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UPROSTRED
TECHNOLOGICKÝCH ZMIEN

Milé čitateľky, milí čitatelia,

ako spoločnosť alebo podnikateľ, všetci sa tešíme na novú multimobilnú
digitálnu budúcnosť. Postupná automatizácia, ako aj trend smerom k
elektromobilite a autonómnemu riadeniu rozvírili mnoho priemyselných
odvetví, prinášajú nám nové výzvy a vyžadujú si primerané stratégie.
Ako líder na trhu v oblasti automatizovaného spracovania káblov sa
skupina Komax už týmito zmenami priamo zaoberá a investuje do vývoja
nových produktov a infraštruktúry. Dôkazom toho je otvorenie novej
výrobnej budovy na podporu divízie vysokého napätia (VN) v Maďarsku,
ktoré sa slávilo 7. októbra.
Firma Exmore ako nový dodávateľ v portfóliu spoločnosti Thonauer priniesla na palubu špecialistu na káble snímačov v automobilovom priemysle,
čím zabezpečila nepretržitý rast hodnotového reťazca.
Na záver by som chcel úprimne zablahoželať skupine Thonauer a najmä
našim zamestnancom v Českej republike k 20. výročiu.
V mene skupiny Komax by som chcel poďakovať všetkým zamestnancom, všetkým dodávateľom, ako aj všetkým externým účastníkom projektu a všetkým zákazníkom za ich lojalitu, angažovanie a podporu.
Želám vám informatívne čítanie a dúfam, že aj tentoraz tu nájdete zaujímavé príspevky.

S úctou

Friedrich Pohle
GM Thonauer GmbH.
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VÍZIA SA STÁVA REALITOU
Zakladateľ spoločnosti, Ing. Friedrich Thonauer, má k Maďarsku odjakživa špeciálny vzťah. Ľudia a krajina sú jeho srdcu
blízke. Preto nie je prekvapujúce, že ako prvá dcérska spoločnosť bola založená dnešná firma Komax Thonauer Kft.
Pôvodne so sídlom v Budapešti, neskôr bol nadobudnutý pozemok v neďalekom Budakeszi. Vízia zakladateľa spoločnosti a vtedajšej generálnej riaditeľky Gabrielly Zele bola už vtedy zameraná na výrobu, ambície maďarskej pracovnej sily
smerovali predovšetkým vždy smerom k špeciálnym riešeniam orientovaným na zákazníka. Prevzatím skupiny Thonauer
skupinou Komax v roku 2016 sa táto vízia stala realitou vo forme moderného výrobného zariadenia na vtedy získanom
pozemku. Požiadali sme Árona Alföldy-Borussa, generálneho riaditeľa spoločnosti Komax Thonauer Kft v Maďarsku, o
krátky rozhovor, aby sme sa zoznámili s myšlienkami, ktoré sú skryté v tejto veľkej novej budove.

Prečo ste sa rozhodli postaviť novú
budovu a kedy sa začalo plánovanie?
20-ročná budova už má svoj vek a už
nespĺňa naše požiadavky. Nápad na
novú budovu prišiel pred viac ako 10
rokmi. Už vtedy boli vytvorené prvé
modely. Teraz bol pre to jednoducho ten
správny čas.
Priestor pre našich zamestnancov sa
v dôsledku expanzie zmenšoval a v
krátkodobom horizonte sme dokonca
museli poskytovať kancelárie pre nových
zamestnancov v unimo bunkách.
Naším cieľom pri plánovaní bolo vytvoriť
priestor pre ďalší rast. Na rozvoj je
potrebný priestor, ten vytvoríme vďaka
novej budove s dobrou atmosférou,
výberom farieb, krátkymi pešími vzdialenosťami a premysleným konceptom
osvetlenia. Ako špecialisti na VN sme sa
chceli moderným spôsobom predstaviť
aj vonkajšiemu svetu. Máme návštevní-
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kov z celého sveta, preto bolo potrebné
postaviť modernú budovu.
Aké služby sa budú ponúkať v novom
pracovisku spoločnosti?
Okrem našich štandardných produktov
navrhujeme aj nové produktové riešenia.
Rozširujeme naše výskumné oddelenie,
aby sme s najnovšími inováciami dokázali skórovať na celom svete.
Naše zákazníkovi prispôsobené riešenia
v oblasti vysokého napätia sa už teraz
predávajú po celom svete. Naším cieľom
je využiť novú infraštruktúru na ďalšie
rozšírenie nášho podielu na trhu v oblasti riešení VN. Naše stroje v súčasnosti
dokážu spracovávať vysokonapäťové
káble s tienením s prierezom až do 90
mm2.
Vytvoria sa prostredníctvom výstavby
nové pracovné miesta?

Budova je navrhnutá tak, aby v nej
mohlo pohodlne pracovať najmenej 100
zamestnancov. V súčasnosti máme 41
zamestnancov a neustále sa rozrastáme.
Ako to v súčasnosti vyzerá na maďarskom trhu práce s náborom nových
zamestnancov?
Miera nezamestnanosti 3,6% je uspokojivo nízka, pre nás je to však samozrejme
výzva, pretože dobrí odborníci už majú
dobrú prácu. Preto musíme ľudí, ktorí
chcú zmeniť prácu, presvedčiť o našom
pracovisku a našich moderných pracovných podmienkach.
Čo ponúkate novým zamestnancom?
Je pre nás veľmi dôležité, aby bola
ponuka mobility prijateľná pre odborníkov z Budapešti. Napríklad tu máme zo
stanice metra spoj každých 25 minút.
Cesta do prírody trvá len 15 minút.
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01
Priestranný showroom dáva priestor
moderným technológiám.
02
Dokončená predná časť s hlavným
vchodom.

