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A THONAUER cégről

A THONAUER kiváló minőségű gyártóberendezések teljes körű forgalmazója, elsődlegesen az autó-, az 
elektromos és az elektronikai ipar területén. Az elektromos vezetékek feldolgozása központi szerepet 
játszik tevékenységi körünkben. A THONAUER név 25 éve a szakértelem, a gyorsaság és a megbízhatóság 
szinonimája. Nálunk hagyomány az ügyfélre szabott szolgáltatás, amely a technológiát, az új 
berendezések telepítését, egyedi megoldásokat, a beüzemelést és a személyzet betanítását is 
tartalmazza.

A bécsi székhelyű THONAUER a közép- kelet európai piacon több országban is rendelkezik 
képviseletekkel: Budakeszin, Brnóban, Pozsonyban és Bukarestben több mint 40 munkatárs támogatja a 
nemzetközi termelő vállalatokat gyártási folyamataik bevezetésében, ill. optimalizálásában. A szlovén 
piac kiszolgálása Ausztriából történik.

Technológia, minőség és szolgáltatás … mindez egy kézből
A THONAUER cég 1988-as megalapításakor gépek forgalmazásával foglalkozott, mára a komplex megoldások 
szakértőjévé vált. Ügyfeleink egyedi igényei szerint testreszabott megoldásokat kínálunk, amelyek a mai 
legkorszerűbb technológiai színvonalat képviselik. Több éves működésünk során szerzett know-how áll 
rendelkezésünkre, amely garanciát jelent ügyfeleink megelégedésére. A zavarmentes üzemeltetés biztosítása 
érdekében, helyszíni szakszerviz szolgáltatásunkkal és helyi alkatrészellátással, teljes körű támogatást 
nyújtunk ügyfeleinknek.

Ellenőrzött minőség
A THONAUER Kft. ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszert működtet.
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Termékek

Kábelfeldolgozás Csatlakozástechnika Jelölési megoldások Vizsgálórendszerek

Kábeltárolási és 
tekercselési technika

Keverés-, adagolás- 
és öntési technika

Elektromágneses 
árnyékolások, kijelző 

megoldások és 
hőmérséklet indikátor

Egyedi gép gyártás és 
bérmunka



THONAUER Termékkatalógus
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Kábelfeldolgozás
Cégünk teljes körű megoldások szolgáltatója az ipari kábelfeldolgozási technika területén. Az egyes 
gépektől a komplett gyártósorokig mindent egy kézből kínálunk. Automata és félautomata kábelfeldolgozó 
gépeinkkel automatizáljuk az olyan időintenzív folyamatlépéseket, mint a kábelek darabolása, 
csupaszítása, krimpelése és sodrása!

High Voltage Ipari darabológépek Csupaszítógépek 
kábelekhez és 
vezetékekhez

Daraboló és 
csupaszító készülékek

Félautomata 
krimpelőgépek ipari 

alkalmazásra

Automata 
krimpelőgépek 

kábelfeldolgozáshoz

Kábelsodró gépek Automatizált 
kábelköteggyártás
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High Voltage

Lambda 240 SC

Nagyfeszültség – Csupaszító-és krimpelő gép

 
A Lambda 240 SC három különböző folyamatot egyesít: kéteres kábelek belső ereinek csupaszítása, a belső 
erek krimpelése és házba ültetés. A folyamatparaméterek egyszerű mentését és betöltését, valamint a gyors 
termékváltást az érintőpanel biztosítja.

Műszaki adatok

Folyamat: Csupaszítás és krimpelés / Gyártó: Komax AG

Lambda 240 SP

Nagyfeszültség – Árnyékolás megmunkáló gép

 
A Lambda 240 SP egy kompakt, félautomata megoldás a nagyfeszültségű kábelek árnyékolásának 
feldolgozására, valamint a belső szigetelés vagy töltőanyag eltávolítására az elektromobilitási szektorban. 
A folyamatparaméterek egyszerű mentését és betöltését, valamint a gyors termékváltást az érintőpanel 
biztosítja.

Műszaki adatok

Folyamat: -- / Gyártó: Komax AG
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Vezeték-keresztmetszet Egyeres 2,5–70 mm²,
Kéteres 2 × 2,5 mm²–5 × 6 mm²

Megmunkálási hossz bis 100 mm

Ciklusidő < 15 s

Átszerelési idő < 3 min

Felszereltség Szervovezérlés, beépített elszívó rendszer, belső vezető 
védelme, forgó vágóegység

Vezeték-keresztmetszet Kéteres 2 × 2,5 mm²–2 × 6 mm²

Ciklusidő < 15 mp (folyamat függő)

Átszerelési idő < 5 perc

Felszereltség Szervovezérlés, gyors típusváltás, beépített 
minőségbiztosítási funkciók: krimperő-felügyelet, 
rövidzár-vizsgálat, beültetési pozíció ellenőrzése
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Lambda 240 ST

Nagyfeszültség – Árnyékolás rögzítő gép

 
A kompakt, félautomata gép szalag segítségével rögzíti és biztosítja a nagyfeszültségű kábelek árnyékoló 
fonatát. Ezt a megoldást kifejezetten az elektromobilitási szektorban való alkalmazásra fejlesztették ki. A 
szalagos eljárás megfelel a Hirschmann PowerStar 40-2 csatlakozórendszer követelményeinek. Ez a folyamat 
a teljes megoldás egy részét jelenti, hiszen az előkészítés Lambda 240 SP gépen történik (lásd előző gép).

Műszaki adatok

Folyamat: -- / Gyártó: Komax AG
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Átmérő tartomány 9,3–12,8 mm

Szalag 5 mm Coroplast 838X

Tekercsek száma > 1,5

Ciklusidő < 10 mp

Átszerelési idő < 5 perc

Felszereltség Szervovezérlés, érintőképernyő
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Ipari darabológépek

Iota 330

Daraboló gép

 
A Iota 330 egy univerzális daraboló gép. Megbízhatóan és könnyedén (szíjhajtással) vág csöveket, valamint 
műanyag szalagokat, pneumatikus csöveket, zsugorcsöveket, szalagkábeleket és még sok egyebet. A 
szíjhajtás biztosítja az alapanyag kíméletes kezelését.Nagy mennyiségi igény esetén négy csatorna 
működtethető párhuzamosan. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás / Gyártó: Komax AG

SM 15 2PLC / SM 30 2PLC

Darabológép

 
Az SM sorozat rendkívül tartós és robusztus univerzális darabológépei számos különböző anyaghoz 
használhatók. Az Ulmer cég és a THONAUER minden darabológépet az ügyfél egyéni méretrevágási 
feladataihoz optimalizál.Tömlők, szivacsgumi zsinórok és tömítőprofilok stancolása, lapos kábelek, kör 
keresztmetszetű kábelek és sodratok, zsugorcsövek darabolás, speciális tömlővágási feladatok. 
Opcionálisan gérvágó késegység is rendelkezésre áll. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás / Gyártó: ULMER GmbH
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Hossztartomány 1–1.000.000 mm

Hossz pontosság +/- (1 mm + 0,2 % x H)

Maximum átbocsátható magasság 16–25 mm a szíjhajtás közepén

Maximum átbocsátható szélesség 82 mm

SM 15 2PLC SM 30 2PLC

Hossztartomány 0,1–999,999 mm

Max. átbocsátási magasság 15/30 mm 15 mm

Max. átbocsátási szélesség 150 mm 300 mm
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SG 400 V

Darabológép

 
Az SG 400 V típusú gépet kifejezetten nagy formátumú kábelek, ill. nagy keresztmetszetek darabolására 
fejlesztették ki. Többeres kábelek darabolására használható 26 mm külső átmérőig és 150 mm² 
keresztmetszetig. 
A robusztus és nagy teljesítményű, a ZG 400 B2 adagológépből származó előtoló a darabolandó termékek 
pontos pozicionálását teszi lehetővé. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás / Gyártó: ULMER GmbH

SSM 60 / SSM 800

Csődaraboló gépek

 
Az SSM 60-as csődaraboló gépek a zárt és hasított gégecsövek, PVC, gumicső és egyéb anyagok 
feldolgozására alkalmas 60 mm -es külső átmérőig. A guillotine-vágásnak (45°-ban felszerelt kés) 
köszönhetően precíz vágási szöget és magas minőségű vágási felületet biztosít. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás / Gyártó: ULMER GmbH
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Hossztartomány 0,1–999,999 mm

Max. átbocsátási magasság, szélesség 30 mm

Felső szalag emelése Pneumatikus, mechanikus korlátozással

SSM 60 SSM 800

Hossztartomány 0,1–999,999 mm

Max. átbocsátási magasság 60 mm-ig 20 mm-ig

Max. átbocsátási szélesség 60 mm-ig 800 mm-ig

Vágófej Pneumatikus működtetésű, leszorítóval
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WSM 30E / WSM 60E / WSM 60ESB

Gégecső-daraboló gépek

 
A gégecsöveket hasított és folytonos formában tömlők, kábelek és kábelkötegek védelmére használják 
például az autó- és gépgyártó iparban. Orvosi területen vagy háztartási gépekben használt gégecsőformák 
ugyanúgy feldolgozhatók. A gégecsövek forgókéses darabolásával elérhető a a hullámhegyen elvégzett precíz 
és megbízható vágás. A csatlakozók tömítettségének biztosítására követelmény a kiváló vágási minőség.
A forgókéses vágástól eltérő egyéb vágásfajták esetében éles vágási felületek maradnak vissza, amelyek a 
belül elhelyezkedő kábelek külső köpenyének és a belső erek sérülését okozhatják, illetve tömítetlenséghez 
vezethetnek. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás / Gyártó: ULMER GmbH

UNICUT 8017

Vágógép

 
Ideális kábelek vágásához a 0,08–10 mm²-es keresztmetszet tartományban. A vágási paraméterek 
megadhatóak a gépen, vagy a gépre tölthetőek PC szoftver segítségével. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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WSM 30E WSM 60E WSM 60ESB

Hossztartomány 0,1–999,999 mm

Átbocsátási magasság, ill. 
szélesség

7–32 mm 7–60 mm 60 mm-ig

Hajtószalag hossza 200 mm 200 mm 1000 mm

Hossztartomány 2–99.999 mm

Vezeték keresztmetszet 8 mm max. 

Sebesség 1,5 m/s
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Csupaszítógépek kábelekhez és vezetékekhez

Mira 32

Csupaszítógép

 
A Mira 32 csupaszítógép ideális kezdő modell a félautomatizált kábelfeldolgozás területén, ha a 
kéziszerszámok már nem felelnek meg a követelményeknek. A modellt az autógyártásban és az iparban 
használt V-késsel csupaszítható kábelekhez fejlesztették ki. A forgatógombokkal beállítható gép 4 mm külső 
átmérőig és 25 mm csupaszítási hosszig dolgozza fel a vezetékeket. Az egyeres vezetékek és a többeres 
kábelek erei teljes vagy részleges csupaszítással dolgozhatók fel.

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Komax AG

Mira 230

Sztrippelés

 
A programozható Mira 230 a Komax válasza napjaink nagy termékvarianciájú vezetékfeldolgozási igényeire. A 
gép megfelel a magas elvárásoknak kimagaslóan széles feldolgozási tartományával, könnyű kezelhetőségével 
és termelékenységével. A speciális funkcióknak és termékkönyvtárának köszönhetően a magas 
termékminőség reprodukálható. A szekvenciális feldolgozás lehetőségével a több belső eres kábelek 
feldolgozásához is a legjobb választás. 

Műszaki adatok

¹) Olyan AWG 10, vagy annál nagyobb keresztmetszetű vezetékek esetében, melyek nehezen csupaszíthatóak, 
mindenképpen mintázást javaslunk a gépbeszerzést megelőzően 

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Komax AG
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Vezeték-keresztmetszet 0,03–3,3 mm²

Csupaszítási hossz 1–25 mm

Sajátosságok Kompakt és mobil

Vezeték keresztmetszet 
(csupaszítás)

0,03–8 mm², AWG 32–8 ¹)

Max. külső átmérő 6,5 mm

Csupaszítási hossz 1,5–46 mm 

Csupaszítási hossz 
visszavágással

46 mm - visszavágási hossz 

Visszavágási hossz 46 mm - csupaszítási hossz 

Meghúzás hossza 0,01–46 mm
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Mira 230 Q

Csupaszítógép

 
A Mira 230 összes funkciója mellett a Mira 230 Q az ACD (Automatic Conductor Detector) elektronikus 
bevágásfelügyelettel is rendelkezik. Ez a felügyelet észleli és jelzi a kés és a vezetők közötti legkisebb 
érintkezést is. A funkció minőségbiztosítási célból aktiválható bevágáshoz és/vagy lehúzáshoz. A Mira 230 Q 
az ACD-technológiát automatikus beállítási segítségként is használja. A bevágási értékek beállítása a mért 
vezetőátmérő alapján történik.

Műszaki adatok

¹) Olyan AWG 10, vagy annál nagyobb keresztmetszetű vezetékek esetében, melyek nehezen csupaszíthatóak, 
mindenképpen mintázást javaslunk a gépbeszerzést megelőzően 

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Komax AG

Mira 340

Forgókéses csupaszítógép

 
Egyedülállóan nagy teljesítmény a 4 forgó X-késnek köszönhetően. Tökéletes bevágás nehéz szigeteléseknél 
is, mint Teflon®, Kapton® vagy Silikon. A szekvencia feldolgozás segítségével többrétegű kábelek is 
feldolgozhatók. Egyszerű kezelés az 5“-os érintőképernyő segítségével. Korszerű és rugalmas. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Komax AG
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Vezeték-keresztmetszet 
(csupaszítás)

0,03–8 mm², AWG 32–8 ¹)

Max. külső átmérő 6,5 mm

Csupaszítási hossz (AL) 1,5–46 mm

Sajátosságok ACD bevágásfelügyelet, szekvenciális feldolgozásra is alkalmas

Csupaszítási 
keresztmetszet

0,013–16 mm²

Csupaszítási hossz 72 mm-ig

További funkciók Nullvágás, sodrás
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Cosmic 42R / 48R / 48RX

Csupaszítógépek koaxiális és Semiflex kábelekhez

 
Koaxiális kábelek különösen precíz feldolgozása forgó késfejjel. A 48R jelű típus koaxiális, triaxiális és 
többrétegű kábelek feldolgozására alkalmas maximum 9 lépésben. A 48RX jelű típus semiflex koaxiális 
kábelekhez optimális. Mindegyik rendelkezik továbbá sodrási funkcióval is. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Komax AG

Cosmic 927R / 927RX / 60R-L

Csupaszítógépek erősebb szigetelések feldolgozásához

 
Igen rugalmas forgó késes csupaszítógép kifejezetten nehezen csupaszítható szigetelések feldolgozására. 
Egyszerű kezelés. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Komax AG
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42R 48R 48RX

Alkalmazás Mikro koaxiális kábel Koaxiális, triaxiális és 
többrétegű kábelek

Semiflex koaxiális kábelek

Vezető-keresztmetszet 0,005–1,5 mm² 0,013–13 mm² (AWG 36–6)

Átmérőbeosztás 0,01 mm

Max. csupaszítási hossz 40 mm

927R 927RX 60R-L

Alkalmazás A legtöbb kábelhez Vékony, erősen tapadó 
szigetelések (pl. teflon)

Nagy csupaszítási 
hosszokhoz

A vezeték külső átmérője 0,25–5,3 mm 0,25–5,3 mm 2,5–10 mm

Csupaszítási hossz 1–25 mm 1,5–25 mm 3–200 mm

Sodrási funkció Elérhető Elérhető --
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AI 01 / AI 02

Elektromos csupaszítógép

 
Szerszámcsere nélkül beállítható vezeték keresztmetszete; 3 és 20 mm között fokozatmentesen beállítható a 
csupaszítási és lehúzási hossz; megfordítható V-késsel rendelkezik, teljes vagy részleges csupaszítás is 
lehetséges. 
> A THONAUER Kft. termékei között az érvéghüvelyek is elérhetőek. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: ZOLLER + 
FRÖHLICH GmbH

AI 03 / AI 04

Elektromos csupaszítógép

 
0,05 és 6 mm² közötti vezeték keresztmetszetek csupaszítása szerszámcsere nélkül beállítható; 3 és 20 mm 
között fokozatmentesen beállítható a csupaszítási és lehúzási hossz; megfordítható V-késsel rendelkezik, 
teljes vagy részleges csupaszítás lehetséges. 
> A THONAUER Kft. termékei között az érvéghüvelyek is elérhetőek. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: ZOLLER + 
FRÖHLICH GmbH
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AI 01 AI 01 E AI 02

Vezeték keresztmetszet 0,05–6 mm² 0,05–6 mm² 0,05–2,5 mm²

Max. vezetékátmérő 5 mm 5 mm 4 mm

Min. bevezetési hossz 22 mm + csupaszítási 
hossz

22 mm + csupaszítási 
hossz

15 mm + csupaszítási 
hossz

Tápfeszültség 100–240 V 100–240 V vagy beépített 
akkumulátor

100–240 V

AI 03 AI 04 AI 04 E

Vezeték-keresztmetszet 0,5–6 mm² 2,5–16 mm² 2,5–16 mm²

Max. vezetékátmérő 5 mm 8 mm 8 mm

Min. bevezetési hossz 32 mm + csupaszítási 
hossz

22 mm + csupaszítási 
hossz

22 mm + csupaszítási 
hossz

Csupaszítási hossz 13–30 mm 3–20 mm 3–20 mm

Tápfeszültség 100–240 V 100–240 V 100–240 V vagy beépített 
akkumulátor
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AI 2,5–20 auto / AI 16–20 auto

Elektromos csupaszítógép

 
Érzékelőrendszerrel ellátott berendezés, amely megállapítja a vezeték keresztmetszetét és automatikusan 
meghatározza a megfelelő bevágási mélységet. Teljes vagy részleges csupaszítás lehetséges. 
> A THONAUER Kft. termékei között az érvéghüvelyek is elérhetőek. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: ZOLLER + 
FRÖHLICH GmbH

SC11

Csupaszítógép krimpelővel 

 
Az SC11 egy csupaszító berendezés, amely beépíthető egy krimpállomásba (prés és applikátor). Egyetlen 
mozdulattal az SC11 megragadja a kábelt, lecsupaszítja és tovább mozgatja az applikátor üllőjéhez, ahol 
azután krimpeli azt. Az SPS-vezérlésű elektropneumatikus hajtószerkezet lehetővé teszi a könnyű telepítést, 
kezelést és karbantartást. A Mecal SC11 készüléke többeres kábelekhez is alkalmas.

