrobe rozvádza-
čov, kde potom s tým spojená úspora priniesla 
zvýšený záujem o tento stroj. Pán Wiesinger, 
manažér firmy THONAUER vysvetlil spôsob 
práce aj pre technických laikov veľmi zrozumi-
teľne: „Naša Zeta je plnoautomatické zariadenie 
na výrobu rozvádzačov a spolu s rozhranim pre 
EPLAN zabezpečuje podstatné zjednodušenie 
procesu. Drôty sa strihajú v správnom poradí 
a dĺžke, popíšu sa a osadia sa kontakty alebo 
dutinky. Káble vychádzajú zo stroja zviazané 
alebo spojené systémom just-in-time tak, ako 
je to potrebné pre výrobu rozvádzačov. Úspora 
na základe zjednodušenia procesu je až 50 %. 

Firma THONAUER prezentovala na výstave 
všeobecne veľmi rozsiahly strojový park. Práve 
živá demonštrácia ťažkého stroja Zeta bola pre 
publikum hodnotená ako výnimočná a jedineč-
ná. Ani pre samotných organizátorov výstavy to 
nie je bežné, aby stroj osadzovali na tribúnu. 

 spolupráca vo výrobe rozvádzačov 
Dodatočne predstavila firma spoločne s 

renomovanými spoločnosťami ako WEID-
MÜLLER, EPLAN a RITTAL, ako aj SONEPAR 
širokej verejnosti novú spoluprácu pod názvom 
„Connected 4 Productivity“. Partneri projektu 
pomocou živých demonštrácií predstavili, 
ako firmy navzájom pracujú, aby optimalizo-
vali procesy pri výrobe riadiacich jednotiek a 
rozvádzačov. Toto spoločné vystúpenie vyvolalo 
vysoký záujem a privolalo veľa záujemcov na 
tribúnu, čo sa aj u vedenia výstavy postaralo 
o dobrú náladu, pretože dovtedy mali mier-
ne obavy práve o túto výstavnú plochu. 

Do spolupráce patrilo aj to, že v 
rámci tlačovej konferencie, ktorú zor-
ganizovala naša reklamná agentúra 
 Lighthouse, sa sústredil záujem odbornej 
tlače na spoločné výstavné plochy. 

Celkovo tri dni na veľtrhu splnili očakávania 
nadpriemerne a firma THONAUER dokázala 
veľmi pôsobivo obhájiť svoju pozíciu na trhu.

pôsobivá prítomnosť smarT 
automation

Tak ako aj v ostatných rokoch, firma THonaUEr sa úspešne zúčastnila na smarT automation aus-
tria, a prezentovala sa v meste Linz s najnovšou strojnou technológiou. prvýkrát vystúpila v rámci 
kooperácie „connected 4 productivity” a pôsobivo predstavila svoju kompetenciu ako produktívny 
partner nielen v oblasti výroby rozvádzačov.

obrázky smerom zhora: čulý ruch v srdci stán-
ku, stroj Zeta 630. nový univerzálny strihací 
stroj lota 330. malý výňatok z prezentácie 
strojov THonaUEr. Účastník a hovorca koope-
rácie „connected 4 productivity“ s moderátor-
kou angelikou Thonauer (Lighthouse) počas 
konferencie na veľtrhu. spolupracujúce firmy 
sa veľmi pôsobivo prezentovali.
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Spoločnosť THONAUER Slovensko sa 
už po 16. raz predstavila na 23. ročníku 
Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, 
energetiky, elektroniky, osvetlenia a teleko-
munikácií. Výstava mala v tomto roku nové 
miesto konania – miesto tradičného výstaviska 
v Trenčíne sa uskutončnila po prvýkrát na 
výstavisku Agrokomplex v Nitre v rovnakom 
termíne ako tradičný  Medzinárodný strojár-
sky veľtrh. Usporiadanie dvoch technických 
odborných výstav v jednom areáli a v rov-
nakom čase znamenalo veľkú výzvu a taktiež 
aj očakávania. Táto myšlienka dávala prísľub 
prezentovať sa pred širšou odbornou verej-
nosťou a predstaviť najnovšie technológie pre 
zefektívnenie Vašich výrobných procesov.