Nie sme síce v centre mesta, zato však
pracujeme v srdci prírody, obklopení
vinicami, čerstvým vzduchom a počujeme štebotanie vtákov. Najmä v oblasti
výskumu je pokojné prostredie veľmi
inšpiratívne, zvyšuje produkciu a vedie
pre inovatívnych zamestnancov k výraznému pocitu pohodlia.
A samozrejme sa pre nás stali štandardom ideálne požiadavky na IT. V
súčasnosti potrebujú odborníci rýchly a
stabilný prístup k sieti. Preto sme veľa
investovali do najnovších IT technológií.
Okrem toho je pre nás veľmi dôležité
ergonomické pracovisko. Napríklad
všetky pracoviská sú vybavené výškovo
nastaviteľnými stolmi.
Ďalšou pre mňa dôležitou podmienkou boli ideálne svetelné podmienky
pre všetkých zamestnancov, či už vo
výrobe alebo v kancelárii. A samozrejme
brali ohľad aj na bezbariérový prístup a
prispôsobili všetky prístupy aj pre ľudí so
zníženou pohyblivosťou. Všetky poschodia sú prístupné výťahom.
Čo by mal ideálny zamestnanec spĺňať? Aké očakávania od neho máte?
Na našich zamestnancov máme viacero
požiadaviek. Musí tam byť výkon a kvalita, s každým jednotlivým zamestnancom
si určujem ročné ciele. Samozrejme sa
môžu vyskytnúť aj chyby. Akceptujeme

chyby, zamestnanci sa z nich však musia rýchlo poučiť.
Je pre nás veľmi dôležité, aby ľudia
vedeli dobre pracovať v tíme. Vždy
sme sa sústredili na výkon tímu, avšak
s vlastnou zodpovednosťou za vlastný
výkon. U nás musia byť zamestnanci
úprimní, aby sa v prípade nepredvídaných problémov tieto mohli úprimne a
otvorene riešiť.
Na čo ste kládli výnimočný dôraz pri
výstavbe vonkajšej infraštruktúry?
Zásobovacie trasy boli upravené tak,
aby nákladné vozidlá jazdili v jednosmernom systéme, aby sa mohli
dobre vyložiť a aby spôsobovali len malé
emisie. Táto nehnuteľnosť je vzdialená
len 3 km od diaľnice M1, M7 a M0, a tým
je ideálne napojená.
Okrem nízkych emisií je pre nás samozrejme dôležitá aj získavanie ekologickej
energie. Budova je preto vybavená 50
m2 veľkým fotovoltickým systémom. Boli
by sme radi vybudovali väčší závod,
avšak povolenia boli príliš rozsiahle a
zložité.
Čo ešte robí priestory tak výnimočnými?
V starej budove sme mali rokovaciu
miestnosť, nová budova ich má 9.
Okrem toho je k dispozícii showroom s

plochou 350 m2, v ktorom predstavujeme stroje a organizujeme tiež školenia a
semináre.
Aká je vaša osobná vízia ako staviteľa?
Rád by som úspešne spolupracoval so
svojím tímom na ďalšom vývoji špeciálnych projektov VN, rozšíril trhový podiel
v oblasti štandardných výrobkov a prilákal do lokality Budakeszi veľmi dobrých
nových pracovníkov.
Ako dlho je už spoločnosť Komax Thonauer Kft aktívna v oblasti káblových
rozvodov VN?
Od konca roka 2016. Keď spoločnosť
Komax prevzala skupinu Thonauer,
premenili sme našu špeciálnu strojársku
činnosť na projektovanie a výrobu vysokonapäťových systémov. Spoločnosť Komax Thonauer Kft. má viac ako 15-ročné
skúsenosti so stavbou zariadení
Pamätáte si ešte, ako sa táto oblasť
začala a aké to bolo dodať zákazníkovi
prvý stroj vyvinutý u vás?
Od konca roku 2016 do konca roku 2017
to bolo veľmi vzrušujúce. Na veľtrhu
Productronica 2017 v Mníchove sme
vystavovali 5 Lambda-240-buniek. Predtým prebiehalo veľmi intenzívne obdobie
rozvoja. Návštevníci veľtrhu prejavili veľ-
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Dcéra zakladateľa a spoluzakladateľky spoločnosti Angelika Thonauer odovzdáva pozornosť Áronovi Alföldy-Borussovi, generálnemu
riaditeľovi spoločnosti Komax Thonauer Kft.,
a Matijasovi Meyerovi, generálnemu riaditeľovi skupiny Komax.
02
Prezentácia v budúcej výrobnej hale.
03
Virtuálne strihanie pásky.
04
Áron Alföldy-Boruss vo svojom úvodnom
vystúpení ocenil generálnu riaditeľku prvej
hodiny Gabriellu Zele a zakladateľa spoločnosti Friedricha Thonauera.
05
Ottilia Győri, starostka Budakeszi.
06
3D laserová show ukázala konfekcionovanie
káblových zväzkov v moderných elektrických
vozidlách.
01

Dopyt sa zvýšil a očakávame, že sa
bude naďalej zvyšovať.

02

ký záujem o naše zariadenia VN a hneď
potom sme získali aj prvé objednávky.
Prvá zásielka smerovala do Číny. Kultúrne rozdiely tu spôsobili, že toto podnikanie pre nás bolo veľmi motivujúce.
Odvtedy dodávame do celého sveta. Je
to obrovský krok, pretože predtým sme
dodávali len zákazníkom v Maďarsku.
Spoločnosť je tiež špecialistom na
zvláštne výrobky a stroje na mieru.
Mávate veľmi neobvyklé požiadavky?
Ako si môžeme tento proces predstaviť? Zákazník príde s nápadom alebo
popisuje problém a potom...?
Zvyčajne je to naopak. Aktívne pristupujeme k našim zákazníkom a predkladáme návrhy na lepšiu automatizáciu.
Z toho vzniká koncept, ktorý sa potom
implementuje. Na ideálny proces slúžia
špecifikácie produktu a stroja. Objednávku získame až po niekoľkých kolách
objasnení.

Požiadavky v oblasti spracovania káblov VN sa istotne zvýšili. Vďaka čomu
je spoločnosť Komax Thonauer Kft. v
porovnaní s ostatnými jedinečná?
Na správne spracovanie káblov VN je
potrebných veľa skúseností s technológiou káblov. Sme v odbore už viac ako
25 rokov, táto skúsenosť je veľmi cenná.
Okrem toho máme aj priamy prístup
k iným spoločnostiam Komax, ktoré
ponúkajú všetko na spracovanie káblov.