Műszaki adatok

Folyamat: Csupaszítás és krimpelés / Gyártó: MECAL S.R.L.

16 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

AI 2,5–20 auto AI 16–20 auto

Vezeték-keresztmetszet 0,5–2,5 mm² 4–16 mm²

Max. vezeték átmérő 4 mm 8 mm

Min. bevezetési hossz 24 mm 24 mm

Csupaszítási hossz 3–20 mm 3–20 mm

Vezeték keresztmetszet 0,035–3 mm² (32–12 AWG)

Csupaszítási hossz 2–12 mm
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BERI.CO.FLEX

Forgókéses csupaszítófej

 
A BERI.CO.FLEXrévén egy rugalmas és univerzálisan használható, minden csupaszítási követelménynek 
megfelelő csupaszítófej moduláris koncepcióját mutatjuk be. A fej különösen alkalmas koaxiális kábelek 
csupaszítására. A kereskedelemben kapható összes darabológéppel kombinálva használható. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Feintechnik R. 
Rittmeyer GmbH

BERI.CO.MAX V2 / BERI.CO.MEGAMAX

A BERI.CO.MAX V2 és MEGAMAX nagy kábelekhez való koaxiális gépek és 1,0–25 mm külső átmérőjű 
koaxiális kábelek precíz csupaszítására használhatók 100,0 mm csupaszítási hosszig. Így egy eddig 
elérhetetlen feldolgozási tartományt fednek le. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Feintechnik R. 
Rittmeyer GmbH

BERI.CO.CUT

Árnyékolás- / és szövetvágó berendezés

 
A BERI.CO.CUT egy rendkívül precíz vágóberendezés árnyékolások és szövetek vágására, amelyek 
elsősorban koaxiális felépítésű kábelekben találhatók. Különösen az új generációs hibrid és elektromos 
járművek nagyfeszültségű kábeleinek árnyékolásai vághatók üzembiztosan, rendkívül gyorsan és olcsón a 
BERI.CO.CUT segítségével. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Feintechnik R. 
Rittmeyer GmbH

> További információkat a www.thonauer.com oldalon talál. 17

Csupaszítási átmérő 17 mm-ig

Kések száma Max. 6

BERI.CO.MAX V2 BERI.CO.MEGAMAX

Csupaszítási átmérő 1,0–24,5 mm 2,0–25,0 mm

Csupaszítási hossz 0–100,0 mm 0–100,0 mm

Csupaszítási fokozatok Max. 10 Max. 20

Kábelátmérő Kb. 7,0 mm-től kb. 18,0 mm-ig a szigeteléstől függően

Árnyékoló szövet hossza Kb. 400,0 mm-ig a szigeteléstől függően
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AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / AM.STRIP.500

Pneumatikus csupaszítógép

 
Az AM.STRIP.1 egy univerzálisan használható, félautomata kábelcsupaszító gép robusztus ipari alkalmazásra, 
illetve kis és közepes szériák gazdaságos gyártására. A speciális, a feldolgozandó kábelhez igazított késeknek 
köszönhetően a piacon elérhető közel összes kábelhez használható. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Feintechnik R. 
Rittmeyer GmbH

AM.ALL.ROUND

Pneumatikus forgókéses csupaszítógép

 
A félautomata be-ri AM.ALL.ROUND csupaszítógéppel gyorsan, kényelmesen és biztonságosan végezhetők el 
a vezetékek és kábelek körbevágási és csupaszítási munkái. Probléma nélkül eltávolíthatók a különösen 
masszív szigetelések is, amelyek megmunkálása fixpozíciójú vágási eljárással csak nem megfelelő módon, 
vagy egyáltalán nem lehetséges. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Feintechnik R. 
Rittmeyer GmbH

18 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

AM.STRIP.1 AM.STRIP.2 AM.STRIP.500

Kör keresztmetszetű: 
Kábelek átmérője,
Lapos kábelek

0,5–15 mm,
20 mm szélességig

1,0–25 mm,
35 mm szélességig

30 mm-ig,
32 mm-ig

Lehúzási hossz:
Teljes csupaszítás,
Részleges csupaszítás

65 mm-ig,
250 mm-ig

65 mm-ig,
250 mm-ig

500 mm-ig

Vezetékátmérő 2–24 mm

Lehúzási hossz:
Teljes csupaszítás esetén,
Részleges csupaszítás esetén

5–160 mm,
400 mm-ig
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Sylade 7 H

Kézi lézeres csupaszítógép

 
A világ első kézben tartható lézeres csupaszítógépe. Segítségével a nehéz, pl. sodrott, vagy aszimmetrikus 
kábelek egyszerűen és megbízhatóan csupaszíthatók. Egyedülálló a kézben tartható kialakítás, ami elsőként 
teszi lehetővé a lézeres csupaszítás mobil alkalmazását. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Laselec S.A

Sylade 7

Lézeres csupaszítógép

 
A lézeres csupaszítógépek az árnyékolt és sodrott kábelek csupaszításának legbiztonságosabb és 
leggyorsabb módját adják. A forgó diódalézer fizikai érintés nélküli, így kíméletes bevágásával még a nehéz 
szigetelések is precízen feldolgozhatók. 

Műszaki adatok

Folyamat: Vezeték csupaszítás, kábelköpeny csupaszítás / Gyártó: Laselec S.A

> További információkat a www.thonauer.com oldalon talál. 19

Külső átmérő 0,9–7 mm

Csupaszítási hossz 180 mm

Szigetelés anyagok PTFE, Poliimid, ETFE, X-ETFE, FEP, stb. 

Megfelelőség / besorolás CE, FDA, FCC, Class 1 osztályú lézer, EN2812, SAE 
AIR6894

Külső átmérő 0,9–7 mm

Csupaszítási hossz 2–200 mm

Szigetelés anyagok PTFE, Poliimid, ETFE, X-ETFE, FEP, üvegszál, stb. 

Megfelelőség / besorolás CE, FDA, FCC, Class 1 osztályú lézer, EN2812, SAE 
AIR6894
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Daraboló és csupaszító készülékek

Kappa 310 / 315 / 320

Vágó-csupaszító automata

 
A Kappa vágó-csupaszító automatákat nagy erő, nagy darabszámok és fejlett érzékelőrendszer jellemzik. 
Letekerőrendszerekhez és tintasugaras nyomtatókhoz való interfésszel rendelkezik. A lehető legegyszerűbb, 
érintőképernyős kezelés. 

Műszaki adatok 

Folyamat: Darabolás és csupaszítás / Gyártó: Komax AG

Kappa 322 / 330 / 350

Vágó-csupaszító automata

 
Erős vágó-csupaszító automaták nagy keresztmetszetekhez. A nagy sebesség rövid gyártási időket garantál. 
A Kappa 322 lehetővé teszi többeres kábelek esetében (pl. elektromos hálózati kábelek) a külső köpeny és a 
belső erek egy folyamatban történő csupaszítását. Kímélő, szalagos kábeltovábbítás. Interfészek 
nyomtatóhoz, letekerő- és gyűjtőrendszerekhez. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás és csupaszítás / Gyártó: Komax AG

20 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

Kappa 310 Kappa 315 Kappa 320

Vezeték-keresztmetszet 0,02–6 mm² 0,05–10 mm² 0,05–10 mm²

Max. csupaszítási hosszak:
Teljes csupaszítás, 
Részleges csupaszítás

100 mm,
999,9 mm

Kábeltovábbítás 4 m/s 2 m/s 4 m/s

Továbbítórendszer Négy görgővel

Kappa 322 Kappa 330 Kappa 350

Vezeték-keresztmetszet 0,05–16 mm² 0,22–35 mm² 2,5–120 mm²

Max. csupaszítási hosszak:
Teljes csupaszítás,
Félmeghúzás

100 mm,
999 mm

180 mm,
999 mm

290 mm,
999 mm

Kábeltovábbítás 4 m/s 4,8 m/s

Továbbítórendszer Duplagörgős vagy szalagos hajtás
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Kappa 331

Erőteljes vágó-csupaszító gép forgókéses egységgel

 
Kör keresztmetszetű, több rétegű, árnyékolt vagy árnyékolatlan, kábelek precíz, több lépcsős feldolgozására. 
Az átállások gyorsak, ezáltal a berendezés sokoldalú és flexibilis. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás és csupaszítás / Gyártó: Komax AG
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Vezeték keresztmetszet 0,22–35 mm²

Max. külső átmérő 16 mm

Hossztartomány 1–800.000 mm

Változatok Universal, kibillenő vezetőcsővel, Universal/coax 
osztott vezetőcsövekkel
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Félautomata krimpelőgépek ipari alkalmazásra

bt 712

Asztali krimpelőprés

 
A félautomata bt 712 asztali berendezés meggyőző modern technológiájával új mércét állít fel a minőség és a 
gyorsaság tekintetében. Az univerzális prés a kereskedelemben elterjedt összes krimpelőszerszám 
használatát lehetővé teszi. A beépített krimperő-felügyelet az opcionálisan elérhető selejtvágóval garantálja a 
legjobb minőséget. 

Műszaki adatok

Folyamat: Csupaszítás és krimpelés / Gyártó: Komax AG

bt 722

Asztali krimpelőprés

 
Gyors ciklusidő, rövid átszerelési és beállítási idő, programozható krimpmagasság, illetve a felhasználóbarát 
TopTouch kezelőfelület jellemzik ezt az asztali krimpelőprést – az opcionálisan kapható, programozható 
selejtvágó berendezéssel garantált a konfekcionált vezeték kezelőtől független, kiváló minősége. 

Műszaki adatok

Folyamat: Csupaszítás és krimpelés / Gyártó: Komax AG

22 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

Krimperő 20 kN

Vezeték-keresztmetszet 6 mm²-ig

Beállítható krimpmagasság +5/-3 mm

Különlegesség Egyszerűen kezelhető

Krimperő 20 kN

Vezeték-keresztmetszet 6 mm²-ig

Programozható krimpmagasság +0,2/-0,8 mm

Különlegesség Programozható krimpmagasság, szekvenciális 
feldolgozás
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AM 02 C / AM 02.1 C

Elektropneumatikus krimpelő automata ömlesztett kiszerelésű szigetelt és szigeteletlen 
érvéghüvelyekhez

 
Egyszerű szerszámcsere, rövid ciklusidő; DIN 46228 szabvány szerinti krimpelési minőség. 
> A THONAUER Kft. termékei között az érvéghüvelyek is elérhetőek.

Műszaki adatok

Folyamat: Csupaszítás és krimpelés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

AM 03 / AM 03 C / AM 03 universal

Moduláris csupaszító-és krimpelő automata

 
A Zoller + Fröhlich AM 03 sorozatú elektropneumatikus meghajtású csupaszító- és krimpelőgépeket kínál a 
laza, megmunkált csapos- és érintkezőhüvelyes csatlakozók feldolgozásához, különböző kivitelben. Az 
érintkezőket lengő szállítószalagon automatikusan adagolják. 

Műszaki adatok

Folyamat: Csupaszítás és krimpelés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

24 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

AM 02 C AM 02.1 C

Vezeték-keresztmetszet 0,14–0,34 mm² 0,25–0,75 mm²

Krimpelési hossz 6/8 mm 5–10 mm

AM 03 AM 03 C AM 03 universal

Keresztmetszet 0,14–2,5 mm² 0,14–0,5 mm² 0,14-0,5 mm²

Bevezetési hossz 36 mm 13 mm 36 mm
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AM 02 universal / AM 04 / AM 04.1

Csupaszító és krimpelőautomata ömlesztett kiszerelésű érvéghüvelyekhez

 
Elektropneumatikus hajtású csupaszító és krimpelőautomata. Az AM 02 CK az AM 02 gép speciális verziója, 
beépített krimpelési erő ellenőrrel. 
> A THONAUER Kft. termékei között az érvéghüvelyek is elérhetőek. 

Műszaki adatok

Folyamat: Csupaszítás és krimpelés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Unic-L / Unic-LS / Unic-LZ

Csupaszító és krimpelőautomata ömlesztett kiszerelésű érvéghüvelyekhez

 
Elektropneumatikus hajtású csupaszító és krimpelőautomata. 
> A THONAUER Kft. termékei között az érvéghüvelyek is elérhetőek. 

Műszaki adatok

Folyamat: Csupaszítás és krimpelés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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AM 02 universal AM 04 AM 04.1

Érvéghüvely

Vezeték-keresztmetszet 0,5–2,5 mm² 4–10 mm² 4–10 mm²

Krimpelési hossz 6–12 mm 8–12 mm 9–15 mm

Unic-L Unic-LS Unic-LZ

Érvéghüvely

Iker

Vezeték-keresztmetszet 0,5–2,5 mm² 0,5–2,5 mm² 2 x 0,5–2 x 1,5 mm²

Krimpelési hossz 8 mm 6/8/10 mm 8 mm
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CR 03 K / Crimper-G / Crimper-LS

Krimpelőautomata szigetelt kábelsarukhoz, ill. érvéghüvelyekhez

 
> A THONAUER Kft. termékei között az érvéghüvelyek is elérhetőek. 

Műszaki adatok

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

ECM 04 / UNIC-G / UNIC-GS

Csupaszító- és krimpelőgép fűzött kiszerelésű, szigetelt érvéghüvelyekhez

 
Fűzött kiszerelésű érvéghüvelyek megbízható feldolgozása. DIN 46228 szabvány szerinti krimpelési minőség. 
Az ECM-04 beépített akkumulátorral is elérhető, mint ECM 04 E. Ilyenkor a gép képes az akkumulátorról is 
üzemelni. 
> A THONAUER Kft. termékei között az érvéghüvelyek is elérhetőek.

Műszaki adatok

Folyamat: Csupaszítás és krimpelés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

26 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

CR 03 K Crimper-G Crimper-LS

Gyűrűs kábelsaru, 
érvéghüvely

Ömlesztett Tekercselt Ömlesztett

Típus -- DIN 46228 DIN 46228

Vezeték-keresztmetszet 0,5–6 mm² 0,5–2,5 mm² 0,34–4 mm²

Krimpelési hossz -- 8 mm 6–12 mm

Hajtás Elektropneumatikus 

ECM 04 UNIC-G UNIC-GS

Érvéghüvely

Meghajtás Elektromos Elektropneumatikus Elektropneumatikus

Vezető-keresztmetszet 0,5–2,5 mm² 0,5–2,5 mm² 0,5–2,5 mm²

Krimpelési hossz 8 mm 8 mm 8/10 mm

Különlegesség Egyszerű keresztmetszet-
átállítás

Automatikus 
keresztmetszet-felismerés

8/10 mm-es krimpelési 
hossz szerszámcsere 
nélkül
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UNIC-GV

Csupaszító és krimpelő automata

 
5 különböző fűzött kiszerelésű érvéghüvely feldolgozása a szerszámozás, vagy a tekercs cseréje nélkül. 
Egyszerű kezelés az érintőképernyőn keresztül. Használható Multinorm érvéghüvelyekhez is (nagyobb méretű 
gallérral). Ez a gép ideális, ha sok átállást kell végezni, mivel megszünteti az érvéghüvelyek cseréje miatti 
állási időt. 
> A THONAUER a megfelelő érvéghüvelyeket is forgalmazza. 

