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PRÍHOVOR

EXPANZIA V NOVOM
ŠATE

Milé čitateľky, milí čitatelia,

teším sa, že vám dnes môžem prvýkrát predstaviť nový časopis
„Thonauer illustriert“ ako riaditeľ spoločnosti Thonauer Gruppe. V ďalších
vydaniach sa o mne dozviete trochu viac - dovtedy by som však chcel
vyzdvihnúť iné veci, ktoré boli v posledných mesiacoch dôležité v krajinách, v ktorých spoločnosť Thonauer pôsobí.
V rukách práve držíte prvé vydanie časopisu „Thonauer illustriert“ s
novým dizajnom. Ako hrdý člen skupiny Komax chceme týmto demonštrovať našu vzájomnú spätosť aj formou jednotného grafického vzhľadu
spoločnosti.
Toto vydanie sa venuje predovšetkým tridsaťročnej existencii spoločnosti Thonauer GmbH a približuje vývoj spoločnosti orientovaný vždy na
budúcnosť - kto by bol fundovanejší ako samotný zakladateľ spoločnosti
Friedrich Thonauer?
Chcel by som vám ukázať niekoľko vzrušujúcich obrázkov z tohtoročných
podujatí Inhouse-Show skupiny Komax v Dierikone vo Švajčiarsku, v
Thonauer vo Viedni a Komax Thonauer v Budapešti v Maďarsku.
Ďalej by som chcel upriamiť vašu pozornosť na budúcnosť našej spoločnosti a najmä na oblasť, ktorá nás všetkých čoraz viac obklopuje: elektromobilita. Spoločnosť Thonauer Gruppe je aj v tejto oblasti na popredných
miestach a vo svojom závode v Maďarsku vyvíja spoločne so spoločnosťou Komax výrobné riešenia pre mobilitu budúcnosti. O tejto téme sme
sa porozprávali s Jürgom Weberom, ktorý zodpovedá za projektový tím
elektromobility v spoločnosti Komax vo Švajčiarsku.
Nový výrobný závodu v Maďarsku vám predstavíme v nasledujúcom
vydaní.
Želám vám informatívne čítanie a dúfam, že si tu aj tentoraz nájdete
zaujímavé príspevky.

S úctou

Friedrich Pohle
GM Thonauer GmbH.
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30 ROKOV SPOLOČNOSTI
THONAUER – ÚSPEŠNÝ
PRÍBEH
Svetoznáma spoločnosť, ktorú založil pán Ing. Friedrich Thonauer vo Viedni v
roku 1988, dnes ponúka predaj a servis produktov pre káblové spracovanie nielen v Rakúsku, ale aj v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike a v Rumunsku. Filozofiou spoločnosti bolo vždy zastupovať len tých najlepších dodávateľov, aby mohla zákazníkovi ponúkať tu najlepšiu kvalitu za výhodnú cenu.

2018
Spoločnosť Thonauer oslavuje svoje
30-ročné jubileum | Nový grafický
vzhľad spoločnosti pre oživenie značky | Friedrich Pohle a Monika Stepanek
preberajú vedenie spoločnosti.
▲
2017
Maďarská dcérska spoločnosti
Thonauer Kft., sa pretransformuje
na Komax Thonauer Kft. | Spustenie
vývoja a výroby strojov pre spracovanie vysokonapäťových vedení pre
elektromobily | Thonauer Rakúsko,
Maďarsko a Rumunsko získali certifikát
ISO 9001:2015.
▲
2016
Spoločnosť Thonauer Gruppe bola v
rámci dlhodobého nástupníctva prevzatá dlhoročným partnerom, spoločnosťou Komax | Ing. Mag.(FH) Werner
Renner preberá vedenie spoločnosti
| Ing. Petr Pavelka nastúpi na post
riaditeľa spoločnosti Thonauer spol.s
r.o. (Česká republika) | Thonauer spol.
s.r.o. sa sťahuje do nových priestorov
v Brne.
▲
2015
Spoločnosť Thonauer preberá zastúpenie spoločnosti Drei Bond pre lepiacu techniku | Získanie certifikátu systému riadenia kvality podľa požiadaviek
normy ISO 9001:2008 pre spoločnosť
Thonauer spol. s.r.o. (Česká republika)
| Koncern dosiahol rekordný obrat.
▲
2014
Získanie certifikátu systému riadenia
kvality podľa požiadaviek normy ISO
9001:2008 pre spoločnosť Thonauer
Automatic SRL (Rumunsko).

