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Krimpovací automat 
Komax Alpha 550

Alpha 550, nejnovější krimpo-
vací automat pro oboustranné 
osazování gumiček, splňuje Vaše 
požadavky na produktivitu, flexibi-
litu a kvalitu.

Odizolovací stroj 
Komax Mira 230 Q

Mira 230 Q je kromě veškerých funkcí 
stroje Mira 230 vybavena elektronickým 
detektorem řezu ACD (Automatic  Conductor 
Detector). Funkci lze aktivovat pro zajištění 
kvality při řezání a/nebo odizolování.

Stříhací a odizolovací automat 
Komax Kappa 330

Výkonné stříhací a odizolovací automaty pro velké 
průřezy. Vysoké rychlosti zaručují krátké výrobní časy.

Laserový potiskovací systém

UVM03

Zařízení pro potiskování pomocí UV laseru pro použití 
In-line (v lince). Ideální např. pro integraci do výrobní 
linky. Komax nabízí hotová řešení pro integrované pou-
žití se zařízením Kappa nebo Zeta.



›

Tento rok nás opět naleznete na společném stánku s naší 
mateřskou firmou Komax. Díky této skutečnosti Vám můžeme 
podat veškeré profesionální informace na jednom místě. Ne-
váhejte si sjednat individuální schůzky na našem stánku (vice 
info níže).

Navštivte nás na našem stánku a udělejte si čas na odborné rozhovory s 
našimi techniky. Využijte této příležitosti a získejte informace o nejmoder-
nějších výrobních postupech a řešeních pro zpracování kabelů.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Váš tým THONAUER

Je-li to možné, dohodněte si prosím 
schůzku pro setkání s našimi 
techniky na veletrhu; vyhnete se tak 
čekání.

Máte-li zájem o bezplatnou vstu-
penku, kontaktujte pana Pavelku.

Petr Pavelka: 545 243 454 
petr.pavelka@thonauer.com

Společnost Thonauer 
Vás srdečně zve na  
letošní veletrh AMPER, 
který se koná ve dnech  
19.–22. března 2019.

STÁNEK 3.15
PAVILON F



Máte-li zájem o bezplatnou vstupenku 
na veletrh, kontaktujte pana Pavelku.

Tel: 545 243 454  
petr.pavelka@thonauer.com
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Zpracování kabelů

Technika spojování

Technika mísení, dávkování 
a dávkovačů

Řešení popisování

Zkušební technika

Technika skladování a navíjení 
kabelů

EMC odstínění a zobrazovací 
panely a indikátory teploty

Služby