Műszaki adatok

Folyamat: Csupaszítás és krimpelés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

UP 14 / UP 14 BA / UP 14 Z

Pneumatikus krimpelőgép ömlesztett kiszerelésű érintkezőkhöz

 
A kedvező ár-teljesítmény arány alapján ideális belépő modell. A géppel minden WEZAG krimpelőbetét és az 
opcionálisan rendelhető megvezető egység használható. 

Műszaki adatok

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: WDT ToolTech AG
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Érvéghüvely

fűzött kiszerelésű

Vezető keresztmetszet 0,5–2,5 mm²

Krimpelési hossz 8/10 mm

UP 14 UP 14 BA UP 14 Z

Krimpelési érő max. 14 kN, 6 bar-nál

Feldolgozható 
keresztmetszetek

szigetelt rézhüvelyes csatlakozók: 0,25–6 mm²,
zárt réz és szigeteletlen csatlakozók 0,5–16 mm²,
szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek: 0,14–50 mm²,
zárt tűcsatlakozók 0,14–16 mm²,
szigeteletlen FASTON lapos csatlakozók: 0,14–6 mm²,
zárt réz csatlakozókhoz W megnyomással 1,0–6,0 mm²

Különleges tulajdonság Standard Automatikus csatlakozó 
megtartó rendszer 

Szekvencia vezérléssel
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SSC

Pneumatikus biztonsági krimpelőgép ömlesztett kiszerelésű érintkezőkhöz

 
A szabadalmaztatott biztonsági mechanizmus nem engedélyezi a krimpelést, ha a krimpelőbetétek 
5,9 mm-nél nagyobb mértékben vannak nyitva. Így nincs szükség biztonsági burkolatokra és felgyorsul a 
munkavégzés. 

Műszaki adatok

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: WDT ToolTech AG

UP 35 / UP 35 BA

Pneumatikus krimpelőgép ömlesztett kiszerelésű érintkezőkhöz

 
Az innovatív kialakítás révén a csaknem karbantartásmentes gép kis helyigényű. Az alacsony súlyú gép a vele 
együtt szállított T-fogantyúval probléma nélkül mozgatható. Egyszerű kezelés a biztonsági lábpedálnak 
köszönhetően - a kezek szabadok az érintkezők és a vezetékek behelyezéséhez. Az adapter cseréje egyszerű 
és gyors, szerszámot nem igényel. 

Műszaki adatok

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: WDT ToolTech AG

UP 60

Pneumatikus krimpelőgép ömlesztett kiszerelésű érintkezőkhöz

 
Erős, univerzális gép. A biztonsági lábpedál rövid ciklusidőket tesz lehetővé; a krimpelő bélyegek szerszám 
nélkül cserélhetőek; beépített LED-es világítás, beépített darabszámláló. 

Műszaki adatok

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: WDT ToolTech AG
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Krimperő max. 35 kN 6 bar esetén

Különlegesség Biztonsági mechanizmus

UP 35 UP 35 BA

Krimperő max. 35 kN 6 bar esetén

Különlegesség -- Automatikus csatlakozótartó 
rendszer

Krimperő max. 75 kN 6 bar esetén

A nyílás mérete Löket min. 6–32 mm
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UP 65 

Hidraulikus krimpelőgép ömlesztett kiszerelésű csatlakozókhoz

 
Az UP 65 hidraulikus asztali krimpelőgép még több erőt kínál az elektromos csatlakozók feldolgozásához, 
akár 400 mm²-ig. Az újonnan kifejlesztett, integrált hidraulikus egységnek köszönhetpen a gép helytakarékos, 
csendes és könnyen beállítható. A gép rugalmasan használható, mivel csak elektromos csatlakozásra van 
szüksége. 

Műszaki adatok

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: WDT ToolTech AG

UP 150

Hidraulikus asztali krimpelőgép

 
Az UP 150 a beépített hidraulikus egységének köszönhetően a helykihasználás igazi csodája. Ez az erős gép 
nagy keresztmetszet-tartományok probléma nélküli megmunkálását teszi lehetővé. Kiemelkedő jellemzője a 
beépített krimperő-felügyelet, amely mindig a megfelelő eredményt nyújtja. Az asztali krimpelőgépnél ezen 
kívül a krimpelési tartomány és a lökethossz egyedileg beállítható.

Műszaki adatok

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: WDT ToolTech AG
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Max. Krimperő 150 kN

Max. lökethossz 40 mm

Tulajdonságok Elektronikus darabszámláló, 30 eltárolható program, 
Programozható krimpmagasság, Könnyen cserélhető 
krimpelő bélyegek

Krimperő 150 kN

Sajátosságok Beépített krimperő-felügyelet, szerszám nélküli 
gyorscserét lehetővé tevő adapter
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Automata krimpelőgépek kábelfeldolgozáshoz

Gamma 255

Automata krimpelőgép

 
A Gamma 255 a kis keresztmetszet-tartomány és a rövid kábelhosszok specialistája. A Komax ezzel a 
modellel a piac egy jelentős részét le tudja fedni. Fő alkalmazási területei a kétoldali ónozás, krimpelés és 
gumitömítés felrakás. Ezen kívül a Gamma 255 kompakt kialakításával tűnik ki, amely a gyártóterület 
optimális kihasználását teszi lehetővé. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás, csupaszítás és krimpelés / Gyártó: Komax AG

Gamma 263 S 

Automata krimpelőgép

Az egyszerűség, a funkcionalitás, a gazdaságosság és a folyamatbiztonság kombinációja. A kis helyigény 
melletti nagy darabszám-teljesítménnyel együtt ideális választássá teszik ezt a kiváló költség-teljesítmény 
arányú, teljesen automatizált krimpelőgépet. Görgős vagy szalagos hajtás, az alkalmazás az egyéni 
igényekhez igazítható, amit az ügyfél is a lehető legrövidebb idő alatt maga is elvégezhet.  

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás, csupaszítás és krimpelés / Gyártó: Komax AG
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Vezeték-keresztmetszet 0,0123–2,5 mm² (AWG36–AWG14)

Hossztartomány 15–10.000 mm

Csupaszítási hossz 0,1–15 mm

Vezeték-keresztmetszet 0,13–2,5 mm² (AWG26–AWG13), a vezetéktől függően 
4,0mm²-ig

Hossztartomány 40–20.000 mm (1,75 in–65,6 ft)

Csupaszítási hossz 0,1–20 mm (0,004–0,79 in)
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Alpha 530

Automata krimpelőgép

 
A robusztus mindenes 
Az Alpha 530 teljesen automatizált krimpelőgép egy-, vagy kétoldali krimpelésre és gumitömítés felrakására 
használható. A gép a gyors beállításra és rövid átállási időkhöz van optimalizálva, ezzel növelve az Ön 
termelékenységét. A CFA+ krimperő ellenőr az alapfelszereltség részét képezi. A minőségbiztosítási eszközök, 
mint például az automatikus vezető ér érzékelés (ACD) és az optikaicsupaszítási minőség ellenőr (Q1240) 
felszerelhetőek a gépre és teljesítik a legmagasabb minőségi elvárásokat is. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás, csupaszítás és krimpelés / Gyártó: Komax AG

Alpha 550

Automata krimpelőgép

 
Maximális teljesítmény 
Az Alpha 550 a legújabb teljesen automatizált krimpelőgép egy-, vagy kétoldali krimpelésre és gumitömítés 
felrakására, teljesíti az Ön elvárásait a termelékenység, rugalmasság és minőség terén.
- Nagy sebességgel a legjobb darabköltségért
- Ultra-gyors átállások a maximális termelékenységért
- “First-time-right” beállítási folyamat szinte selejt nélkül
- Robusztus rendszer sokoldalú opciók
- Minőségellenőrzés a legjobb formában

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás, csupaszítás és krimpelés / Gyártó: Komax AG
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Vezetékkeresztmetszet 0,13–4 mm² (Opcionálisan 5 mm²)

Vezeték behúzássebessége max. 9 m/s

Krimpelési erő 1–22 kN

Vezetékkeresztmetszet 0,13–6 mm² (AWG26–12)

Vezeték behúzássebessége max. 12 m/s

Krimpelési erő 1–22 kN
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Kábelsodró gépek

bt 188 T / bt 288

Félautomata sodrógép

 
Két, három vagy négy vezeték sodrása, nagyon egyszerűen megoldható a bt 188 T segítségével. A precíz, 
többszörös sodrás opció ezen kívül három vagy négy vezeték hibátlan sodrását is lehetővé teszi. Az 
eredmény – mint két vezeték sodrásánál – egyenletes sodrat emelkedés, amely a teljes sodrott kábelhosszon 
magas minőségi szinten reprodukálható. 

Műszaki adatok

Folyamat: Sodrás / Gyártó: Komax AG

Alpha 488 S

Teljesen automatizált sodrógép

 
Az Alpha 488 S sodróautomata két végtelenített alapanyagú vezetékből komplettre konfekcionált sodort 
érpárt gyárt az összes minőségellenőrzési felügyelet használatával. 

Műszaki adatok

Folyamat: Sodrás / Gyártó: Komax AG
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bt 188 T bt 288

Vezeték- keresztmetszet 2 × 0,08–2 × 4 mm² (Opcionálisan: 3 vagy 4 vezeték)

Sodrathossz 8–50 mm

Kész sodort hossz 300 mm-től 12 méterig, 3 méteres lépésekben

Sodrótálcák száma gépenként 1 2

Vezeték- keresztmetszet 2 × 0,22–2 × 2,5 mm² (Opcionálisan: 0,13 mm²-től)

Sodrathossz 5–80 mm

Kész sodort hossz 700–10.000 mm
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Automatizált kábelköteggyártás

Zeta 640 / 650

Automata kábelkonfekcionáló gép

 
Különböző kábelek és csatlakozók átszerszámozás nélküli automatikus feldolgozása. Segítségével akár az 1 
db-os kötegnagyság is különösebb erőfeszítés nélkül elérhető. A kézi feldolgozással összevetve a feldolgozási 
idő akár 50%-kal is rövidül. A tervezőszoftvertől a gyártásig tartó adatáramlás csökkenti a hibalehetőségeket 
és növeli a hatékonyságot. A folyamat végén a megfelelő kábeleket a megfelelő sorrendben a kívánt jelöléssel 
ellátva kapjuk, megkönnyítve a további felhasználást. 

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelköteg gyártás / Gyártó: Komax AG

Zeta 630

Kábelköteg gyártás Zeta

 
A Zeta 630 gazdaságos és just-in-time folyamattá teszi a kapcsolószekrény építést. Az automatizált 
folyamatnak köszönhetően már egy 1 darabos köteg legyártása is gazdaságossá válik. Az átállás nélküli köteg 
vagy szekvencia gyártások akár 50 %-al is lerövidíthetik a teljes gyártásidőt. Az automatikus vezetékváltóba 
36 különböző vezeték fűzhető be, és a CM 1/5 GS modullal akár 5 különböző érvéghüvely dolgozható fel. A 
megbízható, teljesen automatizált gyártási folyamat állandó, magas minőséget eredményez. 

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelköteg gyártás / Gyártó: Komax AG
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Zeta 640 Zeta 650

Állomások száma / bővítéssel 5 / 10 8 / 13

Vezetékek száma 36

Feldolgozó állomások Krimpelés, tömítőgyűrű beültetés, sodrás, ónozás, sleeve beültetés, dupla 
megfogó, érvéghüvelyezés, MIL-krimp, hegesztés, ultrahangos 
kompaktálás

Minőségbiztosítás Integrált krimpmagasság- és kihúzóerő-mérés, krimpelési erő felügyelet, 
toldás érzékelés, bevágás érzékelés, anyag váltás érzékelés és alapanyag 
verifikáció, tülle pozíció ellenőrzés, kontaktvégfigyelés

Vezeték keresztmetszet 0,22–6 mm² (AWG 24–AWG 10)

Vezetékváltó max. 36 vezeték (alapkiépítés 6 vezeték, 6 vezetékenként bővíthető)

Hosszak kétoldali feldolgozással 240–3.000 mm standard;
240–5.000 mm opcionális

Hosszak egyoldali feldolgozással 85–3.000 mm standard;
85–5.000 mm opcionális

Állomások száma 2
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DLW – Digital Lean Wiring

Szoftver kapcsolószekrény-építéshez

 
A Komax DLW (Digital Lean Wiring) szoftvere a hatékony adatelőkészítés révén gondoskodik az 
automatizálásról a kapcsolószekrény-építésben. Ennek eredményeként jelentős időmegtakarítás érhető el a 
kézi gyártáshoz képest, akár 1 darabos széria esetén is.

Használata megelőzi az alkatrész-adatbázis költséges karbantartását a hagyományos ECAD rendszerekhez 
képest, mivel a kábelhosszok virtuális vezetékezéssel meghatározhatók. Ez a vezérlőszekrény fotója, vagy 2D-
s rajzának segítségével történhet. A meglévő adatok könnyen importálhatók. Alternatív megoldásként a 
Komax kamerát is kínál a fotó alapján történő méretezéshez panorámaképpel, több különálló képben. Ezek a 
képek méretpontos, teljes képpé alakulnak és importálhatók a DLW-be.

A DLW felhasználói felülete emellett érintőképernyő segítségével egyszerűen kezelhető. A DLW Viewer 
végigvezeti a végrehajtó személyzetet a teljes vezetékezési útvonalon, így kevésbé szakosodott személyek is 
elvégezhetik ezt a munkafázist. 

Folyamat: Kábelköteg gyártás / Gyártó: Komax AG

Omega 740 / 750

Automata kábelkorbács gyártó gép

 
Az Omega 740 és 750 kábelkorbácsok teljesen automata gyártását végzi, két oldali beültetéssel. Akár 36 
különböző vezeték dolgozható fel egyidőben. Az akár 13 feldolgozó állomás lehetővé tesz szinte minden 
gyártási folyamatot, valamint a kábel összeállítások hatékony, átszerszámozás nélküli gyártását. A jelölés 
szintén automatizált a 2 db tintasugaras jelölő segítségével. Az Omega a vezetékeket teljesen automatikusan 
adja át a hozzá kapcsolt beültető modulnak. Az optikai felügyelet továbbfejlesztésének, a nagyobb panel 
méretnek és további fejlesztéseknek köszönhetően kisebb csatlakozóházak és más komponensek is 
hibamentesen feldolgozhatók. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás, csupaszítás és krimpelés / Gyártó: Komax AG

36 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

Omega 740 Omega 750

Állomások száma / bővítéssel 5 / 10 8 / 13

Vezetékek száma 36

Feldolgozó állomások Krimpelés, tömítőgyűrű beültetés, MIL-krimp, érvéghüvelyezés, 
ultrahangos kompaktálás

Minőségbiztosítás Integrált krimpmagasság- és kihúzóerő-mérés, krimpelési erő felügyelet, 
toldás érzékelés, bevágás érzékelés, anyag váltás érzékelés és alapanyag 
verifikáció; Beültetés: ütközés érzékelés, beültetési erő és zárás érzékelés
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MES – Manufacturing Execution System

Szoftvermegoldás a kábelfeldolgozó ipar 4.0 számára

A Komax és az iTAC Software közösen kifejlesztett gyártási szoftvere megfelel a kábelköteggyártás 
igényeinek. Az „end-to-end” koncepció bármilyen méretű kábelfeldolgozó vállalat teljes értékláncában 
használható – a bejövő áruktól, az összes gyártási szakaszon át a kimenő árukig. 

A szoftver használható a teljes gyártás automatizált tervezésére, irányítására és ellenőrzésére: gépek, kézi 
munkaállomások, működési segédeszközök, anyagáramlás, erőforrások stb. Segítségével a folyamatmenetek 
optimálisan szabványosíthatók, a hibás gyártások elkerülhetők és a termékminőség jelentősen növelhető. Ez 
lehetővé teszi, hogy akár komplex termékeket állítsunk elő határidőre, a kívánt minőségben.

Folyamat: Kábelköteg gyártás / Gyártó: Komax AG

> További információkat a www.thonauer.com oldalon talál. 37
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Kábelkezelés

ads 112

Kábelhúzó gép

 
Az ads 112 húzógéppel optimálisan adagolhatók a tekercs, Conipack vagy kábeldob formájában tárolt 
vezetékek. A kábeltovábbítás két, szinkronban mozgó továbbító szíjjal történik. A finom, vastag és/vagy nem 
kör keresztmetszetű kábelek továbbítása megfelelő erővel és kímélő módon történik. Az átszerelés 
egyszerűen és gyorsan elvégezhető. 

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés / Gyártó: Komax AG

ads 115

Kábelletekerő rendszer

 
A Komax ads 115 egy kábelletekerő rendszer, amely a vágó-csupaszító automatákkal együtt igen rugalmasan 
használható. A lineáris tároló egyszerűen beállítható és így minden alkalmazáshoz optimálisan elhelyezhető. 
Maximum 400 mm átmérőjű tekercsek, ömlesztett kiszerelésű gyűrűk és szalagkábelek is probléma nélkül 
elhelyezhetők a lecsévélő tányéron. A gyorszár lehetővé teszi a különböző tekercsek gyors cseréjét. 