Sen z mladosti si pán Ing. Friedrich
Thonauer splnil v roku 1988: Samostatnosť. Vtedy ešte pôsobil v AMP (dnes
Tyco Electronics) na oddelení predaja
a neskôr vo vedení a práve tu dôverne
spoznal stroje značky Komax na spracovanie káblov. V tom čase sa už ako
päťdesiatnik rozhodol založiť spoločnosť
Thonauer GmbH so základným imaním
500 000 šilingov. Pri spomienkach na
obdobie založenia spoločnosti sa pán
Ing. Friedrich Thonauer usmieva.
„Bolo treba nakúpiť nejaké vybavenie,
počítače a firemný nábytok a pre východnú Európu som potreboval ďalekopis“. hovorí zakladateľ spoločnosti.
„Dnes už len málo ľudí vie, čo to vlastne
ďalekopis je, a že sa s ním v minulosti
komunikovalo podobne ako dnes e-mailom, ale omnoho komplikovanejšie.“
Predával krimpovacie automaty od spoločnosti Komax nielen v Rakúsku, ale aj
v Maďarsku. „Veľmi dobre sa pamätám,
ako som vtedy s jedným maďarským
zákazníkom cestoval do Švajčiarska za
pánom Wernerom Bucherom. Cesta z
Maďarska do Švajčiarska bola vtedy
možná len s vízami a nebolo to také
jednoduché zorganizovať“, spomína pán
Thonauer.
Na vybudovanie vlastného podniku
človek potrebuje aj dobrých spolupracovníkov. Svojho prvého spoločníka
získal pán Ing. Friedrich Thonauer u
spoločnosti British Petrol: Svoju dcéru
Angeliku Thonauer. Keďže pôsobila v
reklamnej oblasti, presne vedela, za
ktoré nitky treba zatiahnuť a veľmi rýchlo

presadila správne riešenia pri organizovaní, financovaní, marketingu, predaji a
logistike spoločnosti. Prvé predstavenie
na viedenskej priemyselnej výstave zorganizovala tak, že nám gratulovali organizátori výstavy, zákazníci, aj konkurenti.
Už vtedy sme profesionálne predstavili
veľké portfólio produktov, ktoré zahŕňalo
navíjacie stroje Ondal, automaty Komax
a všetko, čo sa týkalo techniky tienenia.
Predstavenie veľkých automatov Komax
priamo na výstave vo Viedni bolo v tom
čase niečo novátorské.
„Keby sme neposlúchli Angeliku a
neinvestovali do dobrej a zmysluplnej
reklamy, aby sme mohli šíriť povedomie o spoločnosti Thonauer, určite by
sme sa nestali známou spoločnosťou
tak rýchlo a nemohli by sme tak rýchlo
expandovať. Marketingové akcie urobili
z názvu Thonauer veľmi rýchlo známu
značku, ktorá získala pevné postavenie v Rakúsku a v krajinách bývalého
východného bloku.“
Relatívne rýchlo sme otvorili prvú zahraničnú pobočku v Maďarsku. Gabriella
Zele a Ing. Friedrich Thonauer sa poznali už z čias, keď pracovali spoločne
v AMP. Stala sa riaditeľkou maďarskej
dcérskej spoločnosti Thonauer. Žiaľ,
veľmi skoro umrela.
Ing. Friedrich Thonauer: „Bez G
 abrielly
by som nebol schopný zrealizovať
otvorenie pobočky v Maďarsku. Ona
pracovala dokonca aj na nemocničnom
lôžku. Vždy ma povzbudzovala v tom,
aby som otvoril pobočky aj v ďalších
krajinách a mala nos na schopných ľudí.
Veľmi dobre si spomínam na to, ako do
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▲
2013
Získanie certifikátu systému riadenia
kvality Quality Austria podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008 pre spoločnosť Thonauer GmbH | Rok 2013
sa nesie v znamení 25-ročného jubilea
spoločnosti Thonauer | Ing. Friedrich
Thonauer a jeho dcéra Angelika
Thonauer preberajú vedenie spoločnosti, Ing. Mag.(FH) Werner Renner sa
stáva obchodným riaditeľom koncernu
Thonauer.
▲
2009
Spustenie našej činnosti v oblasti osádzania tesnení, selektívnej povrchovej
úpravy a elektrického odlievania.
▲
2007
Štart Thonauer Energia v Maďarsku za
účelom výroby kompletných zariadení
pre využívanie bioenergie.

