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Estetika spracovania káblov

Koniec minulého roka sa niesol v znamení 
spoločnosti Komax. Náš švajčiarsky majiteľ 
predstavil najmenej 15 nových produktov a 
inovácií na každoročnom veľtrhu Productronica 
v Mníchove, čo vyvolalo značný záujem náv-
števníkov. V rámci atraktívneho dizajnu stánku 
bolo možné štýlovo uviesť na scénu aj angažo-
vanosť spoločnosti v technických inováciách.

Mimoriadne potešujúce bolo, že spoločnosť 
THONAUER sa prvýkrát v histórii na tomto 
veľtrhu významne podieľala. Naša maďarská 
dcérska spoločnosť, ktorá funguje pod názvom 
Komax Thonauer Kft., predstavila na stánku 
štyri špeciálne stroje na spracovanie vyso-
konapäťových káblov, ktoré prvýkrát spĺňajú 
požiadavky na strojovú technológiu pre špe-
ciálne požiadavky veľkých prierezov v oblasti 
elektrickej mobility. Maďarskí vývojári prekvapi-
li dokonca aj technikov spoločnosti Komax, 
pretože dokončenie sa pôvodne nezdalo príliš 
reálne vzhľadom na malý časový priestor.

Špeciálne pre náročné požiadavky leteckého 
a kozmického priemyslu navrhnuté ručné 
odizolovacie zariadenie Sylade 7H od spo-
ločnosti Laselec zo skupiny Komax bodovali 
nielen u záujemcov. Inovatívna technológia 
umožňuje mimoriadne šetrné ručné od-
straňovanie izolácie dokonca aj z tienených 
vodičov. Spolu s jednoduchým používaním 
a atraktívnym dizajnom má tento inovatívny 
produkt všetky vlastnosti potrebné na získanie 
ocenenia veľtrhu za inováciu roka 2017.

Kto sledoval vývoj produktov spoločnosti 
Komax, určite si všimol, že sa ich vzhľad 
zmenil. Uzatvorené formy upokojujú optický 
vzhľad, tmavé a svetlé farby rozlišujú medzi 
spracovaním káblov a manipuláciou s káblami.

Najvýraznejším znakom je červené ole-
movanie okrajov, ktoré symbolizuje bránu do 
sveta spracovania káblov spoločnosti Komax, 
ale súčasne slúži aj ako ochrana hrán. Práve 
táto multifunkčnosť, šikovná súhra tvaru, 
farby a funkcie, charakterizuje nový Corpo-
rate Industrial dizajn spoločnosti Komax.

Odizolovací stroj Mira 230 je perfektným 
príkladom a zastupuje nový dizajn produktov. 
Odborná porota v rámci ocenení reddot ocenila 
stroj roku 2017 červeným bodom. Toto oce-
nenie podporuje snahu spoločnosti Komax pri 
vytváraní nezameniteľnej optickej identity, ktorá 
podporuje a propaguje inovatívnu funkčnosť.

Prepracovaním optického vzhľadu prešla 
aj séria Zeta, ktorá predstavuje revolúciu v 
automatizácii neustále dôležitejšieho odvetvia 
konštrukcie rozvodných skríň. V spolupráci s 
plánovacím softvérom, databankou a káblo-
vým automatom, sa dajú dosiahnuť enormné 
úspory. Aj v tomto odvetví sú dostupné 
riešenia v rôznych konštrukčných stupňoch.

O hospodárnosť a konkurencieschop-
nosť pri konečnej úprave káblov ide aj v 
prípade systému Manufactoring Execution 
System, v skratke MES. Svoju konečnú 
úpravu káblov orientuje na Industrie 4.0 a 
zlepšuje svoj celkový hodnotový reťazec.

 Želám vám informatívne čítanie a dúfam, že 
si tu aj tentokrát nájdete 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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Od roku 1954 udeľované ocenenie „reddot“ 
je celosvetovo uznávanou značkou kvality 
produktového dizajnu. Do tohtoročného vydania 
dostala medzinárodná odborná porota príspev-
ky z 54 krajín a niekoľko dní ich individuálne 
posudzovala. Hodnotia sa kritériá ako stupeň 
inovácie, estetická a formálna kvalita, funkč-
nosť, ekologická kompatibilita, ergonómia, dlhá 
životnosť, symbolický a emocionálny obsah, 
periférne produkty a jednoduchosť používania. 

Mira 230 je stolové zariadenie na profe-
sionálne odizolovanie elektrických vedení. 
Predstavuje prvý z produktov s novým 
dizajnom Komax Corporate Industrial De-
sign. Integrovaný prístup zahŕňa aj uspo-
riadanie ovládacej plochy a ergonómiu. 

Od minulého roka vzniká každý produkt 
podľa úplne nových kritérií v súlade s dizajnom 
Komax Corporate Industrial Design. Napríklad 
v prípade zariadenia Mira 230 je „Wire Gate“ 
v červenej farbe. Na jednej strane slúži ako 

ochrana proti nárazom, na druhej strane ako 
symbol vstupu do sveta spracovania káblov 
spoločnosti Komax. Vďaka viacerým uzatvo-
reným plochám pôsobia stroje pokojnejšie. 
Tmavé rozsahy predstavujú spracovanie, 
svetlé rozsahy manipuláciu s káblami. 