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés / Gyártó: Komax AG

38 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

Kábelátmérő 28 mm-ig

Széles szalagkábel max. 28 mm

A kábeltekercs tömege max. 100 kg

Tekercsek Átm. 600 mm x szélesség 250 mm x magátm. 
14–95 mm

Kábelkeresztmetszet max. 4 mm²

Felhelyezhető tömeg max. 20 kg
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ads 119 / ads 123

Letekerő rendszer

 
A dobmegfogó kialakításának és az egyszerű emelő mechanizmus párosításának köszönhetően nehéz dobok 
is erőfeszítés nélkül cserélhetőek. A könnyű beállítási lehetőségekkel, mint a lassú letekerés és feltekerés a 
gyors dobcserék még egyszerűbbek. A meghajtásról gondoskodó nagyteljesítményű motor csendesen 
üzemel. 

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés / Gyártó: Komax AG

Komax 106

Kábelletekerő rendszer

 
A Komax 106 egy aktív letekerő rendszer, amely alkalmas a legkülönbözőbb vezetékek nagy sebességű 
feldolgozására. A letekerés ömlesztett kiszerelésű gyűrűkről, kábeldobokról, vagy központi kábeltárolókból 
történik. A készülék működtethető önállóan, valamint minden kábelfeldolgozó automatával kombinálva is. A 
Komax automatákhoz kompatibilis interfész rendelkezésre áll. 

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés / Gyártó: Komax AG

> További információkat a www.thonauer.com oldalon talál. 39

ads 119 ads 123

Dob: 
Max. átmérő,
Max. szélesség,
Max. tömeg

600 mm,
500 mm,
100 kg

1000 mm,
750 mm,
600 kg

Vezeték: 
Ármérő,
Vezeték keresztmetszet

15 mm-ig,
35 mm²-ig

35 mm-ig,
95 mm²-ig

Kábelátmérő 4 mm-ig

Letekerés sebessége max. 6 m/s

Különlegesség Szabályozási algoritmus öntanuló üzemmóddal
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F1150

Kábelletekerő rendszer

 
Az F1150 motorizált letekerőrendszer a legújabb a Komax termékcsaládban, mely maximum 300 kg-os 
kábeltekercsek automatikus és húzás nélküli megmunkálására alkalmas. A készülék a kör keresztmetszetű 
kábelek széles skáláját képes kezelni, és alkalmas olyan húzásérzékeny kábelekhez, mint például a koaxiális 
kábel. Ez a kábelletekerő rendszer kompatibilis, és probléma nélkül integrálható a teljes kábelfeldolgozó 
sorba.

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés / Gyártó: Komax AG

dps 375

Kábelgyűjtő rendszer

 
A mozgatható állvánnyal és aktív kábelkidobóval ellátott dps 375 típusú, variálható kábelgyűjtő rendszer 
folyamatspecifikusan használható. A programozható kötegnagyság-osztályozóval ezt a kábelgyűjtő rendszert 
a 3xx generációs Kappa vágó-csupaszító géppel való együttműködésre szánták. A maximum 3,5 m hosszú 
kábelek osztályozva kerülnek gyűjtésre. 

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés / Gyártó: Komax AG
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Tekercsek:
max. átmérő,
max. szélesség,
max. súly

800 mm,
650 mm,
300 kg

Kábel:
Átmérő,
Keresztmetszet

Választható 18/35 mm, 
95 mm²

Felhelyezhető tömeg 300 kg

Felszereltség Beállítási rendszer kézi távvezérlés segítségével

Vezetékátmérő max. 35 mm

Vezetékhossz kb. 150–3.500 mm

Szállítószalag --
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KA 3000 / KA 6000

Kábelgyűjtő rendszer

 
Ezek a kábelgyűjtő rendszerek „túlméretes” kábelek rendezett, kiterített gyűjtésére használhatók. A KA 3000 
kábelgyűjtő maximum kb. 3.000 mm hosszú kábelekhez használható, a KA 6000 kb. 6.200 mm hosszú 
kábelek gyűjtésére képes. A maximális átmérő a változattól függően 18 mm, illetve 35 mm. A KA 3000-2 jelű 
változat két külön köteg külön tálcában történő gyűjtését teszi lehetővé. 

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés / Gyártó: Komax AG

KRI 800-T / dps 272

Feltekerő

 
A KRI 800-T feltekerő a hosszú kábelek racionális feltekerésére szolgál. A feltekerési folyamat után a tüskék 
automatikusan lesüllyednek, kinyílik a védőburkolat és kivehető a kábeltekercs. A KRI 800-T elsősorban nagy 
vezeték-keresztmetszetekhez használatos. 
A Komax dps 272 feltekerő optimálisan használható a nagyon hosszú kábelek feltekerésére. A kétdobos 
kialakítás és az automatikusan eltolható védőburkolat révén a feldolgozás különösen gyors és biztonságos. 

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés / Gyártó: Komax AG
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KA 3000 KA 6000

Vezetékátmérő max. 18 mm max. 35 mm

Vezetékhossz 350–3.000 mm 350–6.200 mm

Szállítószalag aktív

KRI 800-T dps 272

Vezetékátmérő max. 35 mm max. 15 mm

Vezetékhossz min. 1.000 mm

Belső,
külső feltekerési átmérő

250–600 mm,
max. 750 mm

100–300 mm,
max. 400 mm

A tekercs tömege max. 30 kg max. 10 kg
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dps 261

Kötöző

 
A Komax dps 261 kötöző gyorsan és kíméletesen kötözi a kábeltekercseket. Az egyszerű kezelés és a nagy 
biztonság minden feltekerő optimális kiegészítőjévé teszi ezt a készüléket. A kötözés során létrehozott 
csomók könnyen oldhatók. A Komax dps 261 kötöző kezelése lábpedállal történik. A rugós feszítésű 
tengelykapcsoló nagy biztonságról gondoskodik. A Komax dps 261 kötöző nemcsak kábelek, hanem 
tetszőleges más termékek feldolgozására is alkalmas. 

Műszaki adatok 

Folyamat: Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés / Gyártó: Komax AG

KTS 50 Comfort

Öntapadó szalag adagoló

 
Ez a masszív szalag adagoló ipari körülmények közötti használatra készült olyan szalagokhoz, amik nagy 
lefejtési erőt igényelnek. Akár 12 hossz is megadható az érintőképernyőn keresztül. 

Műszaki adatok

Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG

KTHB Micro

Kézi bandázsológép

 
Ez az eszköz az első lépés az ismételhető minőség felé összehasonlítva a kézi bandázsolással. Állandó szalag 
feszültség és az ergonomikus kialakítás egyenletes átfedést és gyűrődésmentes felületet tesz lehetővé.

Műszaki adatok

Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG

42 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

Belső feltekerési átmérő min. 120 mm

Feltekerési magasság/áttolási magasság max. 145 mm

A forgótányér fordulatszáma/sebesség kb. 0,67 s/ciklus

Szalag szélesség 9–50 mm (egyedi szélességek igény szerint)

Vágási hossz 25–9.999 mm

Anyagok Minden normál szalag

Tekercs mag átmérők 1.5" vagy 1.25", opcionálisan 1"

Kábel átmérők 3–20 mm

Szalag szélesség 9–19 mm
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KTHB Mini

Kézi bandázsológép

 
A KTHB Mini egy mobil, elektromos bandázsológép szerelőfalon történő használatra. Segítségével hosszabb 
szakaszok gyorsan és könnyen bandázsolhatóak. 

Műszaki adatok

Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG

KTHB-SMART 

Asztali bandázsológép

 
A KTHB-SMART könnyen kezelhető, ergonomikus és hatékony, bárhol használatba vehető, kicsi, könnyű és 
kompakt. A gép speciálisan a rövid és közepes hosszúságú kábelek bandázsolásához lett kialakítva. A KTHB-
SMART minden standard, kereskedelmi forgalomban kapható öntapadó szalaggal használható. Az ügyes 
kialakításnak köszönhetően mindkét irányban lehetséges a munka, balról jobbra, vagy jobbról balra. A 
bandázsolófej könnyen beállítható a különböző munkapozíciókhoz.

Műszaki adatok

Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG
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Fordulatszám 120–280 U/min.

Bandázsolási átmérő 3–20 mm

Szalag szélesség 9–19 mm, opcionálisan 25 mm 

Tekercs mag átmérők 1,5" vagy 1,25", opcionálisan 1"

Szalag külső átmérő max. 110 mm

Szalag szélesség 9–19 mm, opcionálisan 25 mm

Szalagtartó orsó 1,5'', és opcionálisan 1'', 1 1/4'', 3''

Max. szalag külső átmérő. max. 110 mm

Bandázsolási átmérő 3–25 mm
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KTR 10

Bandázsológép

 
Egyszerű, gyors és kedvező bekerülési költségű bandázsolási megoldás. Rugalmas és egyszerű kezelés. A 
készülék minden szokásos ragasztószalaggal működik. 

Műszaki adatok

Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG

KTL 10

Bandázsológép

 
Kicsi, gyors és megbízható a legkülönbözőbb szalagozási feladatok elvégzésére. Személyre szabható 
megoldásokat kínál ismételhető pontossággal minden alkalmazásban, ami hosszmérést és egyedi átfedéseket 
kíván.

Műszaki adatok

Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG

KTR 160

Bandázsológép

 
Kábelkötegek és modulok (pl. ajtó, tükör, akkumulátor, tető, stb. kábelkötegei) bandázsolására. A 
bandázsolási hosszak és az előtolás az egyes bandázsolási lépésekhez külön programozhatóak és sorban 
végrehajthatók, így a különbözőbb kialakítású kábelkorbácsok is feldolgozhatók.

Műszaki adatok

Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG
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Fordulatszám 100–1.000 1/perc

Kábelátmérő 20 mm-ig

Szalagszélesség 9–19 mm

Fordulatszám 100–1.000 U/min., fokozatmentesen szabályozható a 
lábpedállall

Kábelköteg átmérő 20 mm-ig (vevői igénytől függően) 

Szalag szélesség 9–19 mm (egyéb szélességek igény szerint)

Fordulatszám 100–1.000 U/min., programozható

Kábelköteg átmérő 20 mm-ig

Szalag szélesség 9–19 mm

Megjelenített program lépések száma 20-ig
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KT 800

Bandázsológép

 
A KT 800 a lehető legnagyobb pontossággal kombinál minimális ciklusidőket nagy sebességű 
bandázsolásnak köszönhetően, és jelentősen hozzájárul a bandázsolástechnika innovációjához. A nagyfokú 
automatizálás és a nagyon rövid folyamatidők miatt ez a gép új mércét állít fel az egyszerű és rövid 
kábelkötegek bandázsolásának hatékonyságára vonatkozóan. 

Műszaki adatok

Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG

KTB P

Kötegelőgép

 
Egy sokoldalú és masszív gép kötegelésre, jelölésre, rögzítésre és szigetelésre. Akár 50 % időmegtakarítás 
érhető el a kézi feldolgozással összehasonlítva. Az eszköz integrálható automatizált folyamatokba. 

Műszaki adatok

Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG

KTB 50 E Plus / KTB E9P

Bandázsológép

 
Hosszú vagy összetett kábelkötegek bandázsolásához. A nagy fordulatszám rövid folyamatidőket garantál. A 
készülék minden szokásos ragasztószalaggal működik. A KTB E9P keskeny kialakítása miatt különösen 
alkalmas a gyártósorba történő integrálásra. 

Műszaki adatok

Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG
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Fordulatszám 100–2.000 fordulat/perc, programozható

Kábelátmérő < 10 mm

Szalag szélesség 9–19 mm

Tekercs mag átmérők 1,5'' és 3''

Szalag külső átmérő < 180 mm

Szalag szélesség 9–50 mm

Kötegelési átmérő 3–40 mm

Anyagok Minden normál szalag

KTB 50 E Plus KTB E9P

Kötegelési átmérő 3–18 mm 1–18 mm

Szalag szélesség 9–50 mm 9–19 mm
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Elektronikus szerelőtábla

EasyWiring

Elektronikus szerelőtábla

 
Az elektronikus szerelőtábla segítségével kábelkorbácsok nagy varianciája készíthető el anélkül, hogy azokhoz 
egyesével fából készült szerelőtáblákat kellene készíteni. Ezzel elkerülhető a panelek raktározása. A kábelköteg 
későbbi változtatásait gyorsan be lehet vezetni a gyártásba. Az utasítások online jutnak el a táblára, ezzel 
kiküszöbölve a hibákat a termelésben. 

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelköteg gyártás / Gyártó: Laselec S.A

EasyTouch

EasyWiring további funkciók

Touch Mode

Az EasyTouch automatikusan észleli, ha a kezelő megérinti a kábel végét. A kábel azonosítását, valamint az 
útirány és csatlakozás információkat közvetlenül az EasyWiring kábelköteg-szerelőtáblára küldi és jeleníti 
meg. Ez még gyorsabbá és könnyedebbé teszi az elektronikus szerelőtábla működését.  

Continuity Test Mode

A csatlakozó tesztegységhez csatlakoztatása segítségével az átmenő vizsgálat egyetlen csatlakozón 
elvégezhető a kábelköteg-összeállítás során. Ezzel figyelmezteti a kezelőt a hibákra, aki ez által gyorsabban 
elháríthatja azokat. Ha azonban az EasyTouch tesztegységhez minden csatlakozót csatlakoztat, akkor a teljes 
kábelköteg végső próbáját végzi el. Átfogó vizsgálati jelentést küld, amely szigorú minőségellenőrzést 
biztosít. Ez a funkció a gyártást hatékonyabbá teszi és javítja a minőséget. 

Folyamat: Kábelköteg gyártás / Gyártó: Laselec S.A
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Kábelkorbács hosszok 11 m-ig

Képernyő mérete 82”-ig, moduláris
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Csatlakozástechnika
Ipari felhasználású kábelek kötéstechnikai megoldásai A THONAUER az ipari kábelfeldolgozás 
kötéstechnikai specialistája. A réz vagy alumínium anyagú elektromos vezetékek vagy az érintkezővel 
ellátott vezetékek napjainkban különböző módokon csatlakoztathatók. A THONAUER különböző 
kötéstechnikai megoldások teljes választékát kínálja. Ide tartozik egyebek mellett a krimpelés, a toldás, 
az ultrahangos vagy ellenállás-hegesztést alkalmazó hegesztéstechnika, illetve a forrasztási megoldások. 
Ezen technikák mindegyike automatizált megoldásban is használható a THONAUER cég gépeivel. 
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Kéziszerszámok kábelkonfekcionáláshoz

Cutit

Vágószerszám

 
Vágószerszám réz és alumínium kábelek préselésmentes darabolásához. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Stripit

Csupaszító és darabolószerszámok

 
Elemi szálas és tömör vezetőkhöz, minden szigetelőanyaghoz alkalmas. A csupaszítási hossz ütközővel 
állítható. 

Műszaki adatok

Folyamat: Darabolás / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Crimpit

Krimpelőszerszámok érvéghüvelyekhez 

 
Krimpelőszerszám műanyag gallérral ellátott és anélküli (a DIN 46228 jelű szabvány 1. és 4. része szerinti) 
érvéghüvelyekhez. 

Műszaki adatok

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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Cutit 8 Cutit 22 Cutit 45R

Max. átmérő 8 mm 22 mm 45 mm

Max. keresztmetszet 
(részletek az adatlapban)

16 mm² 95 mm² 400 mm²

Stripit 6 Stripit 16

Vezető-keresztmetszet 0,08–6 mm² 6–16 mm²

Crimpit F4 Crimpit F6 EN. Crimpit F6 auto

Különlegesség -- EN 60947-1 szabványú 
krimpelés

Elülső hüvelybemenet

Érvéghüvelyek 0,5–4 mm² 0,25–6 mm² 0,5–6 mm²

Iker-AEH 2 x 0,34–2 x 2,5 mm² 2 x 0,34–2 x 4 mm² 2 x 0,34–2 x 4 mm²
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Kéziszerszám-működtető

A kéziszerszámhajtás egy univerzálisan használható segítség minden fajta krimpelőszerszámhoz. A fogó 
működtetése a karral történik, így a fogóval hosszabb időn keresztül sem megterhelő a munkavégzés. 

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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Érvéghüvelyek az ipari gyártásban

Érvéghüvelyek

Z+F Érvéghüvelyek

 
Az érvéghüvelyek első osztályú, forrasztás nélküli csatlakozást hoznak létre, ezzel biztosítva a precíz és 
hosszantartó üzembiztonságot. 

A Zoller + Fröhlich a műanyag gallérral ellátott érvéghüvelyek feltalálója, amiket világszerte használnak 
kábelek forrasztásmentes csatlakozásaihoz. A THONAUERnél a teljes termékpaletta elérhető. Szállítunk 
érvéghüvelyeket műanyag gallérral vagy a nélkül, 0,14-től 150 mm²-ig különböző színekben és zárási 
hosszokban, osztott műanyag dobozokban, gyűrűs vagy villás csatlakozókat, csúszó érintkezőket, stb. A 
termékeink között a fűzött és az ömlesztett kiszerelésű érvéghüvelyek is megtalálhatók. 