Prvé vydania zákazníckeho
časopisu Thonauer v roku 1991.

našej maďarskej kancelárie vošiel mladý
muž a chcel pani Zeleovej niečo predať.
Urobil to tak presvedčivo, že mu okamžite, unesená jeho predajným talentom,
ponúkla prácu v spoločnosti Thonauer
Maďarsko. Tento mladý muž, náš Áron
Alföldy-Boruss, je dnes riaditeľom našej
spoločnosti v Maďarsku.“

Odvaha sa vyplatila: Jedenásť rokov od
založenia spoločnosti sme už nemali len
jednu pobočku v Maďarsku, ale otvorili
sme ďalšiu v Českej republike (1999).

▲
2005
Ing. Walter Altrichter preberá výlučné
vedenie našej spoločnosti.

»
Illustration: © Lighthouse

▲
2006
Rozšírenie produktovej ponuky prevzatím zastúpení pre navíjacie stroje
spoločnosti Ingrid West Machinery
(IWM), nízkotlakových zmiešavacích
a dávkovacích systémov a optických
filtrov spoločnosti PSC.

DRINA A DOBRÉ KONTAKTY
BOLI MOJIM ŠTARTOVACÍM
KAPITÁLOM.”
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FRIEDRICH T. OBJAVIL DÔLEŽITÝ
VÝZNAM KÁBLA. SKÚMA JEHO
VÝSKYT A POUŽITIE A POKRAČUJE V PRIESKUME EXISTUJÚCEJ
PERIFÉRIE.

Snímky pri príležitosti 20-ročného jubilea.
Illustration: © Lighthouse

▲
2004
Nové zastúpenia, ktoré dopĺňajú náš
predajný program: Selektívne letovacie
automaty – ATN-Niemeier, Berlín (D);
Laserové odizolovanie a laserová tlač
– Spectrum Technologies, Bridgend
(GB) | August 2004 – Sťahovanie do
novej budovy spoločnosti na Perfektastraße 59, Viedeň 23.
▲
2003
Transformácia rumunskej informačnej
a servisnej kancelárie na spoločnosť s ručením obmedzeným v 100
% vlastníctve spoločnosti Thonauer
GmbH vo Viedni | Kúpa a výstavba
nových kancelárskych, skladovacích
a predvádzacích priestorov vo Viedni
23 | Rozšírenie nášho zastúpenia v
Čechách a na Slovensku.
▲
2002
Rozšírenie oblasti predaja do Slovinska | Inštalácia prvých Komax
ARA robotov na spracovanie káblov
a Komax-488 automatov | Prevzatie
zastúpenia americkej spoločnosti PVA
(Precision Valves & Automation, Inc.)
so strojmi pre selektívnu, konformnú
povrchovú úpravu a dávkovanie.
▲
2001
Zriadenie pobočky v rumunskom
Temešvári pre optimálnu starostlivosť
o zákazníkov v severnej časti krajiny |
Spustenie obnovenej webovej stránky
spoločnosti Thonauer | Otvorenie doplnkovej servisnej pobočky vo Zvolene
(stredné Slovensko).
▲
2000
Založenie slovenskej spoločnosti
Thonauer s.r.o. v Bratislave | Prevzatie
zastúpenia spoločnosti Wiedenbach
Drucksystemen.

V roku 2000 sme otvorili zastúpenie na
Slovensku a v nasledujúcom roku v Rumunsku, ktoré rýchlo expandovalo.
„Naši zákazníci boli mimoriadne radi,
že nás nájdu na miestach, v ktorých sa
chystajú vybudovať svoju výrobu.“
S každou našou dcérskou spoločnosťou
sa spája množstvo milých príbehov a
všade sme našli dobrých a schopných
ľudí, ktorí chceli ďalej rozvíjať filozofiu
spoločnosti Thonauer. Viedeň zostala centrom, z ktorého sa všetko riadi.
Viedeň mala už v minulosti silné osobné
kontakty s krajinami bývalého východného bloku a vďaka tomu bolo vedenie
zahraničných dcérskych spoločností z
Viedne jednoduchšie.
Rok 2013 opäť priniesol zmenu vo vedení spoločnosti, keď sa do vedenia koncernu Thonauer znova vrátili Friedrich
Thonauer a Angelika Thonauer a svoju
odbornosť v oblasti predaja a marketingu prepožičali celej skupine spoločností.
Výsledkom boli roky 2014 a 2015, kedy
spoločnosť zaznamenala obrovské zvýšenie obratu a stali sa tak najúspešnejšími rokmi v doterajšej histórii spoločnosti.
V tom čase prišla ponuka od spoločnosti
Komax na odkúpenie koncernu Thonauer Gruppe, aby si tak mohla zabezpečiť postupnosť.
„Toto rozhodnutie pre nás nebolo ľahké
a predchádzalo mu viacero rodinných
a firemných porád, na ktorých sme
preberali výhody a nevýhody takéhoto
kroku“, hovorí dnes už takmer 85-ročný
zakladateľ spoločnosti.