03

Naše výhody spočívajú v krátkej odozve
na otázky zákazníkov, rozsiahlom knowhow a charakteristickej sieti služieb.
Naše stroje sú okrem toho veľmi flexibilné. Výmena produktu na Lambda 240
SP trvá max. 5 minút, pretože obsluha je
jednoduchá. Náklady na náradie sú nízke. Naše stroje pracujú rýchlo a presne.
Zabudované riešenia zaručujú vysokú
technologickú čistotu.
Závod je teraz otvorený. Koľko
zamestnancov pracuje alebo bude
konkrétne pracovať v oblasti výroby
špeciálnych strojov?
V súčasnosti máme 41 zamestnancov,
z ktorých približne polovica pracuje vo
výrobe VN. V strednodobom horizonte
plánujeme rast na 100 zamestnancov.
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Chceli by ste svojim zákazníkom povedať ešte niečo o odbore VN?
Doteraz sme vyvinuli dve platformy:
Lambda 240 pre vysoký produktový
mix a Lambda 440 pre veľké množstvá.
My však chceme viac. Naše riešenia sú
vždy zamerané na požiadavky zákazníka a radi prijímame nové dopyty.
Ako ste sa osobne cítili pri otváraní a
finišovaní? – Aké boli hlavné myšlienky?
Otvorenie bolo veľkou oslavou s mnohými účastníkmi. Bolo tam 20 zákazníkov z
Maďarska, ale navštívilo nás aj niekoľko
partnerov a dodávateľov. Po prejavoch
vedúcich predstaviteľov spoločnosti
Komax, Matijasa Meyera, Günthera

06

Silberbauera a Jürgena Hohnhausa,
spoluzakladateľky Angeliky Thonauer
v zastúpení zakladateľa spoločnosti a
starostky Ottilie Győri ako predstaviteľa
mesta Budakeszi sme si vychutnali vynikajúci obed. V popoludňajších hodinách
sa konalo predvádzanie vo výstavnej
miestnosti a prehliadky v priestoroch.
Návštevníci mohli absolvovať testovacie
jazdy na elektrických autách. Vzrušujúce
príležitosti na strávenie spoločného času
zábavným spôsobom zabezpečil aj
golfový simulátor a laserová show.

VŠEOBECNÉ
TÉMY
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20 ROKOV THONAUER V
ČESKEJ REPUBLIKE
Svetoznáma spoločnosť, ktorú založil 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 tú najlepšiu kvalitu za výhodnú cenu.

Spoločnosť Thonauer spol. s r.o. bola
založená v októbri 1999. Odvtedy sa
spoločnosť neustále rozvíja a dosiahla
mnoho stanovených cieľov. Na začiatku
bola Thonauer CZ prevádzka o jednom
človeku, ktorý vykonával svoju prácu z
domu. Za posledných 20 rokov počet
zamestnancov spoločnosti na miestnom
trhu narástol na sedem stálych zamestnancov. V roku 2016 prebehlo sťahova-
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Od roku 2016 prešla starostlivosť o
zákazníkov na novú adresu v Brne.

nie do nových kancelárií s plochou viac
ako 100 m², kde teraz môžeme privítať
našich zákazníkov. V roku 2015 sme
získali certifikát ISO 9001.
Spoločnosť Thonauer spol. s r.o. má
sídlom v Brne, hlavnom meste Moravy,
a má na starosti celý český trh. Portfólio
zahŕňa stroje na spracovanie káblov,
ako je napríklad strihanie, odizolovanie,
značenie, krimpovanie atď. Portfólio je

doplnené miešacím a dávkovacím zariadením. Celú škálu výrobkov dopĺňajú
optické filtre, štíty a elektromagnetická
zlučiteľnosť.
V roku 2016 bola skupina Thonauer
začlenená do skupiny Komax, ktorá je
svetovým lídrom v oblasti automatizovaného spracovania káblov. V roku 2018
oslávila spoločnosť Thonauer GmbH
svoje 30. výročie v Rakúsku.

illustriert | 9

NOVÝ V TÍME

Predstavenie zamestnancov

DANIEL SCHROCK
PREDAJCA
THONAUER GMBH.

Rodák z Mníchova je od apríla 2019
súčasťou tímu predaja a starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Thonauer a je
zodpovedný za južné Rakúsko.
Daniel Schrock prináša dlhoročné
skúsenosti v oblasti predaja a technické
znalosti pre spoločnosť Thonauer ako
vyučený automechanik – majster. Vďaka
svojej otvorenosti voči novým ľuďom a
radosti z práce s ľuďmi dokonale zapadá do podnikovej kultúry spoločnosti
Thonauer.
„Pri rokovaní s (potenciálnymi) zákazníkmi resp. vo všeobecnosti so všetkými

ľuďmi je pre mňa obzvlášť dôležité, aby
som svojho partnera vždy stretávali zoči
voči – bez ohľadu na to, či je robotník
alebo manažér,“ hovorí Daniel Schrock.
„Dobrý predajca pristupuje k svojim
zákazníkom úprimne a snaží sa pre
nich nájsť to najlepšie riešenie, resp. čo
najlepšie zohľadniť ich želania.“
Daniel však nie je len nadšencom
technológií, ale aj motošportov. Ak sa vo
voľnom čase práve nevozí na motorke,
tak na pretekárskom bicykli alebo v zime
na lyžiach.

PETR KOPIC

PREDAJA
THONAUER SPOL S R.O.
Náš nový kolega Petr Kopic je obchodným zástupcom v oblasti spracovania
segmentových káblov a komponentov
elektromagnetickej kompatibility. Vyštudoval šumperskú vyššiu odbornú školu
aplikovaných vied so špecializáciou na
elektrotechniku. Pracoval vo viacerých

spoločnostiach, kde sa zaoberal elektrickými inštaláciami, predajom batérií a
samoregulačnými vykurovacími káblami.
V posledných 5 rokoch bol vedúcim
predaja pre CZ a SK v českej skupine
DK. Momentálne žije v Jihlave a jeho
záľuby sú šport (beh, snowboarding) a
cestovanie.

TEAMBUILDING
Komax Thonauer Kft., Maďarsko
26. apríla 2019 organizoval tím Komax Thonauer
Kft. zaujímavý teambuilding na medzinárodnom
letisku Ferenca Liszta v Budapešti. V riadiacej veži
sme získali prehľad o hladkom priebehu letových
operácií.
Uskutočnila sa tiež návšteva Aeroparku vedľa Terminálu 2B pri letisku, kde sme sa v múzeu lietadiel
dozvedeli zaujímavé informácie o histórii vývoja
maďarského verejného letectva za posledných
60 rokov a pozreli sme si niekoľko typov lietadiel,
niektoré z nich sú naozaj nezvyčajné.