A Z+F a világon az egyetlen cég, akiknek minden szigetelt érvéghüvelye rendelkezik UL megfelelőséggel 2012 
óta, és CSA-US megfelelőséggel 2002 óta. Ez nem csak az ömlesztett kiszerelésű 0,14 és 50 mm² (AWG 26-
1) közötti érvéghüvelyekre igaz, hanem az iker érvéghüvelyekre, valamint a fűzött kiszerelésűekre is. 

A Zoller + Fröhlich GmbH érvéghüvelyei és kábelsarui szintén megfelelnek az RoHS (elektromos és 
elektronikus berendezések veszélyes anyagainak korlátozása) előírásainak. 
Az érvéghüvelyek feldolgozásához a THONAUER kézi szerszámok, valamint félautomata megmunkáláshoz 
krimpelőgépek széles skáláját kínálja. 

Nagyon szívesen adunk további felvilágosítást kiterjedt termékportfóliónkkal kapcsolatban. 

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

50 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.
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Krimpelőszerszámok

Evolution sorozat

Mini krimpelőszerszámok

 
A miniapplikátor fűzött kiszerelésű érintkezők feldolgozására alkalmas, 6 mm²-ig. Az Evolution 
krimpelőszerszám Side-Feed (oldalsó etetésű) és End-Feed (hátsó etetésű) kivitelben is elérhető. A 
miniapplikátor minden T-befogóval és 135,8 mm krimpmagassággal rendelkező préshez illeszkedik. Asztali 
présekhez és automata gépekhez is használható. Az érintkezők túlnyomó többségéhez tudunk megfelelő 
krimpelőszerszámot szállítani. 

Műszaki adatok

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: MECAL S.R.L.

Restyling sorozat

Miniapplikátor

 
A Restyling miniapplikátor-család < 1,2 mm anyagvastagságú és < 27 mm (pneumatikus léptetés 27 és 
35 mm között) léptetéshosszú, fűzött csatlakozók maximum 10 mm² keresztmetszetű vezetékre történő 
krimpelésre használható. Az adagolást tekintve a szerszámok kialakítása lehet bal oldali vagy hátsó etetésű. A 
miniapplikátor minden 135,8 mm +/- 0,02 mm (az alaplaptól a T-befogó, az alsó holtponton mért) 
zárómagasságú krimpelő présben használható, legyen az asztali vagy automata alkalmazás. Típusok: bal 
oldali etetés (MRS), hátsó etetés (MRF), pneumatikus bal oldali etetés (MRSP) és pneumatikus hátsó etetésű 
(MRFP). 
Minden csatlakozóhoz a megfelelő szerszámot szállítjuk! 

Műszaki adatok

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: MECAL S.R.L.
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Krimpmagasság 135,8 mm

Löket 40/30 mm

Léptetési hossz < 28 mm

Vezeték keresztmetszet max. 6 mm²

Anyagvastagság < 0,06 mm

Zárómagasság 135,8 mm

Löket 40/30 mm

Léptetési hossz < 28 mm

Vezeték keresztmetszet max. 10 mm²

Anyagvastagság < 1,2 mm
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Ellenállás- és ultrahangos hegesztőberendezések

KWM008 Kompakt AC

Asztali hegesztőkészülék

 
Laborok és kis sorozatok számára alkalmas. Kompakt felépítés beépített hegesztőfejjel. A vezérlőkészülék 
sokféle beállítási lehetőséget és pontos, szabályozott kimeneti áramot biztosít nagyfrekvenciás inverteren 
keresztül. 

Műszaki adatok

Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: EKS PETER KELLER GmbH

Szekvenciális kompaktáló állomás
 
A kompaktálás lehetővé teszi az elemi szálas réz vezeték érvéghüvely nélküli felhasználását. Az összetett 
kialakításnak köszönhetően ez az egység könnyen telepíthető más berendezésekre. A kompaktálási szélesség 
elektromos hajtással állítható be. 

Műszaki adatok

Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: EKS PETER KELLER GmbH

M1 - 10/40

DC tápegység

 
Az M1 sorozat tápegységei kompakt és költséghatékony megoldást biztosítanak ellenállás-hegesztési 
feladatokhoz. Hegesztőfejek kérésr. 

Műszaki adatok

Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: MacGregor Welding Systems Ltd.
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Kimeneti áram < 6.000 A

Hegesztőfej Ø 40 mm, löket 5,00 mm

Vezetékek 10 mm²-ig

Ciklusidő < 2 s

Kompaktálási szélesség Fokozatmentesen 3,5 mm-ig

M1-10 M1-40

Kimeneti áram 1.000 A DC 4.000 A DC

Ciklusteljesítmény 10 ms/s 5 ms/s

Inverter technológia Lineáris HFDC
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m31

Nagyteljesítményű DC tápegység

 
A HFDC ellenállás-hegesztő tápegységek m31 Smart sorozatát a magas rendelkezésre állás, valamint a 
magas fokú folyamatirányítást és valós idejű adatrögzítést igénylő ellenállás-hegesztési feladatokhoz 
fejlesztették ki. A készülékek egy egyedülálló kettős visszacsatolást alkalmaznak, amelynek köszönhetően a 
HFDC technológia a lineáris DC tápegységekéhez hasonló teljesítményt szolgáltat. Ez a különleges rendszer a 
teljes üzemi tartományban minimális feszültségingadozást biztosít, ami a folyamat rendkívül pontos valós 
idejű mérését teszi lehetővé. 

Műszaki adatok

Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: MacGregor Welding Systems Ltd.

M2

DC tápegység

 
Gyors hegesztés vezérlés precíz kimeneti árammal. Hegesztőfejek kérésr. 

Műszaki adatok

Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: MacGregor Welding Systems Ltd.
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m31-60 m31-120 m31-180

Max. kimeneti áram (A) 6.000 12.000 18.000 

Kimeneti feszültség teljes 
terhelésnél

5 VDC 5 VDC 5 VDC

Ciklusteljesítmény teljes 
terhelésnél

5 % @ 6.000 A 5 % @ 12.000 A 5 % @ 18.000 A

Kimeneti áram 4000 A-ig

Ciklusteljesítmény 2,5 %-ig (25 ms/s)

Kimeneti pontosság Az előírt érték < 2 %-a
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DC2013 T

DC tápegység

 
A DC2013 T SMART az első ellenállás-hegesztő tápegység az iparban amely érintőképernyős kezelőfelületű 
folyamatvezérlési és ellenőrzési rendszert kombinál kiemelkedően nagy ciklusteljesítménnyel és alacsony 
ingadozású 3000-A-DC kimenettel. 
Különféle kivitelű hegesztőfejek is rendelhetők. Kulcsrakész megoldásért vegye fel a kapcsolatot velünk. 

Műszaki adatok 

Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: MacGregor Welding Systems Ltd.

Hegesztőfejek

Moduláris precíziós összezáró/párhuzamos hegesztő fej

 
A rendkívül kis tehetetlenségű precíziós hegesztőfejek önállóan felszerelhetők saját alkalmazásokra, vagy 
asztalra épített egységekként szállíthatók. Az ügyfélspecifikus, ill. standard elektródatartók nagy választéka 
közel minden alkalmazáshoz illeszkedik. Beépített hegesztőfejként, valamint integrálható modulként érhetők 
el. 

Műszaki adatok

Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: MacGregor Welding Systems Ltd.
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Kimeneti áram 3000-A-DC

Ciklusteljesítmény 6 %-ig (60 ms/s) @ 2000 A,3 %-ig (30 ms/s) @ 3000 A

Kimeneti pontosság ± 1 %-a

Erőtartomány 2–500 N

Elektródaút 25 mm (beépített változat)
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Forrasztóautomaták

Economic A300 / A400

Forrasztó automata

 
Az Economic A300/400 univerzális, PC-vezérelt, háromtengelyes asztali robotcsalád. A készülék egyebek 
mellett új termékek laborfeladataira, de kisebb vagy közepes szériák gyártására is alkalmas. 

Műszaki adatok

Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: ATN GmbH

Forrasztórendszerek

Lightbeam: pontszerű, érintés nélküli melegítés infravörös fénysugárral.
Pákás forrasztás: automatizált pákás forrasztás mozgatott forrasztófejjel.
Indukciós forrasztás: automatizált indukciós forrasztás mozgatott forrasztófejjel.

> A THONAUER az Ön alkalmazásának leginkább megfelelő forrasztórendszert szállítja.

Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: ATN GmbH
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A300 A400

Munkaterület (x/y) 295 x 200 mm 395 x 300 mm
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Zsugorcső-feldolgozó készülékek

STCS-B / STCS-L / STCS-PHD

Forrólevegős zsugorcső-zsugorító gépek

 
A zsugorcsövek automatizált zsugorításának középpontjában a minőségjavulással párosuló időmegtakarítás 
áll. Vezérlést is tartalmazó belépő szintű termékeink jó alapot nyújtanak ehhez. A készülékek gyártása és 
kialakítása termékspecifikusan történik. 

Műszaki adatok

Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-VM / STCS-BWT

Forrólevegős zsugorcső-zsugorító gépek

 
Az ügyfélspecifikus kerámia termékbefogókkal ellátott VM és BWT sorozatok több termék egyidejű 
feldolgozását teszik lehetővé. Gyakran 50–70 % időcsökkenés is elérhető. A fennmaradó „várakozási idő” 
alatt a kezelő előkészítheti a következő darabokat, ill. osztályozhatja a kész termékeket. 

Műszaki adatok

Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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STCS-B STCS-L STCS-PHD

Hőmérséklet-tartomány 150–350 °C

Kialakítás Asztal Emelőmű és vákuumos elszívó

Zsugorítókamra Standard 15 x 50 mm 15 x 50 mm 80 x 50 mm

STCS-VM STCS-BWT

Hőmérséklet-tartomány 150–350 °C

Zsugorítókamra Ügyfélspecifikus

A forrólevegős készülék pozíciója felülről alulról
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STCS-PHDir

Infravörös zsugorítógép szerelőfalon történő munkához

 
Megbízható folyamat egyszerű használat mellett. Az eszközt közvetlenül a szerelőfalon is lehet használni 
zsugorcsövek zsugorítására. A forró levegőt leváltó infravörös sugárzás lerövidíti a folyamatot. A 
paraméterek vonalkódolvasó segítségével is kiválaszthatók. 

Műszaki adatok

Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-evo500TS / STCS-RCM

Infravörös zsugorcső-zsugorító gépek

 
Az evo500TS az STCS sorozat legkeresettebb tagja, csaknem minden második megrendelésben ez szerepel. 
Rendkívül gyors folyamatsebességéve tűnik ki. A termék körülzárásával gyorsan állandó hőmérséklet alakul 
ki a zsugorcső körül, így gyakran már az első 2 másodpercben elfogadható eredmény érhető el. 
Az STCS-RCM annyival tud többet, hogy a zsugorcsöveket automatikusan a megfelelő helyre tolja. A készülék 
felismeri, hogy hol van a szigeteletlen hely és ennek függvényében pozícionálja a zsugorcsövet. 

Műszaki adatok

Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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Munkahőmérséklet 250–550 °C

Zsugorcső átmérő 14 mm-ig

Zsugorcső hossz 65 mm-ig 

STCS-evo500TS STCS-RCM

Hőmérséklet-tartomány 250–550 °C 300–550 °C

Zsugorcső-hossz max. 75 mm 45–75 mm

Zsugorcső-átmérő max. 20 mm 21 mm

Zsugorcső-beállító egység nincs beépítve beépítve
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STCS-CS14 / ISAC14

Infravörös zsugorcső-zsugorító gépek

 
Az STCS-CS14 kompakt és könnyű gép ideális a megnövekedett termelési elvárásokhoz. Az érintőképernyő 
kényelmes kezelést tesz lehetővé. Hálózatosítási lehetőség Ethernet interfészen keresztül. Az ISAC14 egy 
kiegészítő az STCS-CS14-be történő integráláshoz, hogy a zsugorcsövet a hegesztési zónába automatikusan 
központozza, és ellenőrizze, hogy megfelelő hosszúságú csövek vannak-e használatban.

Műszaki adatok

Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-CS19

Infravörös zsugorcső-zsugorító alagút

 
A CS19 zsugorítóalagút a megfelelő választás, ha közepes és nagy darabszámok feldolgozásáról van szó. A 
bevált zsugorítóalagút-rendszerrel ugyanazon idő alatt több termék zsugorcsövezése végezhető el. A 
termékeket az alagúton való áthaladás után közvetlenül, a hátsó részben felfogatott ládába helyezhetők. A 
berendezés egyszerű vezérlésével minden paraméter beállítható és ellenőrizhető. 

Műszaki adatok

Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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Hőmérséklet tartomány 300–550 °C

Max. zsugorcső hossz 60 mm

Max. zsugorcső átmérő 25 mm

Hőmérséklet-tartomány 400–600 °C

Munkaterület 140 x 285 mm

Zsugorcsőátmérő max. 30 mm
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STCS-LC 

Zsugorító alagút

 
Az STCS-LC (Longitudinal Conveyor - hosszirányú szállítószalaggal) egy hőzsugorító rendszer, ami 
infravörös ellenállásokkal működik és számos különböző típusú munkadarabot képes feldolgozni. Az LC-t az 
különbözteti meg a többi hasonló géptől, hogy szinte mindenféle terméket rugalmasan képes feldolgozni. A 
normál toldott kötésektől a speciális alkalmazásokig egyetlen gépet használhat. 

Műszaki adatok

Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-BLT

Splice tesztelő gép

 
Egy egyszerű, de megbízható eszköz a szigetelt toldott kötések tesztelésére nyomáspróbával és szivárgás 
érzékeléssel.

Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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Hőmérséklet 250 °C-tól 400 °C-ig (az infravörös ellenállásoknál)

Fűtött szélesség kb. 400 mm

Kamra magasság kb. 100 mm

Programozás Érintőképernyő, PC

Programválasztás Érintőképernyő, vonalkódolvasó
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Préselőszerszámok

Prések

A mäder a kézi karos prések és pneumatikus prések egyik vezető német gyártója. A mäder prések 
sokoldalúan használhatók: szereléshez, besajtoláshoz, illesztéshez, hajlításhoz, krimpeléshez, szegecseléshez, 
lyukasztáshoz, ragasztáshoz és számos más célra. Préseink a 30 N és 100 kN közötti nyomóerő-tartományt 
fedik le. Érdeklődjön nálunk a sokoldalú kínálat felől. Tudjon meg többet ColourLine karos préseinkről, és 
rendeljen közvetlenül a karospres.hu weboldalon keresztül! 

Műszaki adatok

Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: mäder pressen GmbH
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Könyökemelős prések Fogasléces prések Pneumatikus prések

Alkalmazás Az ideális kézi karos prés 
szereléshez, besajtoláshoz, 
lyukasztáshoz, hajlításhoz 
és számos más célra.

Tökéletesen alkalmas 
finom munkákhoz, ahol 
állandó erőre van szükség.

Nagyobb kapacitás, illetve 
automatikus üzem igénye 
esetén.
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Jelölési megoldások
A kábelfeliratozás a minőségirányítás alapvető összetevője. Azonosító számokkal ellátva egyértelműen 
azonosíthatóvá válnak a kábelek. A termékek ezáltal visszakövethetők lesznek és a kábel funkciójának 
vagy összeszerelési utasításának feltüntetése megkönnyíti annak összeszerelését. A Thonauer széleskörű 
kínálatot nyújt kábelek, csomagolások, áramköri lapok, extrudált anyagok és további berendezések 
jelöléséhez. 
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Jelölés címkével

Wraptor™ nyomtató

A Wraptor™ számára a nyomtatási feladatokat előzőleg PC-n, a Brady cég LabelMark™ felhasználóbarát 
jelölőszoftverével elő kell készíteni. A LabelMark™ szoftver véget vet a jelölések drága, kézi előállításának és 
kezelésének. Változtatható adatok, sorozat-előállítás és grafikus információk, illetve automatikus többszörös 
jelölés, valamint vonalkódok segítségével optimalizálja a kábeljelölést.

Műszaki adatok

Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Brady GmbH

BMP™41 / BMP™71

Kézi címkenyomtató / Asztali címkenyomtató

 
A BMP™71 egy robusztus, hordozható címkenyomtató, amellyel különösen sokoldalúan végezhető el 
maximum 25 mm széles kivágott vagy végtelenített címkék nyomtatása, bármikor és bárhol! A BMP™41 
mobil címkenyomtató a BRADY új nagy teljesítményű nyomtatója vezeték- és kábeljelölési célra. A sokoldalú 
BMP™41-es nyomtató különösen jól használható a távközlésben és az elektronikai iparban. 