Obchodný vzťah so spoločnosťou
Komax fungoval od začiatku dobre.
Vďaka tomu bola rodina Thonauer a
spoločníci spoločnosti presvedčení o
tom, že prevzatie prebehne bez problémov a s rešpektom voči zamestnancom,
zabezpečí sa expanzia a spoločnosť
Thonauer bude v spoločnosti Komax v
tých najlepších rukách.
Rokovania o predaji a prevzatí spoločnosti viedla Angelika Thonauer, ktorá
pôsobila až do roku 2017 v dozornej
rade. Dva roky bola súčasťou procese
prevzatia spoločnosťou Komax.
„Komax je iný ako ostatné koncerny”,
hodnotí Angelika Thonauer a pokračuje:
„Prejavili sme veľkú empatiu, aby sme
videli pozitíva a nemenili nič, čo funguje
dobre. Spoločnosti Komax sa podarilo
ďalej podporiť expanziu spoločnosti
Thonauer z hľadiska zákazníkov a to ma
osobne veľmi teší.
Celej skupine Thonauer-Komax želáme aj naďalej veľa úspechov a ďalšiu
expanziu!“
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01
Na výstave ViennaTec 2008 vo Viedni.
02
Dobrá nálada panuje v stánku spoločnosti na
výstave VIET 1991 vo Viedni.
03
Vývoj prvého špeciálneho stroja spoločnosťou
Thonauer Rakúsko pre spoločnosť Hirschmann.
Vývoj letovacieho systému kontaktných puzdier v
kombinácii s Komax 42.

▲
1999
Založenie českej spoločnosti Thonauer
s.r.o. v Brne (CZ) | Na konci roka
odovzdáva Ing. Friedrich Thonauer
vedenie spoločnosti v technickej
oblasti Ing. Christianovi Thonauerovi
a v obchodnej oblasti Ing. Walterovi
Altrichterovi. V spoločnosti zostáva ako
konzultant.
▲
1995
Založenie prvej pobočky, spoločnosti
Thonauer Kft. v Maďarsku.
▲
1993
Založenie vlastnej informačnej a servisnej kancelárie v Budapešti (H).

01

▲
1990
Vývoj automatickej vysokofrekvenčnej letovacej stanice pre kontakty v
spracovateľskom centre káblov od
spoločnosti Komax.
▲
1989
Spoločnosť Bavaria, dnes ako Laird
Technologies svetový líder na trhu
produktov pre EMV tienenie, udeľuje
spoločnosti Thonauer status zástupcu
pre Rakúsko | Začiatok pôsobenia
na maďarskom trhu prostredníctvom
sympózií a účastí na veľtrhoch.
02

03

▲
1988
Založenie spoločnosti Thonauer
GmbH Ing. Friedrichom Thonauerom
a jeho prevzatie vedenia spoločnosti |
Prevzatie zastúpenia pre spoločnosti
Komax a Mecal pre Rakúsko a Maďarsko. Spoločnosť Komax je lídrom
v oblasti automatického spracovania
káblov a MECAL je uznávaným výrobcom krimpovacích nástrojov a lisov.

PREDSTAVENIE
VÝROBKOV
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NAJINTELIGENTNEJŠÍ SPÔSOB
SPRACOVANIA VIACERÝCH
VODIČOV

RÝCHLE
ODIZOLOVANIE
ŠTANDARDNÝCH
VODIČOV

Mira 230 Q – stroj na odizolovanie káblov

Mira 32 – stroj na
odizolovanie káblov

Programovateľný stroj Mira 230 Q od spoločnosti Komax je odpoveďou na
dnešné požiadavky v oblasti spracovania káblov s veľkým spektrom produktov.
Odizolovací stroj spĺňa vysoké nároky s mimoriadnym rozsahom aplikácií, ľahkou manipuláciou a zvýšenou produktivitou. Novinkou je integrovaná kontrola
narezania ACD (Automatic Conductor Detector).

Elektrický odizolovací stroj Mira 32
je ideálnym základným modelom v
poloautomatickom spracovaní káblov,
kde ručné nástroje už nespĺňajú
požiadavky.