PREDSTAVENIE
VÝROBKOV
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VEĽA SKÚSENOSTÍ SO
ŠPECIÁLNYMI RIEŠENIAMI
Autonómna jazda sa stáva čoraz obľúbenejšou a zvyšuje sa dopyt po automatizovaných automobiloch. Preto sú pre automatizované spracovanie káblov
snímačov potrebné sofistikované riešenia – na jednej strane na uspokojenie
rastúceho dopytu a na druhej strane na prekonanie technických výziev. Vďaka
Exmore prináša Komax do svojej skupiny špecialistu v tejto oblasti.

Spoločnosť založená v roku 1993 v
belgickom Beerse má viac ako 25 rokov
skúseností s vývojom riešení na mieru
v oblasti spracovania káblov snímačov.
Presadila sa predovšetkým na európskom, ale aj na medzinárodnom trhu.
Okrem automobilového priemyslu sa
tieto riešenia používajú aj v lekárskej
technike, v letectve a kozmonautike, ako
aj v telekomunikačnej elektronike.

Exmore sa však neobmedzuje len na
štandardné riešenia. Pre profil výkonnosti sú rozhodujúce individuálne riešenia
prispôsobené potrebám každého zákazníka. V závislosti od požiadaviek zákazníka sa jednotlivé komponenty spoja do
poloautomatických alebo plne automatických systémov uchytenia elektród a
dokonale sa prispôsobia požiadavkám
zákazníka.

Spoločnosť sa zameriava na vývoj a
výrobu systémových komponentov a
systémov pre automatizáciu rôznych
výrobných procesov pri konfekcionovaní
káblov. Spoločnosť Exmore ďalej ponúka
plne a poloautomatické drôtové spojovacie systémy, montážne systémy, náradie
a rôzne zariadenia. Sortiment výrobkov
je široký a siaha od technológie spájania viacerých krimpovacích spojov po
spájacie spoje, pripojenia odporového
zvárania a technológie spájkovania až
po špeciálne stroje.

Okrem samotného vybavenia ponúka
spoločnosť Exmore aj servisné balíčky
vrátane starostlivosti a údržby strojov,
pravidelné pripomienky nadchádzajúcich kalibrácií, opravy a preventívne
opatrenia, ako aj školenia a semináre
pre zamestnancov o správnej prevádzke
strojov.
Spoločnosť Komax sa spolieha pri
prevzatí firmy Exmore na kontinuitu.
Spoločnosť vybudoval a formoval Luc

Sneyders, generálny riaditeľ a doterajší
hlavný akcionár spoločnosti Exmore.
Spoločnosť bude riadiť aj naďalej a
hovorí: „Som veľmi rád, že predaj firmy
spoločnosti Komax dáva mojim zamestnancom budúcnosť v skupine, v ktorej
má inovácia najvyššiu prioritu. Som presvedčený, že spolu sme ešte silnejší.“
Matijas Meyer, generálny riaditeľ skupiny
Komax, sa s týmto presvedčením stotožňuje: „Veľké skúsenosti zamestnancov
spoločnosti Exmore v oblasti aplikácií
sú pre spoločnosť Komax nesmierne
cenné. Pretože táto odbornosť optimálne
dopĺňa naše súčasné know-how a prinesie našim zákazníkom ďalšie riešenia.“
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VEĽKÝ V
ZMENŠOVANÍ

ŠKÁLOVATEĽNÁ AUTOMATIZÁCIA

Problémy s výrobou v dôsledku spálenej izolácie a vnútorných vodičov
tienených káblov, ako aj sčasti veľmi
dlhé doby spracovania inšpirovali
spoločnosť Exmore k vývoju infračervených spracovateľských zariadení.
Najvyššou prioritou pritom bola
kvalita a rýchlosť procesu spracovania. Zároveň zaznamenávame úsporu
energie, čo tiež prispieva k zníženiu
amortizácie zariadení.

Prenosová platforma Wire XXL

Infračervené ručné zariadenie
Irmo
Toto infračervené mobilné zariadenie
bolo vyvinuté na použitie v stiesnených
priestoroch, ako napríklad v rozvádzačoch alebo doskách na výrobu káblových zväzkov. Je obzvlášť vhodné pre
priemery väčšie ako 16 mm a umožňuje
hospodárne a spoľahlivé spracovanie
nasledujúcich materiálov a komponentov:
• zmršťovacie hadice
• lepiace zmršťovacie hadice
• označovacie priechodky
• teplom zmraštiteľná spájka, koniec a
konektor
• zmršťovacie uzávery
• rôzne materiály a výrobky zo zmršťovacích hadíc

Na modulárnej prenosovej platforme
Wire XXL sa môže spracovanie káblov
úplne automatizovať ako proces
špecifický pre zákazníka. Je určený
pre veľké objemy v automobilovom,
priemyselnom a leteckom priemysle.
Platí to pre celý rad informačných
a zábavných aplikácií, senzorov a
bezpečnostných aplikácií. Koncept je
stupňovite rozšíriteľný a dĺžka stroja
je prispôsobiteľná. Modulárna štruktúra integruje množstvo spoľahlivých
procesných modulov, ak aj prvkov
špecifických pre zákazníka. Prenosová platforma Wire XXL spĺňa najvyššie
požiadavky, pomáha výrazne skrátiť
priebežnú dobu projektov a ponúka
maximálnu produktivitu s najvyššími
požiadavkami na kvalitu.
Modulárne, plne automatické a štandardizované
Wire XXL je ideálna platforma pre plne
automatické spracovanie káblov podľa
požiadaviek zákazníka. Spĺňa najvyššie
požiadavky s maximálnym výkonom pri
veľkých objemoch. Ich oblasť použitia je mimoriadne široká a umožňuje
spracovanie káblov rôznych vlastností.
Vďaka modulárnej konštrukcii je možné
túto konštrukciu vybaviť procesnými
modulmi za veľmi dobré ceny a rozšíriť
bez väčších úprav. Wire XXL umožňuje
optimálne spracovanie s minimálnym časom realizácie
projektu. Systém je
možné vybaviť rôznymi krimpovacími
modulmi, modulmi
montážneho procesu a testovacími
stanicami.