Műszaki adatok

Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Brady GmbH

> További információkat a www.thonauer.com oldalon talál. 63

Feldolgozási tartomány Ø 1,5–16,00 mm

Nyomtatófej 300 dpi, termotranszfer

BMP™41 BMP™71

Kialakítás Kézi címkenyomtató Asztali címkenyomtató

Max. címkeszélesség 25 mm-ig 51 mm-ig
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Feliratozás tintasugaras nyomtatóval

ims 295 BC / BS / MC

Tintasugaras nyomtatók

 
A Komax ims 295 BC (Black Color), ims 295 BS (Black Small) és ims 295 MC (Multi Color) tintasugaras 
jelölői mindenekelőtt nagy nyomtatási sebességükkel, valamint egyszerű és megbízható feldolgozási elvükkel 
tűnnek ki. Az összes IMS nyomtatórendszer két különböző interfésszel – RS232 és Ethernet (TCP/IP) – 
rendelkezik, hogy a meglevő és a jövőbeni gépekkel is üzemeltethetők legyenek. Különösen alkalmasak a 
Komax Kappa családjával, illetve az Alpha, Gamma és Zeta krimpelő automatáival való együttműködésre. 

Műszaki adatok

Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Komax AG

CS 405 / CS 407 / WP 405

Tintasugaras nyomtatók

 
A CS család különállóan vagy gyártósorban is működtethető. Az egyszerű telepítés, kezelés és karbantartás 
minimalizálják az üzemeltetési költségeket. A WP család alkalmas kábelfeldolgozó sorba való integrálásra és 
meghatározott pozíciókban jelölni a vezetékeket és kábeleket. 

Műszaki adatok

Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: WIEDENBACH Apparatebau GmbH

Tinták nyomtatókhoz

A Wiedenbach az egyik legnagyobb tintaválasztékkal rendelkezik, amelyben festékanyaggal színezett, enyhén, 
illetve erősen pigmentált tinták is megtalálhatók. Tintáinkra jellemzőek az erőteljes színek, a gyors száradási 
idő, valamint a számos különböző hordozóanyagon is kitűnő tapadóképesség.

Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: WIEDENBACH Apparatebau GmbH
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ims 295 BC ims 295 BS ims 295 MC

min. betűméret 1,3 mm 0,8 mm 1,3 mm

Tinták nem/enyhén pigmentált nem pigmentált erősen pigmentált

max. nyomtatási sebesség 8 m/s 9 m/s 8 m/s

CS 405 CS 407 WP 405

Betűméret 1–12 mm

Tinták enyhén pigmentált enyhén és erősen 
pigmentált

enyhén pigmentált

max. nyomtatási sebesség 800 m/perc
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Feliratozás lézerrel

MRO 200

Lézeres jelölőrendszer

 
A legnagyobb előnye más jelölési megoldásokkal összehasonlítva a fogyóanyagok (pl. tinta) és a 
karbantartási igény hiánya. Az MRO 200 különösen megfelelő kisebb és közepes darabszámokhoz. 

Műszaki adatok

Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Laselec S.A

ULYS Modena

Lézeres jelölőrendszer

 
UV-lézeres jelölőrendszer nagy mennyiségekhez. Vékony, vagy aszimmetrikus vezetékek jelölésére a 
szigetelés megsértése nélkül. Ideális gép légijármű-, illetve védelmi ipari alkalmazásokhoz, ahol a jelölés 
többé nem sérülhet. 

Műszaki adatok

Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Laselec S.A
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Külső átmérő 0,75–6,3 mm

Vezeték hosszak 0,15–999 m

Lézer 355 nm UV-Lézer, Class 1

Lézer 355 nm szilárdtest-lézer, Class 1

Vezeték átmérő 0,75–6,3 mm

Különlegességek Lézer automatikus kalibrációja, Meghajtott letekerő, 
Csomó és toldás érzékelés

Opciók Több dobos vezeték letekerő rendszer, Automata 
vezeték váltó, Robotkar az automatikus vezeték 
lerakáshoz (RapidShare)
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ULTIMA / UVM03

Lézeres jelölőrendszer

 
UV-lézeres jelölőrendszer inline használatra, ideális például a gyártósorba történő integrációhoz. A Komax 
kész megoldásokat kínál a Kappa és Zeta gépekkel történő használatra (UVM03). 

Műszaki adatok

Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Laselec S.A
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ULTIMA IL3 ULTIMA IL10

Lézer 355 nm diódalézer, Class 1

Max. optikai teljesítmény 3 Watt 10 Watt

Vezeték átmérő 0,8–5 mm

Karakterek Gyakorlatilag korlátlan, beleértve a vonalkódokat és logókat is
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Vizsgálórendszerek
Kábelteszterek, minőség ellenőrző rendszerek a kábelfeldolgozáshoz.
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Krimperő-felügyelet

MicroForce 70

Krimperő-felügyelet

 
A modern kábelkötegben az érintkezési hibák okai gyakran a hiányzó elemi szálak, illetve a vezetékkrimpben 
lévő szigetelés. A hibátlan működés előfeltétele így minden egyes krimpkötés felügyelete. A MicroForce 70 
lehetővé teszi a krimperő egyszerű, hatékony és teljes felügyeletét, így kielégíti a minőségre, illetve 
teljesítményre vonatkozó magas igényeket. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG

MicroForce 80

Krimperő ellenőr

 
A MicroForce 80 a jelenleg elérhető legjobb külső krimperő ellenőr. Segítségével érzékelhetőek a hiányzó 
elemi szálak, vagy a krimp kötésbe került szigetelés, és utólag is felszerelhető minden présre.Számos 
funkciója segítségével hihetetlen hatékonyság, magas termelékenység és rugalmasság érhető el. Például 
termékkönyvtárakkal rendelkezik, hogy csökkentse az átállási időt, a mérési adatok USB-re menthetőek, 
valamint rendelkezik érzékenység beállításokkal és a szekvencia feldolgozáshoz szükséges tudással. A színes 
kijelzőn megjelennek a krimperő görbék, hogy a krimp minősége jobban megítélhető legyen. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG
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Keresztmetszet-tartomány 0,35–6 mm² (AWG 22–AWG 10)

Méretek H × Szé × Ma 146 × 46 × 106 mm

Keresztmetszet tartomány 0,35–6 mm² (AWG 22–AWG 10)

Kijelző 5.0 inch színes kijelző érintő funkcióval

Speciális tulajdonságok Érzékenység beállítás, termék memória, adat interfész, 
szekvencia feldolgozás, headroom beállítás, 
meghatározott elérési szintek
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Csiszolati labor

MicroLab 10 

Mobil Csiszolatkészítő Labor

 
A MicroLab 10 segítségével gyorsan és könnyen készíthet csiszolati képeket, függetlenül a készítés helyétől. 
Minden lényeges feldolgozási lépésre alkalmas – a vágástól és csiszolástól a maratásig és megjelenítésig. A 
kompakt hordozókofferes kialakítás segítségével a krimp és splice kötések minőségét minimális ráfordítással 
és maximális hatékonysággal értékelheti ki. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG

MicroLab 30

Csiszolati labor

 
Az MicroLab 30 csiszolati laborral könnyen és rugalmasan készíthetők el csiszolati képek. A nagy 
keresztmetszet-tartománynak köszönhetően a termelés túlnyomó része ellenőrizhető. A teljes mértékben 
automatikus folyamatlefutás, a változó, emberi befolyásoló tényezők kizárásával gondoskodik a tökéletes 
csiszolatról. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG
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Feldolgozási tartomány Ø 0,30–2,50 mm

Keresztmetszet tartomány 5 mm²-ig

Feldolgozási tartomány Ø 0,50–10,00 mm

Keresztmetszeti tartomány 0,08–80,00 mm²
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MicroLab 35

Csiszolati labor

 
A MicroLab 35 labort csiszolati képek gyors készítésére fejlesztették ki, 3 mm-es átmérőjű csatlakozókig. A 
teljesen automatizált továbbító rendszer és a kipróbált technológia rövid feldolgozási időket tesz lehetővé. A 
párhuzamosan elvégzett folyamatok lehetővé teszik percenként egy csiszolati kép elkészítését. A minták gyors 
befogását segíti elő, hogy a csiszolati síkot egy lézer segítségével precízen be lehet állítani. A MicroLab 35 
újrapozícionálás nélkül, önállóan végzi a minták csiszolását. Amikor a minta eléri a kiértékelő egységet, egy 
elektrolitos tisztítási eljárás után a kép rögzítésre és kiértékelésre kerül. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG

MicroLab 55

Csiszolati labor

 
A MicroLab 55 csiszolati kép labor segítségével a piacon elérhető összes krimpről készíthető keresztirányú és 
hosszirányú csiszolat. Ez nyomtatott áramkörökre, vagy nem az autóiparban használatos házakra is igaz. Az 
egyes modulok optimális elhelyezése rendkívül rövid feldolgozási időket tesz lehetővé. A minták 
elkészítésének megismételhetősége 100%-ban garantálható, mivel a különböző megmunkálási lépések között 
nem szükséges újrapozícionálás. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG
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Feldolgozási tartomány Ø 0,30–3,00 mm

Keresztmetszeti tartomány 0,08–6,00 mm²

Feldolgozási tartomány Ø 0,50–23,00 mm

Keresztmetszet tartomány 0,08–400,00 mm²
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SmartVision

Csiszolati képet elemző program 

 
A program elemzi a piacon elterjedt legkülönbözőbb krimp-összeköttetések csiszolati képeit. Képes a teljes 
érintkező, de a kereszt- és hosszirányú csiszolatok fényképezésére, mérésére, kiértékelésére és 
dokumentálására is. A kezelő biztonságosan igazodik el a szabványban és a mindenkori mért mennyiségek 
között. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG

> További információkat a www.thonauer.com oldalon talál. 71

Elemezhető krimpfajták B-Crimp, IDC, hosszirányú csiszolat, alumínium, réz

Alapul vett ipari szabványok USCAR 21, PSA 9634115099, TYCO 114-18022-10, 
Renault 36-05-019, VW-Norm 60330
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Kihúzóerő-mérő készülékek

CT 50-es karos

Univerzális teszterek

 
Nyúlásmérő bélyeggel szerelt elektronikus vizsgálóállomások húzó- és nyomóerő méréséhez, digitális 
kijelzővel. Sokoldalúan használható vizsgálóállomások, pl. préselt, hegesztett vagy ragasztott alkatrészeken, 
konfekcionált vezetékek saruin, csatalakozóin végzett húzóerő-vizsgálatokhoz, kábelköpenyek tapadó 
szilárdságának vizsgálatához, dugaszolási és kihúzási vizsgálatokhoz, nyíróerő-vizsgálatokhoz, kábelkötözők 
szakítópróbájához, illetve alkatrészeken vagy kerámiákon végzett vizsgálatokhoz. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik

CGT

Manuális vizsgálóberendezés 

Elektronikus erőmérő készülék kábelkötegelő pisztolyok feszítőerejének ellenőrzésére. Alkalmas mind kézi, 
mind pneumatikus kábelkötegelő fogókhoz. A készülék stabil és alacsony karbantartási mechanizmussal 
rendelkezik, és különféle gyorsan cserélhető szerszámokkal használható számos kábelkötegpisztoly esetén. 
Opcionálisan kapható "CGT" -ként pontmátrix érintőképernyővel vagy "CGT-Touch" -ként, színes 
érintőképernyővel és nagyobb kijelző felbontással.

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik

72 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

Max. erőtartomány 500 N

Működési elv kézi

Elmozdulás/sebesség 80 mm/rugalmas

CGT CGT-Touch

Mérőrendszer Csak húzóerő tartomány

Max. erőtartomány 500 N 1.000 N

Kezelés Rögzített kábelkötegelő pisztollyal

Tárolható mérések száma - 4.000 mérési érték

Csatlakozás RS232
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FT

Manuális vizsgálóberendezés

Kézi működtetésű elektronikus erőmérő készülék, digitális kijelzővel a kihúzóerő mérésére, például krimpelt, 
forrasztott, hegesztett, ragasztott és hasonló csatlakozókkal ellátott konfekcionált vezetékeken, lapos 
csatlakozókon, kábelsarukon, érvéghüvelyeken stb. A kézi és a párhuzamos vezérlésű munkaasztal 
segítségével történő egyszerű és pontos kezelésnek köszönhetően a készülék ideális gyártó üzemek számára, 
de vizsgálati laboratóriumokban és egyéb hasonló vizsgáló berendezésekben is. Opcionálisan kapható "FT" 
-ként pont-mátrix érintőképernyővel vagy "FT-Touch" -ként színes érintőképernyővel és nagyobb felbontással.

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik

KMG

Kézi erőmérő készülék

KMG erőmérő kijelző kompatibilis SM erőmérővel kihúzó- és nyomóerő ellenőrzésére mozgó és álló 
alkalmazás során. Egyidejűleg legfeljebb 8 erőmérő regisztrálható maximum 50 és 10.000 N közötti 
erőtartományban. A csatlakoztatott erőmérő azonosítása automatikusan történik. Kompakt kialakításának 
köszönhetően a készülék közvetlenül a termelési helyszíneken végzett erőmérő eszközök kalibrálására is 
alkalmas. Ezen kívül a KMG-t a magas felbontóképesség és a színes érintőképernyő segítségével egyszerű 
kezelés jellemzi.

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik
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FT FT-Touch

Mérőrendszer Főként húzóerő, de nyomóerő is lehetséges

Max. erőtartomány 1.000 N

Kezelés Kar

Mérési érték tároló 10.000 mérési érték 4.000 mérési érték

Csatlakozás RS232
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ETM Sorozat

Motoros kihúzóerő-mérők

 
Továbbfejlesztett termékcsalád húzó és nyomó irányú erők mérésére, nagy mérési pontossággal, egyszerű 
kezeléssel és robosztus felépítéssel. A magas belső kiolvasási frekvencia és a nagy mérési felbontás a lehető 
legnagyobb pontosságot biztosítja.

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik

FTM / ATM

Motoros vizsgálóberendezések

 
Digitális tesztrendszer gépi meghajtással a kihúzó- és nyomóerő teszteléséhez. Alkalmas a 
minőségbiztosításban történő alkalmazáshoz termelési létesítményekben, valamint laboratóriumi 
környezetben. A szerszámbefogók lehetővé teszik a szerszámok gyors és egyszerű cseréjét, és ezáltal számos 
anyagvizsgálatot. Egyszerű kezelés fóliabillentyűzet és pontmátrix érintőképernyő segítségével, az ATM 
modell mellett különféle tesztprogramokkal és változó sebességbeállítással.

Műszaki adatok

Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik
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ETM-F ETM-A ETM-M

Max. erő 6.000 N 6.000 N 6.000 N

Meghajtási mód Motoros Motoros Motoros

Húzási sebességek (max. 
3000 N-ig)

50/75/100/800 mm/perc Állítható 5–800 mm/perc Állítható 5–800 mm/perc

További funkciók (nem 
teljes lista)

-- Húzás szakításig, Ciklikus 
tesztelés, Húzóerő előzetes 
kiválasztása, nem 
roncsolásos teszteléshez

Húzás szakításig, Ciklikus 
tesztelés, Húzóerő előzetes 
kiválasztása, nem 
roncsolásos teszteléshez, 
Két pozíció közötti ismételt 
tesztelés

FTM ATM

Max. erőtartomány 0–10.000 N

Kezelés Manuálisan fóliabillentyűzettel, 
munkaasztal előtolás nyomógomb-
működtetés közben, leállás 
eleresztés esetén 

Fóliabillentyűzet-kezelőegység 
be-/kikapcsoló gombbal & 6 
nyomógomb indításhoz/ leálláshoz, 
gyors visszatekerés, húzás, nyomás, 
húzás szakításig és ciklus

Sebesség (max. 5.000 N esetén) 50/100/300 mm/perc Állítható 5–300 mm/perc

Mérési érték tároló 10.000 mérési érték

Csatlakozás RS232
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Kábeltárolási és tekercselési technika
A THONAUER professzionális kábeláttekerési és tárolási megoldásokat kínál.
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Félautomata tekercstároló rendszerek

„3 az 1-ben” félautomatikus dobtároló-rendszer 

Speciális, kábeldobokhoz kialakított tárolórendszerünk a legjobb módon használja ki a tároló- és 
termelőterületeket. A raklapok elhagyása nemcsak a tároló magasságának optimális kihasználását teszi 
lehetővé, hanem az üzemeltetési költségeket is csökkenti. Tárolórendszerünk több kábelfeldolgozó gép, pl. 
darabológépek vagy akár cséve-, illetve bund tekercselőgépek közvetlen csatlakoztatását teszi lehetővé. A 
beépített kettős letekerő a legfeljebb 60 s-ig tartó gyors kábelcsere révén nagy termelékenységet biztosít. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tárolás / Gyártó: RAMATECH Systems AG

Kábeltároló 

A kábeltárolókkal szembeni követelmények adottak: egyszerű felépítésűnek, olcsónak és helytakarékosnak 
kell lenniük. Mindenekelőtt azonban biztonságosnak. A letekerésnek probléma nélkül, gyorsan és egyszerűen 
kell működnie. Ezek a tulajdonságok a dobcserék esetében is elvártak. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tárolás / Gyártó: Meccanica Nicoletti S.R.L.
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Kis változat Nagy változat

Platform motorizált

Méretek 400–800 mm max. 1250 mm

Súly max. 250 kg max. 1000 kg

Szám min. 100 min. 350

Munkaterület Ügyfélspecifikus

Eljárásmód Önnel közösen elkészítjük az Ön kábeldobjainak 
optimális tárolási tervét. Ezt követően a THONAUER és 
a Nicoletti megtervezik az ideális rendszert. A cél egy 
költség- és helytakarékos, kiváló minőségű tároló 
felépítése.
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Kábeláttekercselő berendezések

OE-VE-10/BA

Áttekercselő berendezés/bund tekercselő

 
Az OE-VE-10/BA feladata a kábel megfelelő erejű lehúzása a dobról és pontos feltekercselése. A hosszmérő 
rendszernek és az automatikus daraboló funkciónak köszönhetően egy komplett rendszerről beszélhetünk, 
amely görgőkön gurítható oda a mindenkori dobokhoz. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tárolás / Gyártó: Meccanica Nicoletti S.R.L.