Nová generácia strojov by mala vďaka 

„New Product Design“ lepšie komunikovať 
hodnoty značky Komax v oblasti líderstva v 
inováciách alebo svoj prémiový charakter. 
Každý zákazník by mal v budúcnosti okamžite 
rozpoznať produkt značky Komax. K tomu 
samozrejme patria optimalizácie v oblasti 
ergonómie. Vďaka tomu môže používateľ stroj 
obsluhovať jednoduchšie a pri nižšom zaťažení. 

Odôvodnenie odbornej poroty: „V prípade 
šikovného stroja Mira 230 je červená ovláda-
cia plocha, ktorá sa vyznačuje prehľadnosťou 
a ergonómiou, jasným stredobodom.“

Za dizajn odizolovacieho stroja Mira 230 získala spoločnosť Komax Wire ako prvá vo svojom od-
vetví ocenenie reddot Award. Toto ocenenie predstavuje perfektné stelesnenie funkčnosti a mimo-
riadneho dizajnu.

reddot Award pre Komax  
Corporate Industrial Design

Spracovanie káblov pre elek-
trické vozidlá eCar

Okolo novinky z maďarskej pobočky 
spoločnosti Thonauer-Gruppe, špeciá-
lneho stroja na spracovanie vysokona-
päťových káblov, ktoré sa montujú do 
elektrických vozidiel, panoval čulý ruch.

Mobilné odizolovacie zariadenie pre 
letecký a kozmický priemysel

Prvé mobilné laserové odizolovacie zariade-
nie Laser Wire Stripper Sylade 7H od spoloč-
nosti Laselec, ktoré je perfektne prispôsobené 
spracovaniu káblov pre letecký a kozmický 
priemysel, bolo priamo na veľtrhu ocenené 
cenou za inováciu „Innovation Award 2017“.

RoboSpot ukazuje, ako to funguje
Zariadenie RoboSpot, robot so zväzko-

vacou hlavou KTB E9 od spoločnosti Kaba-
tec, pôsobivo ukazuje, že plne automatické 
tvarovanie káblových zväzkov pomocou 
bodových pások je už dnes realizovateľné.

A ešte viac ťahákov
Od značky Komax bol okrem toho vysta-

vený aj nový vyvinutý systém Manufacturing 
Exection System MES, ktorý optimalizuje 
hodnotový reťazec vo výrobe káblov, ako aj vý-
vojármi novovytvorené strojové rozhranie HMI. 
Vďaka tomu sa obsluha plne automatických 
strojov rozhodujúcim spôsobom zjednoduší.

Nie menej ako 15 inovácií a nových predstavených produktov čakalo na množstvo návštevníkov v 
stánku spoločnosti Komax, ktorý patril medzi najatraktívnejšie stánky na mníchovskom veľtrhu.

Ohliadnutie za veľtrhom 
 Productronica
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Ako by mohol vyzerať automa-
tizovaný priebeh výroby?

V automatizovanej výrobe sa najprv 
vyrobia potrebné vodiče a následne sa 
prenesú do rozvodnej skrine, kde sa, tak 
ako predtým, musia ručne pripojiť. 

Predpokladom je, že sú známe dĺžky 

vodičov. To sa dá vypočítať, napr. pomocou 
plánovacieho softvéru EPLAN alebo WSCAD, 
alebo podobného. Príslušné rozhrania k 
spracovateľským strojom Komax umožňujú 
priamu výrobu vodičov bez chyby prenosu.

Úprava káblov vo výrobe rozvodných skríň prebieha ešte aj dnes väčši-
nou bez strojovej podpory. Vyškolení odborníci manuálne spracovávajú 
a zapájajú podľa elektrickej schémy a vodiče ručne režú na správnu dĺž-
ku, odizolujú, krimpujú, označujú a spájajú. To si vyžaduje veľmi veľa 
času. Úprava káblov pri výrobe rozvodných skríň má enormný potenciál 

automatizácie. Existujú optimálne riešenia, od poloautomatickej úpravy 
pre individuálnu výrobu a malé série, až po plne automatickú výrobu 
veľkých sérií. Použitím vhodných automatov sa dajú výrobné časy pri 
zapájaní skrátiť o polovicu a výrazne tak znížiť náklady.

Automatizovaná výroba 
rozvodných skríň

Ak nemáte k dispozícii plánovací softvér aj s rozsiahlou databankou komponentov, nemusíte sa vzdať au-
tomatizácie. So softvérom Komax DLW môžete jednoduchým spôsobom určiť dĺžky vodičov.

Výrobný proces je veľmi jednoduchý:

Len s týmto jednoduchým prestavením výrobného procesu z 
„upraviť pred rozvodnou skriňou“ na „najprv vyrobiť vodiče, potom 
uskutočniť zapojenie“, sa dajú časy výroby a tým aj procesné ná-
klady výrazne znížiť. Vďaka tomu zvýšite svoju výrobnú kapacitu a z 
hľadiska nákladov sa svojim konkurentom výrazne vzďaľujete.