Najväčší rozsah spracovania vo svojej
triede
• Robustná konštrukcia pre veľké sily
rezania a odizolovania
• Veľké rozsahy spracovania až do
8 mm² / AWG 8
• Jedinečný funkčný rozsah, vrátane
sekvenčného spracovania

Maximálna produktivita
•K
 ontrola narezania/kvality a pomôcka
nastavenia s technológiou ACD
•S
 pracovanie viacerých vodičov v
jednom kroku
•R
 ýchly prístup k často využívaným
funkciám
•V
 yvolanie uloženého produktu pre
produkciu

Všestranné použitie
• Vhodné pre samostatné vodiče a žily
káblov do vonkajšieho priemeru 4 mm
alebo 3,3 mm²/AWG 12
• Dĺžka odizolovania až do 25 mm
• Krátka dĺžka vkladania 14 mm, na
želanie možnosť 11 mm
• Univerzálny nôž v tvare V bez potreby
výmeny noža

Reprodukovateľná kvalita
•V
 ýroba s overenými, v knižnici
uloženými údajmi
•H
 eslom chránený prístup k
nastaveniam
• Integrovaná vzduchová tryska pre
automatické čistenie noža

Jednoduchá obsluha
• Automatické aktivovanie pomocou
snímača
• Tri otočné regulátory pre jednoduché
nastavenia
• Veľký LED displej priemeru narezania s
rozlíšením 0,01 mm
Kompaktné a mobilné
• Elektrický pohon pre všestranné
použitie
• Ergonomická rukoväť pre pohodlný
prenos
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NAVÍJAČKY ŠITÉ NA MIERU

Britský dodávateľ Ingrid West ponúka veľký výber lineárnych navíjačiek. Zachovať si prehľad v tejto oblasti je kvôli rôznorodosti zložité. Približne 80 % lineárnych strojov je individuálne prispôsobených požiadavkám zákazníka. Ingrid
West ponúka riešenia, ktoré presne zodpovedajú vašim potrebám.

Aby bolo možné definovať lineárny stroj
a správne naplánovať veľkosť telesa stroja a jeho typ (maximálna dĺžka, priemer
a hmotnosť hotovej cievky), sú potrebné
niektoré základné informácie.
Určením krútiaceho momentu alebo maximálneho vonkajšieho priemeru (alebo
otočného priemeru v prípade štvorcového tvaru) a maximálneho rozmeru kábla
CSA je možné ponúknuť správnu kombináciu krútiaceho momentu a otáčok a
správny pohon hlavného vretena.
Pre väčšiu rady strojov existujú hlavné
varianty hlavných pohonných systémov
vretena. Vo väčšine prípadov sa však
odporúča štandardný pásový model
s dvomi rýchlosťami, ktorý ako súčasťou softvérového programu disponuje
automatickou prevodovkou so servopohonom a pozíciou prevodovky.
Štandardný model je o niečo lacnejší a

03

je to jednoduchšia verzia s kladkami. Má
tiež hladký chod a vysoký pomer krútiaceho momentu na jedno Euro.

01

Na zlepšenie procesov navíjania cievky
je dôležité hľadieť na systém ako na celok. Ingrid West ponúka mnoho rôznych
možností vedení, napínačov a príslušenstva.
Stále viac zákazníkov sa snaží zjednodušiť svoje nastavenia a v čo najväčšej
miere digitalizovať svoje nastavenia a
parametre. Preto sa nová rada systémov
odvíjania a napínania káblov so servopohonom javí ako veľmi populárna a to
nielen kvôli možnosti návratu k napájacej
cievke.

02
01
„Predĺžený” model E-300 na individuálnu
výrobu dlhých tenkých cievok s jemným
drôtom.
02
Skrátený model E-900 pre krátke cievky s
ťažkým drôtom.
03
Lineárna navíjačka E-1200 Servotech so
servopohonom.

PREDSTAVENIE
VÝROBKOV
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POKROČILÉ TESTOVANIE
UTESNENÝCH KÁBLOV

BEZCHYBNÁ
PRODUKCIA
PRI STOLOVOM
KRIMPOVANÍ

STCS-BLT

UP 150

STCS-BLT je testovací prístroj, ktorý
bol koncipovaný pre proces po tepelnom zmrštení. Pri testovaní káblov už
nejde len o to, ktoré káble boli správne izolované a ktoré nie. Nové požiadavky priemyslu si vyžadujú meranie
chybového prúdu a odporu káblov.
STCS-BLT dokáže vykonávať tri druhy
testov: 1. Vodotesnosť, prefúknutím
vzduchu cez kábel; 2. Chybový prúd,
meraním chybového prúdu na vode;
3. Odpor, meraním odporu kábla.
Toto je významný pokrok v porovnaní s
minulosťou, pretože dnes si každý používateľ môže určiť, čo je prijateľné. Všetky
parametre testu sú nastaviteľné, vrátane

doby testovania, skúšobného tlaku,
prijateľnej hodnoty chybového prúdu,
prijateľnej hodnoty odporu atď.
Toto je hlavný rozdiel v porovnaní so
staršími testovacími riešeniami ako STCS-BM3. V týchto systémoch používateľ
nájde modifikovateľné parametre, ale
len pokiaľ ide o vodotesnosť. Elektrický
test je obmedzený na chybový prúd bez
toho, aby prebehli merania.