Náš stánok s rozlohou 40 m2  bol tohto 
roku  kompletne novo navrhnutý a predstavil 
sa v novom dizajne. Vystavovali sme celkom 
21 exponátov od 10-tich našich dodávateľov. 
Hlavným cielom našej expozície bolo pred-
staviť technológie pre výrobu vodičov do 
rozvádzačov – od najjednoduchšieho ručného 

náradia na krimpovanie až po poloautoma-
tické strihacie a odizolovacie stroje, krim-
povacie poloautomaty na izolované dutinky 
a zariadenia na popisovanie vodičov.

Na výstave mali slovenskú premiéru dve 
novinky od firmy Komax – strihací a odizolovací 
stroj Kappa 315 a stolový programovateľný odi-
zolovací stroj Mira 230. Veľký záujem odbornej 
verejnosti vzbudil krimpovací lis s programova-
teľnou odizolovacou jednotkou a programova-
teľnou výškou krimpu Komax bt722. Od nášho 
dlhoročného partnera firmy Z+F sme tradične 
prezentovalí poloautomatické stolové stroje pre 
spracovanie izolovaných dutiniek používaých 
pri osadzovaní elektrických rozvádzačov.

Samozrejme takmer všetky naše exponáty 
boli predvádzané za prevádzky a na mieste bolo 
možné otestovať napr. Vami prinesené vzorky.

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

THonaUEr na výstave  
Elosys 2017

obrázky smerom zhora nadol: 
slovenská premiéra odizolovacieho stroja 
komax mira 230 – malá ukážka prezentácie 
stolových strojov THonaUEr – stroje na 
zmršťovanie bužíriek mecalbi – pohlad na 
stánok THonaUEr.
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predstavenie
výrobkov

flexibilné, ekonomické 
bandážovanie

paralelné krimpovanie s 
piatimi dutinkami na páse

Najmenšie stacionárne bandážovacie 
zariadenie s malými rozmermi od firmy 
KABATEC. Vyvinuté na rýchlu a jednodu-
chú manipuláciu vďaka otvorenej naví-
jacej hlave, ktorá sa ovláda pedálom.

Zariadenie CR 1/5 GS je elektricko - pne-
umaticky poháňaná a flexibilná stolová 
krimpovacia jednotka na spracovanie Z+F 
dutiniek na cievkach 0,5 až 2,5 mm2 (AWG 
20–14). Do stroja je možné kedykoľvek vložiť 
päť zviazaných AEH cievok a výšku krimpo-
vania nie je nutné nastavovať samostatne. 
Odizolovaný vodič sa zavádza priamo cez 
strediace čeľuste do dutinky. Proces krim-
povania sa spúšťa nožným vypínačom.

KTHB Mini je mobilné, elektrické bandážova-
cie zariadenie na použitie na montážnej doske. 
Dlhšie trasy je takto možné jednoducho a rýchlo 
bandážovať jednoduchým stlačením tlačidla.

KTHB Micro vytvára z bandážovania a 
viazania prekvapivo jednoduchú vec, dokonca 
aj len na podávacej doske. Toto zariadenie 
je prvým krokom k reprodukovateľnej kva-
lite v porovnaní s ručným bandážovaním. 
Konštantné napnutie pásu a ergonomický 
priebeh pohybov vedú k rovnomernému 
stúpaniu a hladkému povrchu bez záhybov.

KABATEC KTHB smart

Krimpovacia jednotka CR 1/5 GS

KABATEC KTHB MiniKABATEC KTHB Micro

Výhody 

n  úspora času na základe jednoduchej a 
ergonomickej manipulácie 

n  efektívne pri malých dĺžkach bandá-
žovania 

n  maximálna kvalita procesov vykoná-
vaných operátormi

Výhody 

n  úspora času na základe vysokej 
rýchlosti navíjania 

n  vyvinutý pre výrobu väčších dĺžok 
bandážovania 

n  maximálna kvalita ručne ovládaného 
procesu

Výhody 

n  úspora času na základe plynulého 
procesu bandážovania 

n  vyvinutý pre výrobu najmenších dĺžok 
bandážovania  

n  maximálna kvalita ručne ovládaného 
procesu

Výhody 

n  žiadna doba na prípravu 

n  paralelné spracovanie piatich druhov 
dutinie na páse 

n  jednoduché založenie dutiniek na 
páse bez použitia nástrojov 

n  žiadne samostatné nastavovanie 
výšky krimpovania 

n  bez výmeny nástroja

8

Thonauer illustriert



➀

➁

➂

➃

Vydanie 34

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

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

predstavenie
výrobkov

Voliteľné možnosti 
n  Integrovaná viazacia jednotka umož-

ňuje presné automatické viazanie 
súčasne na obidvoch káblových 
koncoch. 