Konštrukcia rozvod-
nej skrine len s jej 
komponentami.

Fotografia rozvodnej 
skrine vo vysokom 
rozlíšení sa načíta 
do softvéru DLW.

Softvér DLW určuje 
dĺžky vodičov. 
Montážna listina sa 
prenesie automaticky.

Výroba vodičov, 
vrát. AEH alebo 
kontaktov.

Zapojenie s 
podporou EDV.

Získajte viac informácií o rozsiahlej spolupráci 
v oblasti riadenia a výroby rozvodných skríň:
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Od roku 2016 ste obchodným riadi-
teľom spoločnosti THONAUER-Grup-
pe? Ako ste strávili tento čas?

Posledné dva roky boli poznačené mno-
hými zmenami. Na jednej strane sme museli 
realizovať rôzne aktivity prostredníctvom 
integrácie do obchodnej organizácie Ko-
max, na druhej strane sme mali to šťastie, 
že sme zachytili zvýšený dopyt na trhu.

Ako sa bude trh v oblasti spracovania 
káblov vyvíjať vo všeobecnosti ďalej?

Rýchlejšia výroba, prevencia chýb, menšie 
tolerancie, tlak na znižovanie nákladov, to 
všetko vedie k trendu opustenia ručnej výroby 
a jej nahradenia poloautomatickou alebo 
plne automatickou výrobou. Predovšetkým 
v oblasti výroby rozvodných skríň existuje 
obrovský potenciál úspory nákladov prostred-
níctvom automatizácie. Séria Komax Zeta je 
tým pravým strojom pre tento segment.

V oblasti spracovania káblov je automa-
tizácia už o krok ďalej. Tu dochádza vďaka 
systémom Manufacturing Execution Systems 
(MES) – heslo Industrie 4.0 – k zvyšovaniu 
hospodárnosti vďaka lepšiemu plánovaniu vy-
ťaženia strojov. Spoločne s kratšími výrobnými 
časmi, ako aj nižšími skladovými zásobami 
surovín a polotovarov, existuje v tomto 
segmente enormný potenciál na znižovanie 
nákladov. Aj v tejto oblasti dokážeme ponúknuť 
na mieru prispôsobené softvérové riešenia.

Čo to znamená pre THONAUER? Budú 
produktové inovácie v oblasti strojové-
ho spracovania ďalej napredovať?

Tak spoločnosť Komax so svojou nad-
priemernou mierou inovácií, ako aj samotná 
spoločnosť THONAUER so svojim produktovým 
vývojom v Maďarsku, ponúka na mieru prispô-
sobené riešenia, ktoré predstavujú štandardy 
trhu. Vo všeobecnosti sa ako predajca zame-

riavame na spoluprácu len s tými dodávateľmi, 
ktorí prinesú príslušnú mieru inovácií.

Aká dôležitá je miešacia a dáv-
kovacia technika? 

Od roku 2014 sme intenzívne pracovali na 
výstavbe tejto produktovej skupiny. Špeciálne 
v automobilovom segmente sa tešia naše 
zariadenia od uznávaných dodávateľov, ako 
napr. Rampf alebo DreiBond, enormnej obľube.

V oblasti automatizovanej výroby roz-
vodných skríň ste si vytvorili dobré meno 
a hovoríte o „efektivite“ a „hospodár-
nosti“. Kde presne vidí spoločnosť THO-
NAUER v tejto oblasti svoj prínos?

V závislosti od počtu rozvodných skríň, 
ktoré sa majú vyrobiť, ponúkame pre každú 
výšku rozpočtu zaujímavé a rozumné riešenia 
automatizácie. Náš prínos je v tom, že vďaka 
našej širokej palete produktov a intenzív-
nemu poradenstvu, nájdeme pre každého 
zákazníka riešenie šité presne na mieru.

Spoločnosť THONAUER bola celé desať-
ročia rodinným podnikom. Zmenilo sa 
z vášho pohľadu niečo pre zákazníkov 
od napojenia na spoločnosť Komax?

Z môjho pohľadu je pre zákazníkov 
lepšie, že so spoločnosťou Komax spolu-
pracujeme ešte užšie.  Prístup k technickým 
informáciám, k podpore a k toku informá-
cií, sa stal ešte intenzívnejším. To všetko 
našim zákazníkom len a len prospieva. 

Vďaka čomu je spoločnosť THONAUER-Gruppe 
taká silná? Čo si myslíte, že vás vyzdvihuje?

Spoločnosť THONAUER-Gruppe v posled-
ných rokoch takmer zdvojnásobila svoj obrat 

na 35 miliónov Eur. Viem, že mnohí zákazníci 
si cenia poradenstvo, servis a v neposled-
nom rade aj rozmanitosť a kvalitu produktov 
z nášho programu – už takmer 30 rokov. 

Aké ťažiskové body, resp. cie-
le, ste si určili na tento rok?

V roku 2018 pôjde opäť o úsporu ná-
kladov prostredníctvom zvyšovania efekti-
vity. Máme pred sebou ešte veľa práce. 

Je vidieť, že vás práca obchodného riaditeľa 
baví. Čo vás v tomto odvetví ženie vpred?