Problém s priestorom je do budúcnosti
vyriešený - hydraulický stolový krimpovací stroj od spoločnosti WDT je skutočný priestorový zázrak. Aby hydraulická
jednotka nestála v ceste, jednoducho ju
integrovali do stroja.
So silou krimpovania 150 kN nepredstavujú ani veľké prierezy žiadny veľký
problém. Dokonca aj spracovanie batériových káblov funguje jednoducho,
presne a vždy vedie k správnemu výsledku krimpovania. Špeciálnym prvkom
modelu UP 150 je integrované monitorovanie krimpovacej sily, ktoré nezávisle
kontroluje každé krimpovanie z hľadiska
použitej sily a dodržiavania tolerancií.
To umožňuje bezchybnú výrobu, ktorá
ďalej optimalizuje vaše výrobné náklady.
Okrem toho je model UP 150 schopný
sieťového prepojenia a má tri úrovne
autorizácie pre ovládanie.
Tichý, priestorovo úsporný a bez sieťového adaptéra použiteľný na celom
svete - model UP 150 je určite perfektným riešením aj pre vašu výrobu.

01

01
Integrovaná kontrola
chybového prúdu meria
elektrický odpor spojenia
pomocou megaohmmetra.

TECHNICKÉ
ODBORNÉ ČLÁNKY
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S VYSOKÝM TLAKOM SMEROM
K VYSOKÉMU NAPÄTIU
Stále viac majiteľov vozidiel vsádza na elektrickú mobilitu. V Číne sa každoročne vyrába 1,1 milióna elektrických vozidiel a na celom svete sú to približne 2
milióny vozidiel. OEM výrobcovia a dodávatelia k tomu nepotrebujú len knowhow, ale aj správne vybavenie. Porozprávali sme sa s Jürgom Weberom, ktorý
už tri roky vášnivo propaguje tému vysokého napätia v hlavnom sídle švajčiarskej skupiny Komax.

Pán Weber, ako vidíte vývoj v posledných rokoch a ako sa zmení, najmä
európsky trh, vo vzťahu k elektromobilite a požiadavkám na vysoké
napätie?
Čína už dlhšie obdobie vsádza na
elektrické vozidlá a intenzívne podporuje
elektromobilitu prostredníctvom rôznych
štátnych dotácií. Táto podpora sa za
posledné dva roky odrazila vo vysokých
objemoch a bude aj naďalej stimulovať
rast. Čínska vláda dôsledne sleduje cieľ
stať sa svetovým lídrom na trhu s elektrickými vozidlami.
V Európe sa v posledných rokoch vyvinul tlak na výrobcov originálneho vybavenia a ich dodávateľov a to nielen kvôli
diskusiám o budúcnosti nafty ako paliva.
Trh sa aj tu vyvíja veľmi dynamicky.
Ak bude súčasný boom pokračovať, 30
až 50 % všetkých nových vozidiel na
celom svete bude do roku 2025 dodávaných s elektromotorom. Z celosvetového
hľadiska by to bolo 5 až 10 % všetkých
používaných automobilov.

Čo sa týka samotného nabíjania,
koľko vysokonapäťových nabíjacích
káblových systémov v súčasnosti
existuje?
Každý región sveta má vlastný káblový
systém nabíjania. V súčasnosti existuje
jeden systém v Európe, ktorý sa presadil, jeden v USA a jeden v Číne a jeden
pre zvyšok Ázie. To je definitívne jeden z
bodov, ktorý musí prejsť konsolidáciou.

Lambda 240 SP – stroj
na spracovanie tienenia.
poloautomatické spracovanie
tienených vodičov pre
vysokonapäťové aplikácie.