Nepretržitý káblový prenos
Celý proces prebieha úplne automaticky
pomocou koncepcie taktovaného pohonu. Jednotka prenáša kábel cez systém
a prechádza k jednotlivým procesným
modulom. Môže ho prevádzkovať jeden
zamestnanec, a to aj s funkciami prívodu
a monitorovania káblov. Čas cyklu stroja
je riadený rôznymi parametrami.
Vysoká kvalita vďaka osvedčenej
technológii
Vďaka mnohým integrovaným štandardným modulom a prvkom zaručuje
prenosová platforma Wire XXL veľmi
vysokú kvalitu ako systém špecifický pre
zákazníka. Mnoho procesných staníc je
štandardizovaných.
Softvér riadený pracovným tokom
Softvér riadený pracovným tokom umožňuje jednoduché osvojenie si používania
prenosovej platformy Wire XXL. Fáza
odbornej prípravy zostáva veľmi krátka
a je ľahké distribuovať know-how rôznym
ľuďom.
Učenie sa práce s jednotlivými strojovými stanicami podporuje aj softvér len s
niekoľkými potrebnými vzormi prostredníctvom dobre definovaných procesov
kalibrácie.

PREDSTAVENIE
VÝROBKOV
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MALÉ A PEKNÉ – BANDÁŽOVANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV

KTHB micro

Bandážovacie zariadenie KTHB Smart
Najmenšie stacionárne zariadenie na bandážovacie zariadenie káblov
KABATEC s malým nárokom na miesto, vyrobené pre rýchlu a jednoduchú
manipuláciu vďaka otvorenej hlavici vinutia ovládanej nožným pedálom.

Úspora času vďaka jednoduchej a
ergonomickej manipulácii
• Pripravené na okamžité použitie vďaka
jednoduchej inštalácii a obsluhe
• Môže byť prevádzkovaný na rôznych
pracoviskách bez väčšej prípravy a
školenia
• Ľahká a rýchla integrácia do montážnych liniek
• Integrované rezacie zariadenie

TECHNICKÉ ÚDAJE
Materiály lepiacej pásky	všetky bežne
dostupné lepiace
pásky
Šírka lepiacej pásky	9–19 mm, voliteľne
25 mm
Priemer jadra pásu	1,5 “a 3“, voliteľne
1,25 “alebo 1“
Vonkajší priemer pásu
max. 110 mm
Priemer bandážovania
3–25 mm
Rozmer (š x v x h)
150 x 250 x 256 mm
Váha
4,2 kg

Účinný pri menších dĺžkach bandážovania
•V
 yvinuté na výrobu menších dĺžok
bandážovania a počtu kusov
•S
 pracovanie štandardných lepiacich
pások
•Š
 iroké spektrum spracovania šírky
pásma a rozmerov kotúča

KTHB mini

Najvyššia kvalita v procese riadenom
obsluhou
•V
 ždy konštantné napnutie bandáže
zaručuje bandáž bez pokrčenia
•K
 ontrolovaný proces riadený dvomi rukami vďaka stacionárnemu zariadeniu

KTHB Smart
KTHB fix
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VÝKONNÉ REZANIE KÁBLOV
A HADÍC
Rezačka SG400 V

Rezačky SG400 a SG400 V boli vyvinuté špeciálne pre požiadavky na rezanie
veľkoformátových káblov a prierezov. Vďaka svojmu silovému potenciálu dokážu rezať rozmerovo stabilné hadice až do vonkajšieho priemeru 30 mm a káble
až do prierezu 200 mm² (medené pramene v SG400 V).

Podávanie materiálu je realizované dvomi podávacími pásmi, ktorých poťahy
môžu byť vybrané podľa produktu, aby
sa vytvorilo spoľahlivé trecie uloženie
pre presné umiestnenie. Požadovaný
výkon poskytuje výkonný servomotor.
Pri spracovaní materiálov citlivých na
tlak sa dráha podávacieho pásu môže
mechanicky obmedziť. Vďaka vyťahovacej reznej hlave sa môžu nože a vodiace
lišty rýchlo vymeniť za účelom servisu a
výmeny produktu. To umožňuje rentabilnú výrobu aj malých sérií.
Zabudovaná kontrola umožňuje spustenie jednoduchej výroby zadaním dĺžky
a počtu kusov, ale aj prispôsobenie systémových parametrov konkrétnym produktom. PLC navyše ponúka možnosť
ovládania tlačových jednotiek, pripojenie
detekcie chýb a ďalšie možnosti.

K dispozícii je tiež možnosť pripojenia
počítača vybaveného softvérom na
spracovanie káblov, v ktorom je možné
ľahko a individuálne vytvárať, ukladať
a spracovávať úlohy/zoznamy. Softvér
rezacích zariadení podporuje aj čítanie
objednávok snímačom čiarového kódu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
max. priemer
30 mm
max. prierez kábla
200 mm²
medené lanko
pohon posuvu
servo
zdvih noža
pneumatický
zadanie dĺžky
0,1 mm kroky
max. posuv
1 m/s
riadenie
PLC
ovládanie
membránová
klávesnica
voľba jazyka	DE, EN, FR, IT,
SP, PORT, NL,
CZ, POL, TY
zdvihnutie hornej nosnej
vetvy	pneumaticky,
mechanicky
ohraničiteľné
počítadlo prevádzkových
hodín a celkového počtu
kusov
súčasť
vypnutie konca materiálu
súčasť
spotreba vzduchu na zdvih 6,6 l
elektrická prípojka
220 V / N /
50–60 Hz
tlaková prípojka
6 bar / 87 psi
šírka x výška x hĺbka (mm) 800 x 600 x 480
hmotnosť prístroja
82 kg

Ulmer SG400 V s monitorom.

PREDSTAVENIE
VÝROBKOV

14

ZABEZPEČENIE KVALITY –
UNIVERZÁLNE A EFEKTÍVNE
Micro Pull 10
Stolové zariadenie MicroPull 10 sa dá ideálne prispôsobiť potrebám zákazníka.
Či už sú jednotlivé merania so štandardnými špecifikáciami pre rýchlu kontrolu hodnoty vytiahnutia alebo overenia série meraní alebo bez nich, obsluha si
môže vždy zvoliť režim, ktorý je pre neho vhodný. Vďaka úplne novo vyvinutému
používateľskému rozhraniu je obsluha zariadenia jednoduchá a intuitívna.
Inteligentné overenie
Predkonfigurované režimy merania
umožňujú individuálne prispôsobenie
prístroja. MicroPull 10 pritom podporuje
používateľa pri definovaní úlohy merania
a pri hodnotení. Tým sa minimalizujú
chyby. Prístupové práva môžu byť obmedzené v závislosti od používateľa.