AS-19 

Manuális tekercselő - letekerő

 
Kábelek egyszerű, kézi tekercselésére. A beépített mérőegység és a kompakt olló használatával a teljes 
méretre vágási és tekercselési probléma könnyen és gazdaságosan elvégezhető. 

Műszaki adatok

Folyamat: Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés / Gyártó: Meccanica Nicoletti S.R.L.
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Felhasználási tartomány 0-70 fordulat / perc, fokozatmentesen állítható

Eljárásmód 320–600 mm/50 mm

Max. kábelátmérő az ollókhoz 20 mm, opcionálisan 35 mm-ig

Max. kábelátmérő a mérőegységhez 35 mm

Késztermék max. tömege 100 kg-ig
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Asztali tekercselő gépek

WH 751 

Egyorsós tekercselőgép

 
A WH 751 digitális vezérlésű félautomata tekercselő gép, mellyel légmagos, műanyag csévetestes, és 
vasmagos tekercsek is készíthetőek. Ezt az egyszerű programozhatóságú modellt kis és közepes 
darabszámokhoz ajánljuk. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

WH 800i / WH 764

WH 800i kétorsós transzformátortekercselő gép 

WH 764 négyorsós transzformátortekercselő gép

 
A WH 800i és a WH 764 kompakt, nagy sebességű asztali félautomata tekercselőgépek, kettő illetve négy 
tekercsorsóval, digitális szabályozóval vezérléssel. Ideálisan használható kis induktivitású tekercsek 
gyártásához. A nagy maximális orsó-fordulatszám (6000 ford/perc) rövid ciklusidőt tesz lehetővé. A 
tekercselőgép tipikus alkalmazási területe gázgyújtó tekercsek, mágnesszelepek, relék, motorok és számos 
formájú szenzor-tekercs kis és közepes sorozatú gyártása. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.
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Tárolóhely 999 programegység számára, egyenként 
vagy blokkonként komplex tekercselési szekvenciákra 
programozható

Huzalátmérő 0,02–3,0 mm

Tekercsátmérő 200 mm (max.)

Tekercselési szélesség 300 mm (max.) / (650 mm opció)*

WH 800i WH 764

Tárolóhely 999 programegység számára, egyenként vagy blokkonként 
komplex tekercselési szekvenciákra programozható

Huzalátmérő 0,02–0,6 mm

Tekercsátmérő 110 mm (max.) 100 mm (max.)

Tekercselési szélesség 110 mm (max.) 100 mm (max.)
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WH 900

Toroid tekercselő gép

 
A WH 900 egy digitálisan vezérelt toroid tekercselő gép, amely ideálisan használható toroid transzformátorok, 
leválasztó transzformátorok, induktorok, fojtók és egyéb toroidos eszközök tekercseléséhez, 60 mm-es külső 
tekercsátmérőig. A gép 4 vagy 6 inch-es toroid tekercselő fejjel is használható, és mindkét méret elérhető 
szalagos vagy slider típusként is. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.
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Fej típus B4 szalagos B6 szalagos S4 slider S6 slider

Tekercs külső 
átmérő.

5–60 mm 8–60 mm 8–60 mm 8–60 mm

Min. tekercs belső 
átmérő.

3 mm 6 mm 7 mm 7 mm

Max magasság 25 mm 45 mm 25 mm 45 mm

Huzal átmérő 0,12–0,8 mm 0,25–0,9 mm 0,04–0,35 mm 0,05–0,4 mm
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Speciális tekercselőgépek

Automatikus többorsós tekercselő gép

Teljesen automatikus, nagy sebességű tekercselő gép modern, PC-vezérelt többtengelyes szervóval, induktív 
alkatrészek finom vezetőkkel való tekercseléséhez közepes és nagy darabszámban. Alkalmazási terület: 
egyebek mellett relék, gépjármű ABS tekercsek, LCD tekercsek, transzformátorok, gyújtótekercsek, 
induktivitások, érzékelő tekercsek, mágnestekercsek, mérőváltók, fojtók és más, csévetestre tekercselt 
termékek gyártása. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

E-1200

Nagy teljesítményű tekercselőgép

 
Az E-1200 egy közepes méretű vastaghuzalos tekercselőgép. A modellt kifejezetten mágnestekercsek, 
valamint 10 és 1200 kW közötti teljesítményű erőátviteli és elosztótranszformátorok gyártásához tervezték. A 
mágnestekercsek és transzformátorok gyártása során alumínium- és rézhuzal, továbbá négyzetes és lapos 
vezeték is feldolgozható a megfelelő speciális vezetőrendszerek segítségével. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

Fóliatekercselő gép

A fólia- és szigeteléstekercselők automatikus vezérlésű fékrendszerrel rendelkeznek, amely állandó húzóerőt 
biztosít az anyag számára a tekercselési folyamat közben. A tekercselő egység nyomóhenger-rendszerrel van 
felszerelve. A gépet két rézfóliához való, és két papírszigeteléshez való feszítőtüskével szállítják. Különböző 
konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre 300 mm szélességig. Ez igen rövid gyártási ciklusidőkkel való 
tekercselést tesz lehetővé. 

Műszaki adatok: ügyfélspecifikus

Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.
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Orsók száma (kérésre 
több)

4 6 8

Vezetékátmérő 0,02–0,5 mm 0,02–0,5 mm 0,02–0,5 mm

Max. tekercstest-átmérő 100 mm 62 mm 50 mm

Orsófordulatszám 9.000 1/perc 18.000 1/perc 18.000 1/perc

Változat 500 1/perc 250 1/perc

Max. vezetékátmérő 0,01–30 mm 0,01–30 mm

Forgatónyomaték 172 Nm 500 1/perc mellett 413 Nm 250 1/perc mellett

Max. távolság az orsócsúcsok között 1.200 mm 1.200 mm
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IWM-1000 

Ragasztószalag-adagoló

 
A ragasztószalag-adagoló tetszőleges hosszúságú ragasztószalagok adagolására és darabolására szolgál. Az 
adagolás történhet gombnyomásra vagy automatikusan a leszabott darab elvétele után. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

TH3 

Elektronikus huzalfeszítő

 
A TH3 egy különálló, nagy teljesítményű huzalfeszítő, ami 0,5–3 mm átmérőjű huzalokhoz. A finom 
huzalmegvezetés és az elektronikusan szabályozott fékek teszik tökéletesen használhatóvá a 
nagyteljesítményű tekercselőgépeket. 

Műszaki adatok

Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

Speciális tekercselőgépek

Mi minden tekercselési feladatot megoldunk.

 
Küldje el igényeit, mi pedig a megfelelő tekercselőgépet szállítjuk.

Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.
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Darabolási hossz 30–999 mm

Vágási szélesség 7–50,8 mm

Maximum spulni átmérő/magasság 500 mm/650 mm

Max. nyomaték 12 Nm
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Keverés-, adagolás- és öntési technika
1 és 2-komponensű poliuretán habok, gyanták, szilikonok és ragasztók adagolása, keverése és 
felhordása. 
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Poliuretán (PUR), Szilikon

Poliuretán bázisú kétkomponensű tömítőhabok

A rendszer a helyükön formázott habtömítések (formed-in-place foam gasket – FIPFG) készítésére 
használható. A habok megbízható tömítést, alacsony víz abszorpciót, magas kompressziós rugalmasságot és 
egyenletes felületet biztosítanak. A 2K habtömítések minden felületen folyamatbiztosan használhatóak. 

Atipikus felhasználások a következők: 
- Autóipar: minden fajta elektronika ház, zajcsillapítás, fényszórók, egyéb lámpák
- Ipar: kapcsolószekrény ajtók, fedelek, lámpa tömítései, klímaberendezések

Műszaki adatok: lásd Letöltések/Adatlap 

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF

RAKU-PUR

Thixotróp tömítőhabok

 
A nagy viszkozitású tömítőrendszerek horonnyal és anélkül is alkalmazhatók. Előnyük a biztos tömítés, 
különösen háromdimenziós alkatrészek esetén. Nincs megfolyás és csepegés. Az anyagok feldolgozása két 
komponensű alacsony nyomású keverő és adagoló berendezésekkel történik. 
Az itt bemutatott alaptípusokon kívül kérésre bármikor részletes tájékoztatót küldünk az összes többi 
anyagról is. 

Műszaki adatok

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF
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32-3250 32-3250-11 32-3250-36

Típus 2K PUR thixotróp 2K PUR thixotróp 2K PUR thixotróp

Szín Fekete Fekete Fekete

Keverési arány A:B 100:22,2 100:18,2 100:20

Az A komponens 
viszkozitása [mPa*s]

70.000–100.000 50.000–80.000 40.000–60.000

Megindulási idő [s] 20–30 35–45 40–60

Ragadás-mentességi idő 
[min]

2–4 6–10 2–5

Shore 00 keménység 45–50 45–55 25–40

Nedvességfelvétel [%] 6–8 9 6

Visszatágulási képesség 
[%]

99–100 99–100 99–100

Tulajdonságok Gyors kikeményedés, Nagy 
viszkozitás, Kis 
nyomószilárdság, Nagy 
szakítószilárdság

Univerzális PU-hab, Széles 
felhasználási terület, Jó 
tapadás

Gyors kikeményedés, 
RAKU SPEED technológia, 
Kiváló tömítési jellemzők, 
Kiváló maradandó 
összenyomódási jellemzők

Engedélyek UL50 + UL50E UL50 + UL50E --

Alkalmazások Kapcsolószekrények, 
Járműipar

Kapcsolószekrények, 
Járműipar, ajtómodulok

Járműipar, ajtómodulok
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RAKU-PUR

Folyékony tömítőhabok

 
A folyékony tömítőrendszerekhez határozott HORONY és sík felhordási felület szükséges. Felhordásuk 
kétkomponensű kisnyomású keverő- és adagolórendszerekkel közvetlenül az alkatrészre történik, és ott a 
helyszínen habosodnak ki. 
Az itt bemutatott alaptípusokon kívül kérésre bármikor részletes tájékoztatót küldünk az összes többi 
anyagról is. 

Műszaki adatok

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF

84 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

31-3131-1 31-3156

Típus 2K PUR folyékony 2K PUR folyékony

Szín Fekete Fekete

Keverési arány A:B 100:18,2 100:16,7

Az A komponens viszkozitása 
[mPa*s]

2.000–4.000 2.500–3.500

Megindulási idő [s] 35–45 30–40

Ragadásmentességi idő [min] 5–8 3–7

Shore 00 keménység 40–50 35–40

Nedvességfelvétel [%] kB. 6 kB. 7

Visszatágulási képesség [%] 99–100 99–100

Tulajdonságok Kiváló mech. tulajdonságok, Jó 
bőrösödés, Kis nedvességfelvétel, 
Jó maradandó összenyomódási 
jellemzők

Igen puha, Kis nedvességfelvétel, 
Nagyon jó maradandó 
összenyomódási jellemzők magas 
hőmérsékleten

Engedélyek UL50 + UL50E --

Alkalmazások Elektromos készülékházak, Lámpák Lámpák, Járműipari alkalmazások
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RAKU-SIL

Szilikon tömítőhabok

 
A szilikonok révén optimális, a speciális követelményprofilnak megfelelő megoldások állnak rendelkezésre az 
alkatrészek tömítésére, védelmére, ragasztására és kiöntésére. A feldolgozás folyamatbiztosan, általában 
alacsony nyomású keverő és adagoló berendezésekkel történik. 
Az itt bemutatott alaptípusokon kívül kérésre bármikor részletes tájékoztatót küldünk az összes többi 
anyagról is. 

Műszaki adatok

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF
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37-1201 37-1104

Típus 2K thixotróp 2K folyékony

Szín Sötétszürke Sötétszürke

Keverési arány A:B 100:100 100:100

Az A komponens viszkozitása 
[mPa*s]

50.000–70.000 8.000–12.000

Megindulási idő [s] 120–160 60–150

Ragadásmentességi idő [min] 6–10 6–10

Shore 00 keménység 35–50 40–55

Nedvességfelvétel [%] 0,3 0,1

Visszatágulási képesség [%] 99–100 99–100

Tulajdonságok Thixotróp – 3D alkalmazásokhoz, 
Nagy hőállóság 220 °C-ig, 
Rugalmas -40 °C alatti 
hőmérsékletig, Hidrofób, Nagy 
kémiai ellenálló-képesség, UV-stabil

Folyékony – sík alkalmazásokhoz, 
Nagy hőállóság 220 °C-ig, 
Rugalmas -40 °C alatti 
hőmérsékletig, Hidrofób, Nagy 
kémiai ellenálló-képesség, UV-stabil

Engedélyek UL50 + UL50E, UL157,UL508 UL50 + UL50E, UL157, UL508

Alkalmazások Kültér, Tenger, Abrazív környezet Kültér, Tenger, Abrazív környezet



> Keverés-, adagolás- és öntési technika > 1-K Adagoló rendszerek (ragasztás, zsírozás, bevonatolás) THONAUER Termékkatalógus

1-K Adagoló rendszerek (ragasztás, zsírozás, bevonatolás)

Kompakt cella

A félautomata és teljesen automatizált adagolórendszereivel a Drei Bond gépek az adagolási technológiák 
széles körébe integrálhatóak. Az ideális alkalmazási technikák kiválasztását az alkalmazás, a komponens 
geometria, az adagolt anyag és az Ön minőségi követelményeinek alapos áttekintése előzi meg. Mind a 
klasszikus nyomás/idő alapú adagolórendszerek, mind a térfogatvezérelt rendszerek elérhetőek a lehető 
legjobb adagolási folyamat elérése érdekében. Ezen kívül, a Drei Bond egy különösen rugalmas komponens 
rögzítést is kínál, ami különböző munkadarabok nagyon rövid idő alatt történő feldolgozását teszi lehetővé. 

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond

Zsírozás, olajozás

A Drei Bond sík felületek, furatok, belső menetek vagy hengeres felületek olajozásához és zsírozásához is 
szállít eszközöket. A szelepek segítségével az anyagot finoman, lágyan és egyenletesen lehet felvenni, még 
körkörös kerületekre is (360 fok). 

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond

DB-DS 40-1 A

Pneumatikus adagolórendszer analóg kijelzéssel

- Csaknem minden folyékony anyag adagolására megfelel
- Időkapcsoló a precíz adagoláshoz
- Az adagolási időtartomány 0,01–36 s között állítható
- „No Drop” vákuumos visszatartó funkció – nincs utáncsepegés kis viszkozitású anyagoknál
- Biztonság a kézi vezérlésű adagolás révén
- Manuális vagy idővezérelt adagolás
- Kezelés választhatóan láb- vagy kézi kapcsolóval
- Analóg kijelzés

Műszaki adatok

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond
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Sebesség > 100 adagolás percenként

Bemeneti nyomás 1–7 bar

Kimeneti nyomás 0,1–7 bar

Minimális térfogat 0,005 ml

Méret Ma x Mé x Szé 70 x 210 x 241 mm

Adagolóhelyek száma 1
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DB-DS 50-1 D

Pneumatikus adagolórendszer digitális kijelzéssel

- Csaknem minden folyékony anyag adagolására megfelel
- Precíz adagolás 0,01–36 s között állítható időtartományban
- „No Drop” vákuumos visszatartó funkció – nincs utáncsepegés kis viszkozitású anyagoknál
- Biztonság a kézi vezérlésű adagolás révén
- Manuális vagy idővezérelt adagolás
- Kezelés választhatóan láb- vagy kézi gombbal
- Digitális kijelzés

Műszaki adatok

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond

Ragasztóanyagok

A ragasztóanyagok portfóliója cianoakrilátokból, szilikonokból, anaerob és UV-fényre kötő ragasztókból, 
valamint epoxidokból áll. Ezen kívül szállítunk aktivátorokat, tisztítókat és tömítőanyag eltávolítókat. Az 
alkalmazások köre rendkívül széles, mint például a felületi tömítések, menettömítések, vagy a 
menetrögzítések. Nagyon szívesen nyújtunk tanácsot Önnek az alkalmazásának megfelelő ragasztóanyag 
kiválasztásában. 