Jürg Weber
Manažment automobilového trhového segmentu,
Komax AG

TECHNICKÉ
ODBORNÉ ČLÁNKY
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01

Ako sa, podľa vášho názoru, prejaví
dopyt po elektrickej energii z hľadiska
elektromobility?
Elektrické vozidlá by mali v roku 2025, a
to som bol sám prekvapený, spotrebovať
približne 1 % celkovej spotreby elektrickej energie. Len na niektorých konkrétnych miestach (napr. rýchlonabíjacie
stanice) sa krátkodobo spotrebuje viac
elektrického prúdu.

01
Komax vyvíja cielené automatizačné riešenia v úzkej spolupráci so
zákazníkmi pre každý typ vysokonapäťových káblov a konektorov v
oblasti elektromobility.

Vysoké napätie kladie veľmi vysoké
nároky na konfekciu káblov vo vozidle. Kde presne sa použijú vysokonapäťové káble?
Vysokonapäťové káble prechádzajú z
nabíjacej zásuvky k batérii a od nej vedú
káble s veľkými žilami k elektromotoru. V
tejto oblasti sa používajú káble s veľmi
veľkým prierezom, ktoré kladú vysoké

nároky na výrobcov z hľadiska presnosti. Vozidlá s pohonom všetkých kolies
majú dva elektromotory a potrebujú viac
vodičov.
Okrem toho má vozidlo aj veľké
spotrebiče, ako je klimatizácia, kúrenie,
vyhrievanie batérie a napájanie z 12 V
rozvodnej siete. Tieto sa v elektrickom
vozidle kvôli efektívnosti napájajú taktiež
vysokým napätím.
Vysoké požiadavky na presnosť vyžadujú tie najlepšie riešenia. Spoločnosť Komax preto neustále vyvíja nové riešenia
v oblasti automatizácie. Naši technológovia zo spoločnosti Komax Thonauer
Kft v Maďarsku už nejakú dobu vyrábajú
špeciálne stroje a základný kameň pre
výstavbu novej výrobnej haly, ktorá bude
dokončená v nasledujúcich rokoch, už
bol položený.
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Existujú okrem špeciálnych strojov aj
štandardné stroje pre „malých dodávateľov“?
Nemáme žiadne štandardné vysokonapäťové stroje, ale ponúkame veľmi štandardizované riešenia. Vždy je potrebné
prispôsobenie nástrojov na presné
prierezy káblov a konektorové systémy.
Náš sortiment zahŕňa flexibilné poloautomatické stroje pre menšie objemy, ako
aj vysoko automatizované riešenia pre
veľkovýrobu.
Veľkosť zákazníka nie je rozhodujúca.
Existujú aj menší zákazníci, ktorí sa plne
špecializujú na oblasť vysokého napätia
a v súčasnosti produkujú veľmi veľké
objemy.

Aký ďalší vývoj by ste si želali v oblasti elektromobility?
Elektromobilita - a sem zaraďujem aj
vozidlá s palivovými článkami, pretože
sú pre nás technologicky podobné - sú
alternatívne udržateľné systémy, ktoré
snáď uspejú. Samozrejme, že pri posudzovaní trvalej udržateľnosti je potrebné
zohľadniť aj výrobu energie pre vozidlá,
pretože je to kľúčový faktor.
Pán Weber, ďakujem vám za rozhovor.

Koľko zamestnancov pracuje na oddelení vývoja vysokého napätia vo vašej
dcérskej spoločnosti Komax Thonauer
Kft v Maďarsku?
V súčasnosti je v Maďarsku viac ako desať vývojárov, ale tím sa v blízkej budúcnosti výrazne rozrastie. Okrem nového
vývoja zariadení a procesov prebiehajú
štúdie uskutočniteľnosti a implementujú
sa zákaznícke projekty. V Maďarsku
sme ešte len v procese zakladania tohto
tímu, ale v mnohých oblastiach môžeme
čerpať zo skúseností skupiny Komax v
iných lokalitách.
Oslovili ste čínsky trh. Akú pozíciu má
Komax tam?
Máme pobočku s vlastným vysokonapäťovým tímom v Šanghaji, s ktorou
udržiavame veľmi úzke kontakty. Tento
tím sa neustále posilňuje, aby bol k trhu
čo najbližšie.
Komax je globálna značka v oblasti
konfekcie káblov. Čo môžeme očakávať v oblasti vysokého napätia?
Sme technologickým lídrom na trhu vo
výrobe automatických riešení na spracovanie káblov. Tieto ambície máme aj
v oblasti vysokého napätia.

02

V nasledujúcom vydaní časopisu
„Thonauer illustriert“ si prečítate rozhovor
s Áronom Alföldy-Borussom, generálnym
riaditeľom spoločnosti Komax Thonauer
Kft v Maďarsku, o výstavbe závodu v
Budapešti.