Efektívny dôkaz o vašich normách
Jednoduchá integrácia vašich overovacích štandardov vám umožňuje poskytnúť požadované overenie stlačením
jediného tlačidla. Vyhodnotenie pritom
vykonáva MicroPull 10 a prezentuje ho
používateľovi na jeden pohľad.

PREHĽAD PROCESU
Rezanie/odizolovanie
Chýbajúce lanko
Čiastočne odizolované
Zvyšky izolácie
Krimpovanie
Extrakčná sila

PRESNÁ KVALITA KOAXIÁLNYCH, TROJOSOVÝCH A HYBRIDNÝCH KÁBLOV
Mira 440 – stroj na odizolovanie káblov
Odizolovací stroj Mira 440 je vynikajúcou voľbou pre káblové súpravy s vysokým podielom koaxiálnych alebo trojosových káblov. Je obzvlášť vhodný pre
malé a stredné série. Mira 440 okrem toho spracováva aj jednožilové a viacžilové káble a vo verzii Mira 440 SF aj káble Semiflex.

Široká oblasť spracovania
S vonkajším priemerom do 9 mm a
dĺžkou odizolovania 40 mm ponúkajú
modely Mira vo svojej triede veľmi široký
pracovný rozsah. Primerane veľká je
oblasť pre jednožilové vodiče od 0,02
do 13 mm² resp. AWG 36–6. Vďaka
rotačnému rezu sú stroje vhodné aj
pre väčšinu izolácií, ako sú napríklad
zosieťované plasty, PVC alebo Teflon®.
Dôraz je pritom kladený na maximálnu
presnosť.
Koaxiálne spracovanie s najvyššou
presnosťou
Ako najlepšie riešenie pre koaxiálne
káble sa osvedčil rotačný rez. Rezací

systém Mira 440 a 440 SF disponuje
centrovacím zariadením, ktoré počas
procesu rezania presne centruje vedenie. Jediným uzáverom chápadla sa odstráni niekoľko tenkých, koncentrických
vrstiev koaxiálnych vedení.
Vysoko produktívne, rýchle a funkčné
Knižnica výrobkov zabezpečuje spracovanie všetkých vedení v reprodukovateľnej kvalite. Inteligentné funkcie vyhľadávania a filtrovania vám pomôžu nájsť
položky rýchlo – dokonca rýchlejšie
ako pomocou čítačky čiarových kódov.
Ochrana heslom zabraňuje neúmyselným zmenám.

Najmodernejší ergonomický dizajn a
používateľsky priateľské rozhranie
Používateľské rozhranie vrátane pomocných textov je k dispozícii v mnohých
jazykoch, takže používatelia môžu používať ten istý stroj a pracovať vo svojom
preferovanom jazyku.
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ZNÍŽENÉ NA MAXIMUM
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Krimpovací automat Gamma 450
Kompaktná, plne automatická Gamma 450 spracováva obojstranne na minimálnom priestore krimpy a priechodky. Zaručuje vysokú produktívnu dostupnosť
a sledovateľnú kvalitu. Stroj na spracovanie káblov obsahuje najdôležitejšie
funkcie a je možné ho špecificky rozšíriť pomocou rozsiahlych možností.

Gama 450 – mimoriadne hospodárne
Gamma 450 spĺňa všetky požiadavky na
ekonomickú výrobu káblov spôsobilých
pre budúcnosť. Na 4 staniciach môže
byť tento stroj individualizovaný pomocou presne požadovaných modulov a
funkcií. Kompaktný stroj doplnený o tieto
možnosti ponúka požadovaný rozsah
funkcií, vysokú výkonnosť a bezproblémové monitorovanie kvality. Ergonomické pracovné podmienky, logické pracovné procesy a najjednoduchšie pokyny
pre používateľov podporujú ekonomický
proces výroby.
Maximálna dostupnosť a efektívnosť
Gama 450 obojstranne spracováva
krimpy a priechodky v rozsahu prierezu
od 0,13 do 4 mm². Osvedčená stabilná
technológia zaisťuje nepretržitú dostupnosť stroja s minimálnymi prestojmi.
Skrátené vzdialenosti a pracovné procesy v tempe zlepšujú pracovný tok a
produktivitu medzi pracovnými zónami.
Rýchlo nastaviť a prestaviť
Voliteľný rýchloupínač nástrojov a
kontaktných valcov STC umožňuje
nekomplikovanú výmenu koncových
valcov a krimpovacích nástrojov. Časovo
nenáročné vloženie kábla do pásového
dopravníka sa uskutoční bez ďalších
vodiacich prvkov závislých od prierezu.
Možnosť použitia hnacieho remeňa z
oboch strán zaručuje jeho nadpriemernú
životnosť.

02

• Vysoká procesná stabilita a
rozsiahle monitorovanie
• Rýchle nastavenie a prestavenie
• Kompaktný dizajn s
 troja
a efektívna prevádzka
• Ekonomicky výhodná údržba

01
Rýchle vloženie kábla bez vodiacich prvkov
závislých od prierezu.
02
Užitočná možnosť: rýchloupínač pre krimpovacie
nástroje a kontaktné valce.

MIESTNE
TÉMY
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KONKURENČNÁ VÝHODA
VĎAKA DIGITALIZÁCII
Productronica 2019, 12.–15. nov., Mníchov, D
Stánok 211 v hale 5 na tohtoročnej Productronice určite inšpiroval návštevníkov, pokiaľ ide o spracovanie káblov – predovšetkým v súvislosti s megatrendami v priemysle. Práve tu skupina Komax predstavila strojový park 4.0 na
takmer 600 m², ktorý bol pôsobivý. Návštevníci naživo zažili, ako môžu efektívne využívať najnovšie technológie a aký obrovský potenciál im to môže ponúknuť, najmä prostredníctvom nových digitálnych produktov, ako sú napríklad
Komax Smart Stock, Komax Cloud MES a Komax Connect. Určite si boli vedomí
skutočnosti, že skupina Komax poskytuje riešenie šité na mieru pre každú
komplexnú požiadavku.