Je tu ešte mnoho prá-
ce! To je pre mňa výzva.

Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.

Zmena a budúcnosť

Ing. Mag. (FH) Werner  Renner vedie od roku 2016 spoločnosť THONAUER GmbH ako obchodný 
riaditeľ. To je dostatočný čas na to, aby porozumel aktuálnemu stavu spoločnosti od jej prevzatia 
švajčiarskou spoločnosťou Komax AG, ako aj ďalšiemu vývoju a výhľadom na trhu.

„Viem, že mnohí 
zákazníci si cenia 
poradenstvo, servis 
a v neposlednom 
rade aj rozmanitosť 
a kvalitu produktov z 
nášho programu“.
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výrobkov

Novinky z veľtrhu 
Productronica

Spoločnosť Zoller+Fröhlich (Z+F), jeden z lídrov v oblasti výroby koncoviek vodičov a strojov pre 
spracovanie káblov, predstavila na veľtrhu Productronica 2017 v Mníchove okrem osvedčených 
produktov aj nasledujúce novinky a ďalšie vývojové stupne iných produktov.

Modely AI 01 a AI 04 sú elektromotorom 
poháňané odizolovacie stroje. Presné odizolova-
nie vodičov od rôznych izolácií je možné až po 
vonkajší priemer 5 mm (AI 01) resp. 8 mm (AI 

04). Nastavenia sa uskutočňujú pomocou otoč-
ného regulátora. S modelom AI 01 sa dodáva 
špeciálny lievik pre zavedenie tenkých vodičov.

Novinka:
•  až do 10 000 pracovných cyklov (AI 

01) príp. 7 500 (AI 04) bez sieťového 
pripojenia (prevádzka na batériu)

UNIC-GV je elektropneumaticky poháňaný 
automatický stroj na odizolovanie a krimpo-
vanie, ktorý umožňuje spracovanie piatich 
koncoviek káblov na cievkach s rôznymi 
prierezmi bez potreby prestavby alebo vý-
meny koncoviek. Koncovky káblov v rozsahu 
prierezov 0,5–2,5 mm² a krimpovacie dĺžky 8 
alebo 10 mm sa dajú spracovať bez prestojov. 

Používateľ si zvolí želaný prierez na dotykovom 
displeji. Koncovky káblov na cievkach pre 
vodiče Multinorm, sa taktiež dajú spracovať.

Špeciálne vlastnosti
• Nie je potrebná žiadna výmena nástroja 
• Jednoduchá obsluha 
• Triedené skladovanie koncoviek 
• Rýchly čas cyklu 
• Vybavené pre max. 23 000 AEH 
• Komunikačné rozhranie 
• Možnosť výberu 5 rôznych prierezov

Stroj AM 02 CK universal je v porovnaní so 
známym strojom AM 02 vybavený aj kontrolou 
krimpovacej sily CK 01. Vďaka tomu sa kontrola 
kvality zaisťuje na základe krimpovacej sily. Roz-
sah tejto kontroly krimpovacej sily je identický 
ako v prípade nášho osvedčeného stroja CK 01.

Špeciálne vlastnosti
• Jednoduchá výmena nástroja
• Krátke časy osadenia
• Kvalita krimpovania v súlade s DIN 46228
•  Kontrola kvality krimpova-

nia koncoviek káblov

pre voľné izolované Z+F koncovky káblov s 
kontrolou krimpovacej sily

pre Z+F koncovky káblov na valčekoch

Odizolovací stroj AI 01 E

Univerzálny Stripper Crimper 
UNIC-GV

Modulárny Stripper Crimper 
AM 02 CK universal

Stripper Crimper ECM 04 E

ECM 04 E je elektricky poháňaný auto-
matický stroj na odizolovanie a krimpovanie. 
Tento stroj umožňuje univerzálne a spoľah-
livé spracovanie Z+F koncoviek káblov na 
cievkach od 0,5 do 2,5 mm² (AWG 20–14). 
Obsluha modelu ECM 04 sa v porovnaní s 
modelom ECM 03 zlepšila a zjednodušila a 
výmena noža je teraz výrazne jednoduchšia.  

Novinka:
•  až do 3 500 pracovných cyklov bez sieťo-

vého pripojenia (prevádzka na batériu)

nový

Kontrola krimpovacej sily!

prevádzka na batériu

prevádzka na batériu

pre Z+F koncovky káblov na valčekoch

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

5 koncoviek vodi-

čov bez prestavenia
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Stroj AM 03 C je elektropneumaticky pohá-
ňaný modulárny Stripper-Crimper na spraco-
vanie malých, voľných sypaných kolíkových 
a zásuvkových kontaktov a pre malé prierezy. 
Kontakty sa privádzajú pomocou vibračného 
dopravníka. Nastavenie dĺžky odizolovania a 
hĺbky krimpovania prebieha manuálne. Dá sa 

uložiť až 50 rôznych programov. Programovanie 
sa uskutočňuje prostredníctvom dotykového 
displeja. Na dotykovom displeji sa zobrazujú 
dôležité údaje, funkcie a informácie o stave. 
Stroj sa dá s použitím príslušnej sady nástrojov 
prestaviť na rôzne kontakty, resp. vodiče.