n  Integrovaná jednotka pre presné viac-
násobné stáčanie umožňuje perfektné 
spracovanie troch až štyroch vodičov. 
Výsledok bez chýb viazania presvedčí 
aj rovnomernou dĺžkou viazania a 
vysokou reprodukovateľnosťou po 
celej stočenej dĺžke kábla.

odstraňovanie polyuretáno-
vých káblových priechodiek

súčasné stáčanie až štyroch 
vodičov

stanica pUr rework je stroj, pomocou ktorého sa odstraňujú polyuretánové (pUr) káblové prie-
chodky, ktoré bežne nájdete na káblových zväzkoch ako izoláciu. Hlavným účelom zariadenia je, 
že zahreje izoláciu (pUr) na určitú teplotu, pri ktorej je možné izoláciu z kábla ľahšie odstrániť, 
upraviť ju a použiť novú izoláciu.

Stroj využíva horúci vzduch na zahria-
tie PUR, kontroluje všetky parametre ako 
sú čas a teplota, aby bola zabezpečená 
technologická kontrola a konzistencia

prevádzka 
Na začiatku procesu nahrá operátor 

káblový zväzok do systému. Keď sa stla-
čí tlačidlo „zovrieť“ na čelnej strane stroja 
alebo sa použije externý prvok (nožný pedál), 
zatvorí stroj systémové svorky okolo káb-
lového zväzku, čím zafixuje PUR polohu. 

Proces zahrievania sa začne po stla-
čení tlačidla „Štart“ (použijú sa predde-
finované parametre ako čas a teplota). 
Vyhrievací článok sa posunie do polohy 
káblového zväzku a zahrieva PUR. 

Po ukončení procesu sa vyhrievací článok 
vráti späť do východiskovej polohy. Zaznie 
akustický signál, operátor môže otvoriť 
ochranné dvere a vybrať káblový zväzok.

Poloautomatický stáčací stroj bt 188 T 
sa vyznačuje vynikajúcou kvalitou stáčania 
dvoch až štyroch vodičov pri vysokej rých-
losti a flexibilite. Jednoducho sa obsluhuje 
a je atraktívny pomerom cena - výkon. Stroj 
bt 188 T automaticky viaže s pomocou novej 
voliteľnej viazacej jednotky obidva konce 
kábla s textilnou alebo PVC páskou.

PUR Rework Station

Poloautomatický stáčací stroj 
bt 188 T

Výhody

n  Nastaviteľné parametre: Čas a teplota 
procesu

n  Manuálna kalibrácia 

n  Režim programovania s ochranou 
heslom 

n  Špeciálny režim údržby 

n  Počítadlo cyklov 

n  Prvok s optickými a akustickými 
ukazovateľmi 

n  Nádoba na odpad 

n  Externý prvok (pedál) na zatváranie 
svoriek

individuálne vyrábané svorky a vykurova-
cie komory na uchytenie rôznych veľkostí 
káblových zväzkov

akrylátová ochrana, ktorá operátorovi 
umožňuje čistú, bezpečnú prácu bez vysokej 
teploty.

➀

➁

➂

➃ nádoba na odpad pre čistú a bezpečnú 
likvidáciu odpadov

prvok s optickými a akustickými 
ukazovateľmi
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Strihací a odizolovací automat 
Komax Kappa 315

Krimpovací automat Komax 
Alpha 530

sila strihania, vysoký kusový výkon a pokroková senzorika robia zo strihacích a odizolovacích auto-
matov kappa prvú voľbu aj pre malé prierezy káblov. prostredníctvom jednoduchých, intuitívnych 
ovládacích prvkov sa automaty dajú použiť veľmi efektívne.

Zariadenie Alpha 530 je nástupcom celosve-
tovo úspešného Gamma 333 PC. Stanice ako 
krimpovací lis, moduly s dutinkami, a cínovanie 
dostali nový dizajn, boli ďalej vyvinuté a spojené 
s novou komunikačnou platformou EtherCAT. 

Presvedčí vás solídnou základnou jednotkou, 
ktorú je možné vybaviť technologickými mo-
dulmi, ako aj zariadeniami na kontrolu kvality. 