Elektromobilita riadne naberá na rýchlosti. Pre sériových výrobcov to znamená
dodávať individuálne konfigurované
vysokonapäťové káblové súpravy vo veľkých množstvách. Tu sa v praxi osvedčili
Omega a Lambda 440. Omega, keďže
spracúva nízkonapäťové aj vysokonapäťové káble rôznych prierezov a krytov a
jeho nástroje sa dajú presne prispôsobiť
individuálnym požiadavkám. Lambda
440 dokázala, že vďaka kyvadlovému
systému so sofistikovanou logistikou
dokáže paralelne spracovávať viacero
tienených i netienených káblov vysokého napätia. Moduly série Lambda môžu
byť individuálne kombinované a pomocou špecifických aplikácií prispôsobené
konkrétnym potrebám.

Artos CS-327 je atraktívny na strihanie a
odizolovanie káblov s veľmi veľkými priemermi. Pásy poháňané servomotormi
prepravujú ťažký materiál a odizolovacia
jednotka pracuje s dvomi nožmi. Ako
nový člen rodiny Komax vystavoval tento
rok po prvýkrát v spoločnom stánku
skupiny aj Artos Engineering.
Robotika pre konfekcionovanie káblov
Nová dcérska spoločnosť Komaxu
Exmore demonštrovala vo svojom stánku
svoje rozsiahle odborné znalosti v
oblasti nových technológií. Prototypom
výrobnej linky tím stanovil míľnik v tom,
že robotické rameno vložilo krimpované
komponenty do plášťa kábla, kde sa
plne automaticky uzatvorí a zazvára.

KOMAX
SMART STOCK
Konsignačný sklad pre náhradné a opotrebované diely
Komax Smart Stock je program dodávok
náhradných a opotrebovaných dielov
založený na princípe konsignácie.
Kľúčovým prvkom je predajný automat,
ktorý u vás zriadime a obhospodarujeme. Nájdete tam všetky časti, ktoré sú
potrebné na údržbu a opravy vašich
strojov Komax. S programom Smart
Stock platíte iba vtedy, keď súčiastku
skutočne potrebujete – namiesto nákupu
všetkých náhradných a opotrebovaných
dielov a ich udržiavania na sklade.
Nemusíte sa starať ani o dopĺňanie:
Keďže predajný automat je pripojený na
spoločnosť Komax Direct, váš lokálny partner spoločnosti Komax pozná
aktuálne zásoby a včas doplní použité
diely. Už nikdy nebudete musieť čakať
na náhradné diely.

• Vyššia dostupnosť vašich
strojov v kratších prestojoch
• Odbremenenie vašej bilancie
• Bez viazaného kapitálu
• Žiadne starosti s doobjednávkami; žiadne dodacie lehoty
• Jednoduchšie skladové hospodárstvo
• Povolený prístup pre obsluhu
pre väčšiu transparentnosť a
jednoduchú internú fakturáciu
• Možnosť pripojenia k
vášmu ERP systému
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ELECTRIC & HYBRID
VEHICLE TECHNOLOGY
EXPO – S
 TUTTGART
7.– 9. máj 2019, Stuttgart, D

KOMAX CLOUD MES
Manufacturing Execution System
Komax Cloud MES je produktom vedúcej firmy svetového
trhu v priemysle na spracovanie káblov Komax v spolupráci so softvérom iTAC. Vďaka tomuto zväzku kompetencií
spoločnosť Komax Cloud MES presne spĺňa požiadavky
odvetvia spracovania káblov.
Komax Cloud MES sa špecializuje na strihaciu miestnosť a ponúka ľahko použiteľné a cenovo výhodné riešenie na šikovný
prenos výrobných údajov, ktoré sú pripravené v jednoduchých
súboroch Excel, do rezacích strojov a na udržanie úplnej kontroly nad výrobným procesom. Najmä malé a stredné podniky
(MSP) môžu využívať na mieru prispôsobený MES, aby mohli
ťažiť zo všetkých výhod týkajúcich sa efektívnosti, ktoré sa už
dlho úspešne využívajú vo veľkých spoločnostiach.
Keďže stačia len malé počiatočné investície a malé organizačné úsilie, riziko aj počiatočné prekážky zodpovedajúcim
spôsobom sú nízke.

KOMAX CONNECT
Optimalizácia produktivity
Komax Connect spracováva výrobné údaje vašich strojov v
reálnom čase a vizualizuje ich pomocou čistej grafiky. Takže
vždy viete, aká je produktivita vašich strojov. Na jednom mieste môžete porovnať výstup a kvalitu na rôznych stanovištiach
alebo strojoch – a napríklad môžete vidieť, ktoré parametre dosahujú najlepší pomer množstva a kvality. V prípade prestojov
stroja budete okamžite poznať príčinu, a ak používateľ zmení
parametre stroja, zodpovedné osoby budú o tom okamžite
informované e-mailom.
Connect vám tak poskytuje presne tie informácie, ktoré
potrebujete na optimalizáciu produktivity vašich strojov
Komax a zároveň na udržanie kvality na najvyššej a konštantnej úrovni.

Expo Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo
je najväčšou výstavou pre technológiu hybridných
a elektrických vozidiel v Európe. Predvádzajú sa
tu najmodernejšie technológie batérií a najnovšie
trendy v odbornej oblasti.
Viac ako 450 výrobcov, od najmenších výrobcov
komponentov po výrobcov konečných výrobkov,
predstavilo svoj najnovší vývoj a reprezentovali tak
kompletný výrobný reťazec.
Na tomto podujatí bol zastúpený aj Komax.
Stredobodom bola séria Lambda 240 na spracovanie vysokonapäťových káblov. Vystavený stroj
bola Lambda 240 SP na spracovanie tienených a
vnútorných vodičov. Návštevníci mohli vidieť stroj v
prevádzke a tiež si ho bližšie prezrieť. Okrem toho
bolo možné pozrieť si skúšobné kusy, ktoré boli
vyrobené spolu s ostatnými modelmi série 240.
Návštevníci mohli na samostatnej obrazovke vidieť
všetky stroje v prevádzke. Prezentácia na obrazovke priblížila záujemcom celý sortiment výrobkov
Komax, vrátane nízkonapäťového sortimentu.
Počas tých troch dní sme sa nakoniec stretli s
mnohými záujemcami, potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi z celého sveta, na ktorých stánok
Komax a získané informácie veľmi zapôsobili.