Špeciálne vlastnosti
•  Špeciálne pre malé sypa-

né kontakty a prierezy
• Cenovo priaznivý základný model 
• Rýchly čas cyklu 
• Kompaktná konštrukcia 
• Krátke zavádzacie dĺžky

Dávková prevádzka
Údaje sa dajú vytvoriť priamo na stroji alebo 

sa dajú manuálne preniesť do softvéru Z+F 
Manager pomocou PC. Načítať sa dá aj súbor 
Excel z CAE softvéru. Narezanie jednotlivých 

vodičov prebieha po spustení spracovania 
automaticky, s funkciou pozastavenia.

Asistent spracovania a zapojenia
Tu sa údaje vodiča prenesú do stroja 

rovnako ako v dávkovej prevádzke. V každom 
prípade sa stroj nachádza v „Stop-and-Go“ 
prevádzke, v ktorej sa vždy vyhotoví len jeden 
vodič. Po narezaní sa zmení zobrazenie na 
displeji a zobrazí sa spracovanie koncov kábla 
pre začiatočný a koncový bod, ako aj označe-
nia pripájacích svoriek v rozvodnej skrini.

Skrátenie s rozhraním CAE údajov

špeciálne pre malé, voľne sypané kontakty a 
malé prierezy

Modulárny Stripper Crimper 
AM 03 C

UNICUT 8017

Ještě levnější!

Rozhranie pre 

CAE údaje!

Ovíjanie a viazanie káblových 
zväzkov

Zväzkovací automat KTB E9P je uni-
verzálny stroj, ktorý sa dá vďaka svo-
jej úzkej stavbe veľmi dobre integrovať 
do výrobných a montážnych liniek.

• Univerzálne použiteľný ovíjací stroj:
- na viazanie káblových zväzkov a/alebo 
-  na upevnenie a označenie zväzkov vodičov 

(možné aj v prípade skrútených vodičov).
•  Ľahký, elektropneumatický ovíjací stroj.
•  Dĺžka pásu nastaviteľná prostred-

níctvom prestaviteľných dorazov.
•  Šírka na ovíjacej hlave len 

34 mm (9 mm páska).
•  Jednoduché napojenie stroja pomo-

cou rýchloupínacieho mechanizmu.

•  Komponenty osvedčené v praxi 
robia ovíjacieho automatu bezú-
držbový a spoľahlivý stroj.

•  Procesne riadená a reprodukova-
teľná kvalita vďaka špeciálne vyvi-
nutej príprave lepiacej pásky.

•  Procesne bezpečné a presné via-
zanie veľmi malých prierezov vďa-
ka vylepšenému ovíjaniu.

Kompaktný stroj na výrobu káblových 
zväzkov s najrôznejšími požiadavkami. Dajú 
sa spracovať všetky bežné lepiace pásky.

Ovíjanie káblových zväzkov a modulov, 
napr. dverových káblových zväzkov, zrkadlovej 
kabeláže, káblových zväzkov batérie, streš-
ných káblových zväzkov a i. Dĺžky ovíjania a 
posuvu sa dajú naprogramovať až na jednotlivé 
navíjacie kroky a dajú sa spracovať do radu 
za sebou. Týmto sa spôsobom sa vytvoria 
najrôznejšie geometrie káblových zväzkov.

Ovíjací automat KTB E9P

Ovíjací stroj KTR 160

RNDr. Peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.com
www.thonauer.com
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Pripravte vašu výrobu káblov na štandard 
Industrie-4.0

Ako možno zachovať konkurencieschopnosť aj 
napriek neustálemu tlaku na znižovanie ná-
kladov a nedostatku pracovnej sily? Otázka, 
ktorú si dnes kladú mnohé prevádzky, ktoré sa 
zaoberajú spracovaním káblov. Náklady na za-
mestnancov sú fixné a majú tendenciu stúpať. 
Náklady na materiál sú taktiež pevne dané a 
v mnohých prípadoch sa už viac nedajú znížiť. 
Kde teda ležia doposiaľ nevyužité možnosti 
úspory nákladov? Celkom jednoznačne v pro-
cesných nákladoch! Čím štíhlejšie sú procesy, 
čím menej dochádza k narušeniam informač-
ného reťazca, čím efektívnejšie je využitie ná-
stroja a čím lepšie je plánovanie, tým lepšie 
dokážu firmy znížiť procesné náklady.

MES
Manufacturing  
Execution System

Spracovanie káblov čelí neustále stúpa-
júcim požiadavkám na produktivitu, kvalitu 
a spätnú dosledovateľnosť. Aby ste dokázali 
týmto požiadavkám vyhovieť, riadenie výroby 
špecifickým systémom MES (Manufacturing 
Execution System) je absolútne nevyhnutné.