To prináša so sebou výhodu optimálneho 
použitia Alpha 530 pre každú prevádzku.

Vysoký výkon aj pre malé 
prierezy

nový štandard v modernom 
priemysle

Jednoduchá, intuitívna obsluha
n  intuitívny špičkový dotykový soft-

vér s usmerňovaním operátora 
n  maximálna transparentnosť vďaka úplne 

jednoduchému spôsobu nastavenia

rýchle zloženie a zoradenie
n  príprava bez použitia nástrojov 
n  zoradenie a nastavenie para-

metrov stlačením tlačidla 
n  inovačné senzory ako pomôcka 

pri príprave a kontrole káblov 

Veľa možností využitia
n  široký rozsah spracovania s voliteľnými 

možnosťami a rôznymi riešeniami 
n  bezpečný proces s najmenšími prie-

mermi od 0,02 do 10 mm² (AWG 8) 
n  jednoduché napájanie a zosieťovanie

Zariadenie kappa 315 je vybavené silnou a robustnou nožovou hlavou. Jeho spektrum spracovania 
zahŕňa prierezy kábla od 0,05 až do 10 mm².

príklad konfigurácie v priemyselnej 
oblasti:

n  základný stroj 
n  vedenie vodiča 
n  nožová jednotka 
n  strana 1/2 krimpovanie vrátane 

aktívneho vedenia kontaktov 
a integrovaného zariadenia na 
meranie výšky krimpovania 

n  dutinky Strana 1/2 
n  popisovanie vodiča 
n  odkladač vodiča 
n  zahrnuté sú doplňujúce softvé-

rové moduly ako možnosť pripo-
jenia do siete a CSV konvertor 

n  vrátane inštalácie a školenia 
n  cena od € 180 000 netto
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Efektívna príprava údajov pre automatizáciu vo 
výrobe rozvádzačov

DLW – Digital Lean Wiring

pre automatizáciu výroby rozvádzačov je predpokladom získanie výrobných údajov spolu s dĺžkou kábla. softvér dLW (digital Lean Wiring), ktorý 
vyvinula firma komax, to umožňuje to umožňuje svojou jednoduchosťou a flexibilitou.

najjednoduchšia alternatíva 
Softvér DLW bol vyvinutý pre virtuálne 

zapájanie v rozvádzači. Dĺžky vodičov je takto 
možné zistiť veľmi jednoducho a efektívne. 
DLW ponúka rôzne možnosti importu údajov 
a ich spracovania. Existujúce údaje môže-
te použiť napríklad na určenie označovania 
spojov. Okrem toho je možné bez problémov 
importovať 2D výkresy v rôznych formátoch.

 Keď sa nechcete starať o veľmi nákladnú 
databázu konštrukčných dielov v štandardných 
ECAD systémoch, môžete vykonať virtuálne 
zapájanie pomocou fotiek s vysokým rozlíše-
ním. To znižuje údržbu výrobku na minimum. 

 fotografické dimenzovanie s roundshot 
Dimenzovanie dĺžok káblov je najjednoduch-

šie pomocou fotografie rozvádzača s vysokým 
rozlíšením. Obrázok sa zosníma s voliteľne 
dostupnou Roundshot kamerou ako viaceré 
samostatné obrázky a zloží sa do presného 
kompletného obrazu a importuje do DLW. 

 Virtuálne zapájanie 
Špecialista zapája na báze tohto obrázku 

alebo 2D výkresu pomocou DLW na obrazov-
ke virtuálne. Takto je možné veľmi efektívne 
zistiť dĺžky káblov pre každý spoj. Potom sa 
výrobné údaje konvertujú a nahrajú do stroja na 
spracovanie káblov, ktorý vyrobí finálne káble. 

 montáž pomocou dLW-Viewer 
Účastnícke rozhranie DLW Viewer je úzke 

a obsluhuje sa pomocou dotyku. Operátora 
vedie na obrazovke pri pokladaní predvyro-
bených prameňov kábla po zapájanej trase. 
Takže tento pracovný krok môže vykoná-
vať aj menej špecializovaný personál.

na zistenie dĺžok káblov sa vyhotovia pomo-
cou voliteľnej roundshot kamery fotografie 
rozvádzača s vysokým rozlíšením, ktoré sa 
zložia na kompletný obrázok a importujú do 
dLW.