MIESTNE
TÉMY
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INDUSTRY DAYS 2019

19.–22. marec 2019, Brno, CZ

14.–17. Máj 2019, Budapešť, H

Už dvadsiaty siedmykrát sa uskutočnil
medzinárodný veľtrh elektrotechniky,
elektroniky, automatizácie, komunikácie,
osvetlenia a bezpečnostnej techniky.
Tento rok, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, vystavovala spoločnosť
Thonauer v stánku spolu s nemeckou
pobočkou firmy Komax, kde sa portfóliá
prezentovali spoločne. Usporiadanie
stánku ponúkalo dostatočný komfort tak
na prezentáciu vystavovaných zariadení,
ako aj na interakciu s návštevníkmi.

TECHNOLOGY DAYS
Inhouse-Show, 8.–11. okt.
2019, Budakeszi, H

Inhouse show nasledovala bezprostredne po otvorení novej budovy 7. októbra.
V nových showroomoch boli okrem strojov na spracovanie káblov predstavené
aj systémy merania a kontroly kvality
a aplikačné riešenia. Ako novinky boli
predstavené krimpovacie stroje Komax
Zeta 630 a Gamma 450 a hostia si ich
mohli dôkladne preštudovať priamo v
akcii.
Tí, ktorí tento rok nemali príležitosť
navštíviť Technologické dni, môžu virtuálne navštíviť náš nový showroom na
našej webovej stránke.

Spoločnosť Komax Thonauer GmbH bola aj tento rok aktívnym a pôsobivým účastníkom výstavy Industry Days Mach-Tech v Budapešti. Bolo
nám potešením privítať záujemcov z viac ako 60 spoločností. Zintenzívnili
sme spoluprácu s našimi doterajšími partnermi a nadviazali sme mnoho
nových kontaktov.
Vďaka vystaveným technológiám sme tiež významne prispeli k zvýšeniu
technickej úrovne podujatia. V našom stánku boli návštevníkom prezentované naše stroje v prevádzke. Z našich inovácií bolo možné spoznať plne
automatický krimpovací stroj Gamma 450, laserový značkovač UVM03,
odizolovací stroj pre koaxiálne káble Mira 440 a bandážovací stroj KT800,
okrem toho bolo vystavených aj niekoľko prístrojov na spracovanie vedení
a káblov.
Ktokoľvek, kto nás nemohol tento rok na výstave navštíviť alebo si chce
pripomenúť svoje spomienky na nás, môže tak urobiť pomocou 3D
animácie. Umožňuje virtuálne vstúpiť do nášho tohtoročného stánku na
našej webovej stránke a prezerať stroje a systémy, a kliknutím na ne získa
ďalšie informácie.
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SMART AUTOMATION
AUSTRIA
14.–16. máj 2019, Linz, A

PREHLIADKA FIRMY
28.–29. máj 2019, Bukurešť, RO

Úspechom tohto podujatia bolo najmä predvedenie nových
produktov a veľký počet účastníkov z okruhu zákazníkov a
dodávateľov, ktorí sa mohli oboznámiť s najnovšími technológiami v oblasti spracovania káblov, predovšetkým v súvislosti
s káblami VN a anténovými káblami.
Na podujatie vyslalo svojich zástupcov celkom 14 spoločností,
čo je jasným znakom výborného partnerstva medzi spoločnosťou Thonauer a jej obchodnými partnermi.
Naše mimoriadne poďakovanie patrí kolegom z Komaxu, SLE,
TSK, Laselec a Thonauer Maďarsko, ktorí prednášali a vykonávali testy najnovších riešení v oblasti spracovania káblov. Od
nich dostali návštevníci odpovede na všetky otázky týkajúce
sa súčasných procesov, ktoré už boli implementované v ich
výrobných zariadeniach alebo čoskoro budú.
Odborný veľtrh bol platformou pre oficiálne uvedenie kompaktného plne automatizovaného krimpovacieho stroja Gamma
450 na rumunský trh. Návštevníci mohli sami otestovať funkcionalitu nového produktu a priamo na mieste sa presvedčiť o
jeho vlastnostiach.
Vzhľadom na trendy elektrických vozidiel a autonómneho riadenia čelia výrobcovia vysokonapäťových a anténnych káblov
novej výzve. Vďaka sérii Lambda vyvinula spoločnosť Komax
a jej partneri kompaktné riešenie pre spracovanie tieniacej
siete vysokonapäťových káblov ako aj viacvrstvových konektorových systémov, ktoré sa používajú v elektrických vozidlách.
V Rumunsku je výroba káblov VN stále na úplnom začiatku a
bolo ohromujúce, s akým záujmom zo strany účastníkov veľtrhu sa stretlo toto riešenie.

Či malé, stredné alebo veľké prevádzky, portfólio na tohtoročnom Smarte ukázalo široký vejár sortimentu strojov na
spracovanie káblov s inováciami a riešeniami pre všetky
úrovne automatizácie. Okrem toho tam bola možnosť vidieť
v stánku všetky stroje v prevádzke, a zažiť tak zblízka kvalitu koncového produktu.
„Naši zákazníci stále viac a viac automatizujú svoje procesy
kvôli nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Najmä v procese spracovania káblov sú pritom nevyhnutné najvyššie
štandardy kvality a riešenia v celom hodnotovom reťazci.
Vďaka nášmu portfóliu strojov a služieb pre každú veľkosť
prevádzky dodávame spolu s našimi partnermi presne
to, čo naši zákazníci potrebujú,“ hovorí generálny riaditeľ
Friedrich Pohle. V tejto súvislosti bola veľká časť stánku
venovaná konštrukcii rozvodných skríň, aby sa ukázali
najlepšie automatizačné procesy v praxi.
Osobitným vrcholom bol najinovatívnejší a najvýkonnejší
stroj na spracovanie káblov vo svojej triede, Zeta 630.
Rovnako bol ako novinka predstavený aj procesný modul
MV-20TP od partnerskej spoločnosti Schunk na ultrazvukové kompresie koncov káblov – alternatíva k objímke.
Manažment bol potešený výrazným nárastom počtu
návštevníkov a veľkým záujmom o inovatívne riešenia od
spoločností Thonauer a Komax.

KALENDÁR

VEĽTRHY | VÝSTAVY | SEMINÁRE
AMPER, Brno (CZ)17.–20.3.2020
INDUSTRY DAYS, Budapešť (H)

5.–8.5.2020

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
811 08 Bratislava
Tel. +421 2 527 33 10
info.bra@thonauer.com
www.thonauer.com