Pomocou softvéru MES, ktorý vyvinula 
spoločnosť Komax a softvérový špecialista 
iTAC, optimalizujete celý hodnotový reťa-
zec. Vďaka optimalizovanej správe zdrojov 
(APS – Advanced Planning and Scheduling) 
znižujete svoje náklady na skladovanie, včas 
dokážete odhaliť problémové prvky, lepšie 
vyťažíte svoje strojové vybavenie, znižujete 

svoje náklady na vybavenie a vďaka tomu 
zvyšujete svoju výrobnú kapacitu. Môžete tak 
výrazne znížiť svoje náklady na plánovanie.

Vyššia efektivita vďaka zazname-
návaniu strojových údajov.

Softvér je spojovacím členom medzi vašim 
ERP systémom a výrobnými strojmi, ktorý 
spája vaše tovarové hospodárstvo s výrobou. 
Vzniká tak priebežný tok údajov, od zadania 
objednávky do ERP systému až po spätné ohlá-
senie zhotovenia objednávky z výroby. Okrem 
iného sa zapisujú údaje o spotrebe materiálu, 
údaje o kvalite a údaje o stave objednávky. Tieto 
údaje sa dajú kedykoľvek spätne dosledovať. 

Vďaka tomu máte jediným stlačením tlačidla 
k dispozícii všetky relevantné informácie 
o vybavení objednávky v reálnom čase.

Kroková možnosť rozšírenia
Softvér je plne rozšíriteľný a rastie spo-

lu s požiadavkami. Od jedného stroja až po 
množstvo strojov možno všetky zdroje a 
výrobné procesy automaticky plánovať, riadiť, 
monitorovať a analyzovať. So systémom 
MES máte v rukách celý hodnotový tok.
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Komax MES …
 

n  optimalizuje celý hodnotový reťazec
n  zaisťuje globálnu spätnú dosledovateľnosť
n  je dostupný a plne rozšíriteľný
n  automatizuje výrobný reťazec bez kompro-

misov
n  umožňuje včasné rozpoznanie problema-

tických prvkov
n  zlepšuje vyťaženie a zvyšuje kvalitu 

produkto

Komax MES riadi určova-
nie termínov výrobných 
objednávok a rozdeľuje ich 
automaticky na konkrétne 
pracovné miesta, personál 
a stroje. Ak sa vyskytne 
nejaká zmena, rozdelí 
softvér po stlačení tlačidla 
objednávky nanovo.

MES optimalizuje prostredníctvom štandardizovanej technológie rozhrania celý váš hodnotový reťa-
zec, od vstupu tovaru až po jeho výstup.

RNDr. Peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.com
www.thonauer.com
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Plne automatické osádzacie 
zariadenia Komax OMEGA 
740 / 750

Na výrobu káblových zväzkov s osadením kontaktných puzdier vyvinula 
spoločnosť Komax plne automatické osádzacie zariadenia Omega 740 
a Omega 750. Vysoko flexibilný systém umožňuje od obsluhy nezávislé 
výrobné operácie s obojstranným osádzaním v najvyššej kvalite a rôz-
nej zložitosti bez prechodného skladovania jednotlivých vodičov. Je to 

ekonomická odpoveď na prebiehajúcu miniaturizáciu a neustále menšie 
dávky. So sériou Omega sa dajú súčasne vyrábať rôzne autarkné káblové 
zväzky a čas výroby sa dá výrazne znížiť. Osvedčená platforma EtherCAT 
pritom výrazne zvyšuje výrobný výkon.

Pomocou zásobníka káblov sa dajú dvoj-
stranné káblové zväzky vyrábať jednoducho a 
s vysokou komplexnosťou.

Zariadenia Omega 740 a 750 slúžia 
na plne automatickú výrobu obojstran-
ne osadených káblových zväzkov. 

Nová Omega nie je len rýchlejšia, ale 
došlo aj k mnohým kvalitatívnym vylepšeniam. 
Teraz už tento stroj nerobí žiadne kompro-
misy v oblasti výstupu, flexibility a kvality. 

Súčasne sa dá spracovať až 36 rôznych 
typov káblov. Až 8 procesných staníc umožňuje 
stvárnenie takmer všetkých výrobných proce-
sov. Najdôležitejšie procesy sú samozrejme 
krimpovanie, dvojité krimpovanie a osádzanie 
dutiniek. Konce vodičov sa môžu zvariť alebo 
stlačiť. Ako proces je možné aj osádzanie 
koncoviek vodičov, ako aj Mil krimpovanie. 

Takto zhotovené konce káblov sa odo-
vzdajú do zásobníka káblov. Odtiaľ zariadenie 
Omega odovzdá vodiče plne automaticky do 
pripojeného zariadenia na osádzanie puzdier. 
Spoločnosť Komax aj sem zapracovala rôzne 
vylepšenia. Napríklad teraz je k dispozícii 
optická kontrola, aby sa aj najmenšie puzdra 
dali bezchybne osadiť. Ďalším vylepšením 
je väčšia podkladová doska pre puzdro a 
komponenty. Vďaka tomu sa dá osadiť viac 
a rôznych puzdier bez potreby prestavenia.

Vysoko flexibilná výroba 
káblových sád

RNDr. Peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.com
www.thonauer.com
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Poznáte vodiče, ktoré sa ručným nástro-
jom vôbec nedajú odizolovať, napr. skrútené, 
tienené vodiče? Tu často zostáva už len 
nôž, avšak kvalita vôbec nie je stabilná.