02
Ručná vložka s predmontovanými
komponentmi proti aktivačnému
snímaču.

MIESTNE
TÉMY
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TAKÁ BOLA VÝSTAVA INHOUSE
SHOW 2018 VO VIEDNI
Každoročná výstava Inhouse Show vo
Viedni sa už stala v tomto priemysle
inštitúciou. Od začiatku roka 2016 je
Thonauer súčasťou švajčiarskej skupiny
Komax a preto sa Thonauer po prvýkrát
predstavil na domácej výstave v novom
šate.
Jesennú pozvánku prijalo množstvo
zákazníkov, ako aj záujemcov z domova
a zo zahraničia.
Prístavba, vrátane školiacich miestností
a priestranného showroomu, poskytla
perfektné prostredie pre prezentáciu
komplexnej palety produktov v oblasti
spracovania káblov.
Výstavný priestor bol plný rôznych
prístrojov, ktoré si záujemcovia mohli
vyskúšať priamo na mieste. Stačí uviesť
niekoľko príkladov: Komax ZETA 630,
WDT UP 150, Sylade 7H od Laselec a
rôzne odizolovacie a krimpovacie stroje
značky Zoller und Fröhlich. Ponuku
obohatili niektoré odborné prednášky,
okrem iného aj prednášky partnerskej
spoločnosti EPLAN.

Aj živá prezentácia softvéru DLW (Digital
Lean Wiring) vyvinutého spoločnosťou
Komax DLW pritiahla veľa záujemcov.
Mnohé výhody v automatizácii konštrukcie rozvádzačov sa vďaka tomu dali
veľmi dobre znázorniť.

VÝSTAVA KOMAX INHOUSE
SHOW V DIERIKONE
Vynaložené náklady sa vyplatili všetkým, ktorí z
celého sveta pricestovali na tohtoročnú výstavu
Komax Inhouse Show. Nadšení návštevníci sa tešili
z riešení, ktoré im ponúkali presne to, čo potrebujú
pre svoje budúce výzvy. Mimoriadne navštevované
boli odborné prednášky so živými diskusiami a návšteva „svätých hál“, kde bolo možné zblízka zažiť
kvalitu a výhody Komax.
Komax Services značne zvýšil produktivitu strojov,
a to sa ukázalo hlavne na rozšírenej ponuke slu-

žieb, ktorá sa cielene orientuje na potreby zákazníkov a o ktorú bol veľký záujem. Skrátka: príležitosť,
ktorá ponúka viac.

illustriert | 15

TECHNOLOGICKÉ DNI 2018
V MAĎARSKU, BUDAKESZI
Od 11. do 14. septembra sa v Budakeszi uskutočnili Technologické dni.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch
boli prezentované produkty v prevádzke, vrátane produktov na spracovanie
káblov, technológie spájania a riešenia
označovania, odizolovanie laserom,
strihanie a zmršťovanie objímok, odizolovanie káblov v rozsahu veľkostí od 0,03
do 3,3 mm², ako aj krimpovanie veľkých
prierezov.
Návštevníci ocenili individuálny prístup a
výmenu informácií o aktuálnych projektoch. V hosťovskom stane na parkovisku
bolo o účastníkov dokonale postarané
a v dobrom počasí sa stan rýchlo stal
obľúbeným komunikačným centrom.
Kto sa nemohol na podujatí zúčastniť
alebo kto si chce rýchlo a jednoducho
oživiť svoje spomienky, môže navštíviť
prezentačnú miestnosť virtuálne v 3D
zobrazení prostredníctvom odkazu na
internetovej stránke. Kliknutím na vystavené stroje získate informácie o technických údajoch.

KALENDÁR

VEĽTRHY | VÝSTAVY | SEMINÁRE
AMPER, Brno (CZ)19.–22.3.2019
SMART Automation Austria, Linz (A)

14.–16.5.2019

INDUSTRY DAYS, Budapešť (H)

14.–17.5.2019

VZORKY – MALÉ VÝROBNÉ DÁVKY
Prosím využite voľné kapacity našich predvádzacích strojov na
výrobu vzoriek a malých výrobných dávok.
V prípade ďalších informácii alebo otázok prosím kontaktujte tel. číslo
+421 2 527 33 664 alebo pošlite e-mail na info.bra@thonauer.com

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

SPÁJAME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS

Thonauer s.r.o.
Cukrová 14
81339 Bratislava
Tel. +421 2 527 33 10
info.bra@thonauer.com
www.thonauer.com