Výhody

automatizovaná úspora
n  zníženie výrobných nákladov 

n  až 50 % skrátenie výrobnej doby 

n  od veľkosti dávky 1 

nárast flexibility a efektívnosti
n  široká oblasť spracovania káblových 

koncov 

n  optimalizovaná logistika 

n  zvýšená flexibilita z dôvodu menej 
špecializovaného personálu 

dosiahnutie maximálnej kvality
n  zjednodušené požiadavky na personál 

n  zníženie chýb pri zadávaní 

n  priebežne rovnako vysoká kvalita
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Univerzálny strihací stroj

Ekonomické zabezpečenie 
kvality krimpovania

Strihací stroj lota 330

MicroForce 80

Pásový pohon úsporne vedie neko-
nečný materiál k strihacím nožom, kde ho 
presne polohuje. Pritom je možné vhodne 
nastaviť prítlačnú silu a vzdialenosť zatvá-
rania pohonu pásového dopravníka. 

Svojim výkonom, silou a kvalitou splní 
lota 330 všetky požiadavky, ktoré sú kladené 
na spoľahlivý, robustný a univerzálny strihací 
stroj. Vďaka kompaktným rozmerom vyža-
duje menej miesta a má flexibilé použitie. V 

prípade štvorpruhového paralelného spraco-
vania poskytuje maximálny kusový výkon.

detailne analyzovaný proces krimpovania 
MicroForce 80 umožňuje jednoduchú 

detailnú analýzu procesu krimpovania. Na 
to sa používa senzor so skrutkou, ktorá sa 
upevní na rám krimpovacej jednotky alebo 
krimpovacieho modulu. Tento senzor meria 
silu, ktorá pri procese pôsobí na rám. Výsledok 
sa elektronicky upraví, vyhodnotí v integrova-
nom softvéri a zobrazí na veľkom, 5-palcovom 
displeji. MicroForce 80 vyhodnotí na základe 
porovnania s referenčnou charakteristikou 
každé krimpovanie ako dobré alebo zlé. 

 najlepšie podmienky pre vysokú produktivitu 
Vďaka uloženým údajom o výrobkoch 

usporíte značne veľa času pri príprave. Všetky 
informácie, ktoré sú potrebné pri výrobe, ako 
je tolerancia, veľkosť dávok, počet skúšob-
ných procesov krimpovania, rozsah hodno-
tenia, typ káblu a kontaktu, sú kedykoľvek 
k dispozícii. Tým nie je potrebná náročná 
manuálna práca s častým výskytom chýb. 

ako allrounder medzi strihacími strojmi poskytuje lota 330 univerzálne možnosti využitia. Je 
možné presne odstrihnúť rôzne nekonečné materiály do 1000 m: napríklad zmršťovacie bužírky, 
pneumatické hadice, káble, plastové pásky a iné. Tento výkon poskytuje lota 330 veľmi úsporne, 
spoľahlivo a s jednoduchou obsluhou.

častým dôvodom chýb kontaktov sú zakrimpované izolácie a chýbajúce pramene káblov. aby ich 
bolo možné identifikovať a zabezpečiť plnú funkčnosť, kontroluje microforce 80 kvalitu každého 
jednotlivého krimpovania. skúšobné zariadenie umožňuje presne analyzovať proces spracovania 
a zaznamenať namerané výsledky. Vďaka tomu je možné procesy optimalizovať, znížiť počet chyb-
ných procesov krimpovania a spätne sledovať výrobu. microforce 80 sa vyznačuje spoľahlivou, 
osvedčenou technikou a kvalitným spracovaním.

Vlastnosti 

n  intuitívna obsluha 
n  5 tlačidiel s kódovanými funkciami 

kombinované s dotykovým panelom 
n  pre rôzne materiály 
n  pre rôzne priemery do max. 25 mm 
n  pre šírky do 82 mm 
n  pre prierezy vodiča do 35 mm2 
n  vysoký výrobný výkon vďaka 1–4-pru-

hovému paralelnému spracovaniu 
n  viacnásobne podopretý  pohon 

pásového dopravníka 
n  vzdialenosť zatvárania  nastaviteľná 

presne na rezaný materiál 
n  nastaviteľná prítlačná sila

charakteristika sily krimpovania každého procesu 
sa porovná s referenčnou charakteristikou.
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spájkovacie roboty vo výrobe 
elektroniky

LightBeam spájkovanie pomocou 
svetla

Laserový spájkovací systém

Spájkovací systém

Indukčný spájkovací systém

Selektívne spájkovanie Reflow

U infračervených spájkovacích systé-
mov sa koncentruje svetlo z halogénovej 
lampy pomocou žiariča a integrovaného 
optického prvku. Absorpciou tohto vyžaro-
vaného tepla vzniká na mieste spájkovania 
požadovaná teplota. Táto metóda je mimo-
riadne šetrná, pretože je bezkontaktná.