Nový laserový odizolovací prístroj reže 
izoláciu bezkontaktne a vďaka tomu extrémne 
šetrne. Nepoškodí a nenareže sa ani tienenie, 
ani vnútorný vodič. Dajú sa spracovať vodiče 
až do priemeru 7 mm. Prístroj sa okrem toho 
vyznačuje svojou jednoduchou manipuláciou.

Laselec, dcérska spoločnosť spoločnosti Ko-
max, vyvinula s modelom Sylade 7H prvý ruč-
ný prístroj na laserové odizolovanie. Na veľ-
trhu Productronica 2017 získala táto novinka 
ocenenie za inováciu.

Vynikajúci ručný laserový 
odizolovací prístroj

Ocenené za inováciu – prvý ručný prístroj na laserové odizolovanie, Sylade 7H.

Spoločnosť DreiBond vyvinula v spolupráci 
s významným OEM nové lepidlo DreiBond 
1390 HT. Výzvou bolo, aby si nové anaeróbne 
lepidlo udržalo svoju stabilitu (tixotropiu) 
po automatickom dávkovaní do hliníkové-
ho odlievaného motora aj pri kolísajúcich 
teplotách spracovania, resp. výrobnej haly.

Okrem toho by malo lepidlo vykazovať 
rovnaké vlastnosti vo všetkých výrobných 
strediskách na celom svete. V teplotnom 
rozsahu od +15° do + 40° Celzia zostane 
lepidlo na mieste spájania nezmenené od 

nadávkovania až po samotný proces lepenia.
DreiBond 1390HT spája extrémne vysokú 

pevnosť s veľmi dobrou odolnosťou voči teplu 
a chemickým látkam a okrem fyzikálnych/me-
chanických nárokov spĺňa aj aktuálne bezpeč-
nostno-chemické predpisy podľa smernice 
Reach a CLP. Vďaka tomu sa dá produkt bez 
obmedzenia dovážať do mnohých krajín sveta.

Nové lepidlo s konzistentnými 
vlastnosťami

Anaeróbne lepidlo DreiBond 
1390 HT

DreiBond 1390HT je dostupný v 250, 100 alebo 
50 ml fľaškách.

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

RNDr. Peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.com
www.thonauer.com
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Veľký výber 
manuálnych lisov

Spoločnosť Mäder Pressen GmbH už od 60. 
rokov minulého storočia vyrába ručné pákové 
lisy a pneumatické stolové lisy. Portfólio pro-
duktov sa v uplynulých desaťročiach neustále 
vyvíjalo podľa požiadaviek zákazníkov. Vďaka 
kontinuálnemu vývoju a trvalo vysokej kvalite 
produktov patrí dnes spoločnosť Mäder Pressen 
GmbH k najdôležitejším partnerom na trhu v 
oblasti stolových pákových lisov, pneumatic-
kých lisov a hydropneumatických lisov. Port-
fólio produktov zahŕňa nasledujúce skupiny:

 
Ručné pákové lisy 

•  Lisy ColourLine: Lisy s bezkonkurenč-
ným pomerom ceny a výkonu, rýchlo 
dostupné. Navštívte našu webovú 
stránku karospres.hu a informujte 

sa o našich produktoch a cenách.
•  Konfigurovateľné ručné pákové lisy: 

Lisy s lomenou pákou, lisy s ozube-
nou tyčou a rázové lisy, na želanie 
dostupné s rôznym príslušenstvom.

Pneumatické lisy

•  Lisy s priamym účinkom: rôzne prítlač-
né sily až do 56 kN. Konštantný prenos 
sily počas celého procesu lisovania.

•  Lisy MicroPress: malé prítlačné sily 
(30–750 N), ale presný pohyb zdví-
hadla a nastavenie prítlačnej sily.

•  Ručne ovládané vzduchové lisy s lomenou 
pákou: Kapacita do 40 kN. Používajú 
sa vtedy, keď sa spočiatku, pokým sa 
nevytvorí mierna prítlačná sila, nemôžete 

použiť obe ruky na obsluhu lisu, preto-
že je potrebné polohovanie obrobku.

•  Hydropneumatické lisy: Kapacita do 
100 kN. V prvej fáze lisovania sú pohá-
ňané len stlačeným vzduchom a na konci 
zdvihu samočinne pripoja hydraulickú 
silu s najvyššou možnou kapacitou.

 
Detailné technické údaje, katalógy, CAD 
údaje a ďalšie informácie vám veľmi radi 
poskytneme!

Zariadenie na zmršťovanie bužírky ST-
CS-PHDir od spoločnosti Mecalbi je prvé 
zariadenie na trhu, pomocou ktorého sa vďaka 
infračervenej technológii dajú zmršťovať zmrš-
ťovacie bužírky priamo na ukladacej doske. 

U tohto zariadenia je ovládač oddelený 
od ohrievacej časti. Táto sa zavesí na reťaz 
alebo lano a ručne sa privedie k ukladacej 
doske. Výhodou IR technológie krátka 
doba zmršťovania a procesná stabilita.

Zmršťovanie bužírky priamo 
na ukladacej doske

Zariadenie na zmršťovanie 
bužírky STCS-PH-Dir

Dostupné  
len na  Slovensku, 

v Maďarsku a v 
Rumunsku!

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

RNDr. Peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.com
www.thonauer.com
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Zväzovanie s kontrolou 
krimpovacej sily

Keďže aj pri zväzovaní sú požiadavky na 
kvalitu stále vyššie, predstavuje nové zariadenie 
ACS2020 prvé automatické zariadenie na zvä-
zovanie s voliteľnou kontrolou krimpovacej sily. 

Zariadenie je vybavené 7“ dotykovým 
displejom, na ktorom sú zobrazené najdôle-
žitejšie parametre. Vo všeobecnosti má toto 
zariadenie mnoho funkcií na kontrolu kvality, 
ako napr. kontrolu, či sa používa správna 
zväzovacia páska, resp. zväzovací nástroj, 
alebo možnosť pripojenia zariadenia na meranie 
výšky krimpovania a sily sťahovania. S týmto 
zariadením ste komplexne zabezpečení a váš 
proces zväzovania zvládne každý audit.

Spoločnosť Fritz Giebler vyplnila popri 
osvedčenej zmiešavacej a dávkovacej jednotke 
2K-DOS dieru v oblasti prísunu materiálu. 
Nové zariadenie HOBBO-DOS umožňuje čerpať 
jednotlivé komponenty priamo z plastového 
suda. Vďaka tomu odpadá nepríjemné, časovo 
náročné a niekedy znečisťujúce prečerpávanie z 
výrobnej nádoby do pracovnej nádoby 2K-DOS.

Systém HOBBO-DOS sa dodáva kompletne 
s čerpadlom, zmiešavačom a rozhraním pre 
jednotku 2K-DOS. Vďaka tomu sú na odber 
materiálu len tri možnosti:  priamo z 200 l 
sudov (LOAD-DOS), po novom z plastových 
sudov (HOBBO-DOS) alebo zo štandardných 
pracovných nádrží (objem 4, 10 alebo 15 l).

Tým je zmiešavací a dávkovací systém opäť 
o jednu možnosť bohatší. Schopnosť kedykoľ-
vek systém modernizovať na vákuové odlieva-
nie, doplnenie o 3-osový systém, regulácia tep-
loty pre bezpečné spracovanie sofistikovaných 
materiálov alebo upgrade až na 4 komponenty, 
robí tento systém univerzálnym a špeciálne 
prispôsobiteľným vašim špecifickým potrebám.

Predstavuje tak cenovo priaznivý vstup 
do sveta automatizovaného, ľahké-
ho dávkovania 2K materiálov.

Zjednodušený prísun 
materiálu pre 2K-DOS

HOBBO-DOS

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

RNDr. Peter Žiška
Tel.: +421 2 527 33 664
peter.ziska@thonauer.com
www.thonauer.com
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info.vie@thonauer.com

MAĎARSKO 
Komax Thonauer Kft. 
Tiefenweg u. 14–16, 2092 Budakeszi 
Tel. +36 23 457 003 
info.bud@thonauer.com

SLOVENSKO 
THONAUER s.r.o. 
Cukrová 14, 81339 Bratislava 
Tel. +421(0)2 527 33 664  
Fax +421(0)2 527 33 665 
info.bra@thonauer.com

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

ČESKO 
THONAUER spol. s r.o. 
Hviezdoslavova 1188/5, 627 00 Brno 
Tel. +420 5 4524 3454 
Fax +420 5 4524 3408 
info.brn@thonauer.com

RUMUNSKO A MOLDAVSKO 
THONAUER Automatic s.r.l. 
Str. Preciziei 1C, Sector 6 
062202 Bucuresti, 
Tel. +40(0)21 335 1287 
Fax +40(0)21 336 9534  
info.buc@thonauer.com

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

Reprezentant Cluj 
Mobile + 40 735 228095 
cristian.serban@thonauer.com

VIEDEŇ – BUDAPEŠŤ – BRATISLAVA
BRNO – BUKUREŠŤ

Zobrazenia a popisy obsahujú pridané úpravy.
Zmeny v priebehu technického spracovania sú vyhradené.

Impressum Nakladateľ, editor a vydavateľ: THONAUER 
GmbH. A-1230 Vienna, Perfektastraße 59.

Zodpovedný za obsah: Ing. Mag. (FH) Werner Renner, 
Editor: Angelika Thonauer. Návrh, grafická úprava a 

produkcia: Lighthouse, www.lighthouse.co.at.  
Vytlačené v Rakúsku 

Výstavy – veľtrhy – semináre

VZORKY – MALÉ VÝROBNÉ DÁVKY

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

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

SK

Kalendár
Tiráž

AMPER, Brno (CZ) 20.–23.3.2018

SMART Automation Austria, Viedeň (A) 15.–17.5.2018

INDUSTRY DAYS, Budapešť (H) 15.–18.5.2018

AUTOMOTIVE, Budapešť (H) 17.–19.10.2018

KOMAX INHOUSE SHOW, Dierikon (CH) 22.–26.10.2018
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