Najjemnejšie spájkovanie a mikrospájko-
vanie sa realizujú pomocou koncentrovaného 
laserového lúča. Tu sa používa diódový laser s 
vysokým výkonom, ktorý ponúka konštantný 
výkon v kompaktnej konštrukcii laserového 
zdroja. Vytvárané laserové ohnisko je veľké 
len cca 1 mm, ale jeho energiu je možné veľmi 
presne smerovať na miesto spájkovania.

Obzvlášť v plastových konštrukciách 
namontované kontakty sa často spájkujú auto-
matizovanými spájkovačkami, aby sa zabránilo 
neželanému vyžarovaniu tepla na susedné časti 
konštrukcie. Používatelia si spájkovací systém 
často želajú aj vtedy, keď majú byť existujú-
ce spájkovacie pracoviská automatizované 
pre účely zvýšenia produktivity s pomocou 
spájkovacích robotov. Táto cenovo výhodná 
technológia umožňuje spracovanie konštrukč-
ného prvku na rôznych pozíciách, napr. pri 
zapájaní kontaktov skupín spínačov alebo 
lámp na flexibilné fólie s plochými vodičmi.

Indukčné spájkovanie je ďalšia bezdotyková 
metóda spájkovania, ktorá sa vyznačuje predo-
všetkým rovnomerným ohrevom, a to obzvlášť 
u masívnych konštrukčných prvkov s krátkou 
dobou spracovania. Pri indukčnom spájkovaní 
sa zapojí sekundárna cievka, spájkovací induk-
tor na stredno- a vysokofrekvenčný prúdový 
zdroj. V induktore prúdiaci striedavý prúd 
indukuje magnetické pole, ktoré na pripojených 
prvkoch na mieste spájkovania vytvára vírivé 
prúdy, ktoré spôsobia ohrev na teplotu spáj-
kovania. Predpokladom je, že spájkované kon-
štrukčné prvky sú elektricky vodivé. Ďalšou vý-
hodou tejto metódy sú nízke náklady na údržbu.

Pri selektívnom spájkovaní Reflow sa 
dávkovačom dávkuje spájkovacia pasta 
pred alebo po inštalácii konštrukčného 
prvku. Potom sa polohuje nad miesto spáj-
kovania halogénová lampa a spájkovacia 
pasta sa danou energiou lampy roztaví.

V elektrotechnickom a elektronickom priemysle nie je aj napriek intenzívnemu úsiliu o automatizá-
ciu možné vyrábať všetky spájkované spoje metódou hromadného spájkovania. niektoré spájkova-
né miesta sa musia spájkovať individuálne. automatizácia týchto procesov spájkovania pomocou 
spájkovacích robotov znamená značný pokrok ohľadom kvality a ponúka značný potenciál raciona-
lizácie. pritom sa používajú rôzne metódy, podľa použitia.

porovnanie metód spájkovania

Svetlo  - ++ + o - 1–3 
Laser + + o o - 0,4–1,5 Ochrana lasera 
spájkovačka + - - - o 1–3 Opotrebovanie 
Mikroplameň o - o - + 1–5 nepriamy ohrev 
indukcia  o + + + + 1–5 
horúci plyn - + - - - 0,5–1 nízka procesná spôsobilosť
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Požiadavky na odizolovanie a označovanie 
drôtov/vodičov v oblasti leteckej prepravy sú 
veľmi vysoké. Pri označovaní pomocou lasera 
nesmie byť povrch izolácie poškodený ani v 
mikroskopickom rozsahu. Preto sa pre izolácie 
používa primiešanie oxidu titaničitého (TiO2). Po 
aplikovaní laserového lúča sa táto prímes sfarbí 
na tmavo a vytvorí neodstrániteľnú značku, 
pričom povrch izolácie vôbec nie je namáhaný. 

Podobne vysoké požiadavky sú kla-
dené na proces odizolovania. Tenučké 
pramene vodičov nesmú byť čepeľami 
poškodené. Použitie laserového lúča zaručí 
presné odrezanie izolácie, pričom nezos-
nímané pramene odrazia laserový lúč.  

Firma THONAUER už dlhú dobu spolupra-
cuje s firmou Spectrum Technolgies PLC so 
sídlom vo Veľkej Británii. Ich kvalitné výrobky 

V druhej polovici roka 2016 bolo dodané výkonné označovacie zariadenie nášmu najdôležitej-
šiemu zákazníkovi - firme ray service a.s. so sídlom v starom měste u Uh. Hradiště v českej 
republike. firma ray service a.s. podniká okrem iného vo výrobe káblových zväzkov, prevažne pre 
oblasť leteckej prepravy. Laserové označovacie zariadenie sa používa pre nový projekt boeing. s 
týmto zákazníkom nespolupracujeme po prvýkrát. okrem toho dodávame laserové 
označovacie zariadenia typu capris a odizolovacie lasery typu sienna.

Vysoké požiadavky na 
označovanie káblov

Vysoké požiadavky v oblasti leteckej 
prepravy sa odzrkadľujú v špecifikáciách pre 
dodávateľov ako je firma ray service a.s., 
ktorá vyrába káblové zväzky.
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systém laserovej potlače nova 820 na 
označovanie drôtov s vysokou citlivosťou bez 
zmeny štruktúry povrchu izolácie.

ako laserové označovacie zariadenia radu 800 
a odizolovací laser radu Sienna spĺňajú všetky 
hore uvedené a najprísnejšie požiadavky. Pre 
nový projekt Boeing bolo vybraté a ponúknuté 
laserové označovacie zariadenie Nova 820 s 
manuálnym podávaním drôtov/vodičov. Táto 
investícia vo firme Ray Service z nej vytvo-
rila konkurencieschopného partnera, ktorý 
sa môže uchádzať o nové projekty a prácu u 
celosvetovo najväčších výrobcov v leteckom 
priemysle ako sú Boeing a Airbus. Okrem toho 
sa tým zvýši produktivita a ochrana pri práci. 

Firma THONAUER ponúka a dodáva nielen 
kvalitné stroje a najmodernejšie technológie 
špičkovej kategórie, ale poskytuje aj mon-
táž, školenie zamestnancov, ako aj záruku a 
zabezpečuje aj pozáručný servis. Tento servis 

obsahuje nastavenie stroja, ako aj výmenu 
dôležitých častí, okrem iného laserových lámp. 
Naši technici pre služby zákazníkom ukončili vo 
firme Spectrum Technologies špeciálne vzde-
lanie a majú dlhoročné skúsenosti s výrobou.

milan Vitovský, Sales Engineer,  
THONAUER spol. s r.o.

www.youtube.com
Hľadaný výraz: 
THONAUER GmbH

aby bola verejnosť informovaná o nových 
videách výrobkov, je vhodné kanál na 
youTube odoberať.

nájdite naše technológie na 
youTube

firma THonaUEr prevádzkuje vlastný youTube kanál, ktorý bol spustený v máji 2017, je v anglic-
kom jazyku a má jednotnú štruktúru, aby prilákal viacej záujemcov a umožnil aj jeho využívanie 
pre celú skupinu THonaUEr. doteraz sme zaznamenali celkovo 14 500 návštevníkov.

Kanál ponúka s 80 nahratými videa-
mi optimálny náhľad do sortimentu firmy 
 THONAUER. Pre lepší prehľad je YouTube kanál, 
podobne ako webová stránka THONAUER, 
členený na výrobné oblasti nasledovne: 

n  spracovanie káblov
n  spojovacia technika
n  popisovanie, skúšobné systé-

my, zmiešané technológie
n  technika skladovania a navíjania káblov

V týchto nadradených kategóriách sa 
nachádzajú takzvané playlisty, ktoré zhŕňajú 
typy výrobkov, ako napr. strihacie stroje. Táto 
pomoc pri orientovaní vám pomôže rýchlo a 
ľahko nájsť stroj vhodný pre vaše použitie.

Pretože prezentácia komplexných strojov 
a technológií na jednej webovej stránke len 
na textovej báze má svoje hranice, sú odkazy 
na existujúce videá dodatočne uvedené aj na 
webovej stránke, priamo vedľa popisu výrobkov.
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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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