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond
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Sebesség > 100 adagolás percenként

Bemeneti nyomás 1–7 bar

Kimeneti nyomás 0,1–7 bar

Minimális térfogat 0,005 ml

Méret Ma x Mé x Szé 70 x 210 x 241 mm

Adagolóhelyek száma 1

Különlegesség --
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Epoxi ragasztóanyagok 

Az epoxigyanta ragasztóanyagok a nagy szilárdságot megkövetelő helyeken használatosak. A szerkezeti 
ragasztások gyakran kiváltják a hagyományos mechanikai kötéseket. Az epoxi anyagok a legkülönfélébb 
anyagok nagy terhelhetőségű kötéseit teszik lehetővé. 

Műszaki adatok 

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond

Cián-akrilát ragasztóanyagok

A cián-akrilát ragasztóanyagok azonnal kötő ragasztók (a köznyelvben pillanatragasztók), amelyek elsősorban 
gyakran csak néhány másodperces kötési sebességükkel tűnnek ki. Csaknem minden anyag tömítésére és 
összekötésére használhatók, különösen alkalmasak kis és közepes felületekhez. A Drei Bond nehezen 
ragasztható anyagokhoz, pl. teflonhoz is rendelkezik megfelelő speciális termékekkel. 

Műszaki adatok

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond
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7130-2 7568-1 8544

Szín Elefántcsont Elefántcsont Színtelen

Viszkozitás [MPas] 15.000–25.000 80.000–200.000 10–24

Hőmérséklet [°C] -40 ... +180 -40 ... +180 -40 ... +80

Tulajdonságok Szerkezeti ragasztó, Kitűnő 
tapadás fémen, Kiváló 
mechanikai tulajdonságok

Szerkezeti ragasztó, Nagy 
viszkozitású, Kevéssé 
thixotróp, Kikeményedési 
hőmérséklet kereken 
120 °C

2K, Nem alkalmas PE, PP 
és PTFE anyagokhoz, Jó 
kémiai ellenálló-képesség

4041 4027 4061

Szín színtelen színtelen színtelen

Viszkozitás [MPas] 5–10 1.200–2.000 10–20

Hőmérséklet [°C] -50 ... +80 -50 ... +80 -50 ... +80

Tulajdonságok Kis viszkozitású, Igen 
gyors kötés nehezen 
ragasztható anyagokon is

Nagy viszkozitású, 
Áthidalja a réseket, 
Késleltetett kötés a 
szerelés korrigálhatósága 
érdekében

Semleges szagú, Nincs 
blooming effektus, Jelölés 
nem szükséges
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2-komponensű keverő- és adagolórendszer

2-K-DOS

Keverés-, adagolás- és öntési technika

 
A keverő- és adagolórendszer gyorsan és pontosan végzi el a poliuretán, epoxi és szilikon alapú 
2-komponenses kiöntőgyanták és ragasztóanyagok keverését és adagolását. 

Műszaki adatok

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Fritz 
GIEBLER GmbH

HOBBO-DOS

Hordós adagolórendszer

 
A HOBBO-DOS egy olyan berendezés, amivel mind az A, mind a B komponensek a padlón álló tartályokból – 
HOBBOK – közvetlenül adagolhatók a 2K-DOS berendezéssel. 

Műszaki adatok

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Fritz 
GIEBLER GmbH
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Keverési arány 1:1–1:10

Adagolási sebesség 20–1.000 g/perc

Keverőrendszer statikus

Adagolási sebesség max. 1.000 ml/min., anyagtól függően

Viszkozitás max. 40.000 mPas
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ROBO-DOS

Háromtengelyes asztali robot

 
A ROBO-DOS a 2-K-DOS keverő- és adagolórendszerrel együtt robotrendszert alkot, elektronikus egységek, 
érzékelők, tömítési nyomvonalak stb. teljesen automatikus kiöntésére és felhordására. 

Műszaki adatok

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Fritz 
GIEBLER GmbH

LIN-DOS S

Lineáris egység

 
A LIN-DOS S egy háromtengelyes lineáris egység, amely a 2-K-DOS vagy 2-K-MiniDOS keverő- és 
adagolókészülékekkel együtt sínek, különösen LED-es lámpasorok automatikus kiöntésére szolgál. 

Műszaki adatok 

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Fritz 
GIEBLER GmbH

DC-CNC 250

Asztali adagoló cella

- Kompakt felépítés, magas rugalmasság.
- Kis mennyiségek nagy pontosságú adagolása 5 mg/adagolási ponttól.
- Koptató hatású kétkomponensű anyagok feldolgozásának lehetősége.

Műszaki adatok

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF
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Munkaterület 40 x 30 cm – 100 x 60 cm

Max. mozgatási sebesség 50 mm/s

Mozgásterület X: 6 m max.; Y: 50 cm max.; Z: 110 mm

Mozgatási sebesség 0,1–100 mm/s

Adagolási sebesség, keverési arány 0,02–0,5 cm³/s 1:1-es keverési aránynál

Keverési arány 1:100-ig

Adagolási mennyiség Min. 0,005 cm³, max. 5 cm³

Anyagellátás 20 Oz kartus (600 ml)
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MK és MS

Keverőrendszerek

 
Keverőrendszerek, sokoldalúak, mint az Ön alkalmazásai. Minden feladathoz egy megoldás; a keverőrendszer 
kiválasztása az anyagnak és az alkalmazásnak megfelelően történik. 

Műszaki adatok

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF

92 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.

MK 0108 MK 200 MS-SC

Adagolási 
teljesítménytartomány

0,01–1 g/s 5–200 g/s 0,05–5 g/s

Keverési arány 5:100–100:100 1:100–100:100 10:100–100:100

Keverőrendszer Dinamikus Dinamikus Statikus



THONAUER Termékkatalógus
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Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor
A gyártási folyamat részét képező hőmérséklet-ellenőrzéshez irreverzibilis hőmérséklet indikátorokat 
kínálunk, amelyek a termométerek alternatívái. A Thonauer elektromos és elektronikus berendezések 
EMC- árnyékolásának széles termékportfólióját kínálja. Választékunkban számos alkalmazást talál az 
elektromágneses összeférhetőség (EMC) biztosításához. A készülékházak olyan kivágásaihoz, melyek 
elektronikus komponenseket tartalmaznak (például Display-ablakok), cégünk Solaris-Shield™ típusú 
EMC-árnyékolt ablakokat (fémhálóval ellátott optikai szűrők) vagy Combi-Shield™ típusú, fémhálóval 
ellátott alumíniumkereteket kínál. 



> Elektromágneses árnyékolások, kijelző megoldások és hőmérséklet indikátor > Hőmérséklet indikátor THONAUER Termékkatalógus

Hőmérséklet indikátor

REATEC® standard hőmérséklet indikátor szalagok

A standard szalagok közönséges, tiszta és száraz körülmények közötti használatra lettek kialakítva, ahol 
biztosított, hogy az indikátor skálák nem kerülnek kapcsolatba zsírokkal, olajokkal, oldószerekkel vagy 
nedvességgel. Ha az indikátor kapcsolatba kerül ilyen anyagokkal, az hamis elszíneződéshez vezethet.
Az öntapadó (nem öntapadó változat is elérhető) csík 10 ponttal 5 x 95 mm méretű (hőmérséklet 
tartományok 37,8 °C-tól 265 °C-ig).
A REATEC® hőmérséklet indikátorok a termométerek fontos alternatívái. Használhatóak olyan 
alkalmazásoknál, ahol a termométerek nem megfelelőek a méretük, ellenálló képességük, ütésállóságuk vagy 
egyéb ok miatt. 

Folyamat: Ellenőrzés, dokumentum, teszt, védelem, figyelmeztetés / Gyártó: Reatec AG

REATEC® P típusú hőmérséklet indikátor szalagok

Különböző vegyi anyagok környezetében alkalmazhatóak, mint például víz, olaj, zsírok és oldószerek. 
A P01, P1A, P2A és P03 (20 x 105 mm) jelű tartományok teljesen védettek, míg a P3A, P04 és P41 
(25 x 110 mm) tartományok csak akkor lesznek szigeteltek, ha a borítást adó öntapadó fóliát gondosan 
helyezik fel egy sima, tiszta felületre. 
A P típusú indikátor szalagok kevésbé érzékenyek a kompresszióra. Ez teszi őket különösen alkalmassá a 
préseken, mángorlókon, stb. történő alkalmazásra. 
A kis hőmérséklet lépéses szalagok nem érhetőek el a REATEC P típusú szalagokból.

Folyamat: Ellenőrzés, dokumentum, teszt, védelem, figyelmeztetés / Gyártó: Reatec AG

REATEC® hőmérséklet indikátor pontok

Mini egydarabos pontok, 5 x 7 mm

A kínálatból minden hőmérsékletben elérhetőek, 37,8 °C-tól 264 °C-ig, papír alapon 

Indikátor pontok, 17 x 17 mm (P típusú)

 37,8 °C-tól 121 °C-ig minden hőmérsékletre elérhető a kínálatból. 

Indikátor pontok, kör alakú (P típusú)

Egyedileg kialakított pontok speciális alkalmazásokhoz, nagyobb mennyiségben

Folyamat: Ellenőrzés, dokumentum, teszt, védelem, figyelmeztetés / Gyártó: Reatec AG

94 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.



> Elektromágneses árnyékolások, kijelző megoldások és hőmérséklet indikátor > EMC árnyékoló anyagok THONAUER Termékkatalógus

EMC árnyékoló anyagok

Elektromosan vezető textiltömítések

Az elektromosan vezető textiltömítések (FoF - Fabric over Foam) és vezető habok (CF - Conductive Foam) 
olcsó és könnyű feldolgozással járó lehetőséget jelentenek az EMC árnyékolás területén. Számos különböző 
profil és méret, illetve termékspecifikus kivágott alkatrész kapható. Ez a tömítés az EMC árnyékolás mellett 
környezeti behatások ellen védő tömítésként is szolgál (IP54). 

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: Laird PLC

Érintkezőrugók

A réz-berillium anyagú érintkezőrugók igen sok formát, méretet és szerelési lehetőséget kínálnak. Az anyag-
összeférhetőséggel kapcsolatos problémák elkerülése érdekében az érintkezőrugók különböző 
felületkezelésekkel kaphatók.

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: Laird PLC

Elektromosan Vezető Elasztomerek

Az elektromosan vezető elasztomerek (EcE) számos különböző elasztomer vegyületként, különböző 
töltőanyagkkal és formában kaphatók. A szokásos változatok szénnel vagy ezüstbevonatú üveggel töltött 
szilikontömítések, illetve ezüstözött felületű szilikonhabok. Ezek a tömítések igen jól védnek a környezeti 
behatások ellen is (IP65-IP68).

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: Laird PLC

Fémszövetek, fémszövet bevonatü elasztomerek

Ezek az igen jól vezető tömítések különböző anyagkombinációkban és profilokban érhetők el, kedvelt 
alkalmazási területük a kapcsolószekrény gyártás.

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: Laird PLC

> További információkat a www.thonauer.com oldalon talál. 95



> Elektromágneses árnyékolások, kijelző megoldások és hőmérséklet indikátor > EMC árnyékoló anyagok THONAUER Termékkatalógus

Nyomtatott áramkörök árnyékolása

Standard áramkörre szerelt egy- és kétrészes árnyékolások.

 
A standard egyrészes, NYÁK-ra szerelt árnyékolás 6 oldali védelmet kínál, ahol a hatodik oldal maga a NYÁK 
lap. Az egyrészes kialakítás gazdaságos árnyékolási védelmet biztosít ott, ahol a lefedett komponensekhez 
nem szükséges a hozzáférés. 

A standard kétrészes NYÁK-ra szerelt árnyékolások biztosítják az árnyékolt komponens vizsgálatának vagy 
javításának rugalmasságát, az áramkör megsértésének kockázata nélkül, amit a komplett árnyékolás 
eltávolítása jelentene. A fedelek könnyen felrakhatóak vagy eltávolíthatóak, aminek segítségével az árnyékolás 
alatt lévő komponens könnyebben és gyorsabban javítható, valamint az áramkörön végzett utólagos munkák 
csökkenthetőek. A kétrészes árnyékolások nem összeszerelve érhetőek el, és úgy vannak kialakítva, hogy 
megfeleljenek a leejtéses, sokk, valamint vibrációs vizsgálatoknak. 

Az egyrészes és a kétrészes kialakítás sem növeli a szerszámozás költségét.

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: Laird PLC

Elektromosan vezető lakkok

Az elektromágneses sugárzás ellen a fém készülékházak adják a legjobb árnyékolást. Az elektromos és 
elektronikus készülékek számára azonban egyre gyakrabban a nem vezető műanyagból (pl. PUR-hab, ABS, 
ABS/PC, stb.) készítik a készülékházat. Mivel ezek az anyagok nem képesek visszatartani az elektromágneses 
zavarokat, a készülékek működésében hiányosságok adódnak, vagy más készülékeket zavarnak. Ez a jelenség 
szükségessé teszi a vezetőképes lakkok használatát az elektromágneses összeférhetőség és az árnyékolás 
biztosítására. A Celerol EMC lakkréteg a fémmel való bevonás érdekében nagy mennyiségben tartalmaz 
vezetőképes részecskéket, így igen jó árnyékolást és csillapítást biztosít.

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: MANKIEWICZ 
Gebr. & Co.

96 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.



> Elektromágneses árnyékolások, kijelző megoldások és hőmérséklet indikátor > Display ablak megoldások THONAUER Termékkatalógus

Display ablak megoldások (akril és polikarbonát)

EMC árnyékolt display ablakok

Az elektronikus alkatrészeket tartalmazó készülékházak kivágásai gyakran okoznak EMC problémákat. A 
megoldás a PSC körbeöntött fémhálóval ellátott Solaris-Shield™ optikai szűrője és a keretben kifeszített 
fémhálót tartalmazó Combi-Shield™ display ablak szűrője.

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S

SOLARIS™ IR S306 infravörös szűrők

Az infravörös szűrőket a látható fény kiszűrésére használják. Az akril a leginkább alkalmas anyag a közeli 
infravörös tartományba eső fény átbocsájtására. 
Az infravörös szűrők szélessávú szűrők a 800–2000 nm-es tartományban, elnyelik a látható és az ultraibolya 
tartományba eső fényt, miközben a közeli infravörös tartományban maximális áteresztőképességgel 
rendelkeznek. A szűrő a közeli infravörös tartományban 96 %-os áteresztőképességgel rendelkezik, és 
meggátolja a 750 nm-nél rövidebb hullámhosszú hullámok átjutását.

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S

SOLARIS™ optical filters

Acrylic glas

 
A Solaris™ optikai szűrők kiváló minőségű akrilüvegből készülnek, amely kivételes optikai és mechanikai 
tulajdonságairól ismert. A táblákat úsztatásos eljárással készítik. Ez az öntési eljárás optikailag tökéletes 
felületet eredményez, a kijelző képének torzítása nélkül. A polimerizáció-technológia területén meglévő több 
mint 50 éves tapasztalatnak és know-how-nak köszönhetően a PSC a táblákat akár +/-0,1 mm-es tűréssel 
kínálja.

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S

PSC antireflexiós (AR) bevonatok polimerekhez

Néhány alkalmazásnál, mint például az orvosi műszereknél, navigációknál, vagy számítógép képernyőknél az 
olvashatóság különösen fontos. Ezeknél az alkalmazásoknál a képernyő olvashatóságát minden szögből és 
minden szóba jöhető külső megvilágítás mellett biztosítani kell. 
Ezekhez az alkalmazásokhoz fejlesztette ki a PSC a különösen hatékony AR (antireflexiós) felületi kezeléseit, 
amelyek közül mindegyik alkalmazható PMMA-hoz és polikarbonáthoz. Az abszolút minimumra csökkentik a 
reflexiót és megnövelik a zavartalan fényátbocsájtást.

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S

> További információkat a www.thonauer.com oldalon talál. 97



> Elektromágneses árnyékolások, kijelző megoldások és hőmérséklet indikátor > Display ablak megoldások THONAUER Termékkatalógus

PSC átlátszó kemény bevonatok

A Clear Hard Coat bevonatok átlátszó, gyakorlatilag láthatatlan és nagyon kemény felületi kezelést jelentenek. 
A hibátlan optikai minőség ideális választássá teszi őket olyan alkalmazásoknál, amik maximális 
fényátbocsájtást igényelnek, kombinálva a karcálló felülettel. Gyakran használják nagy felbontású LCD színes 
kijelzőknél vagy bármilyen más alkalmazásnál, ahol a felület védelme az elsődleges prioritás.

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S

PSC matt bevonatok

A PSC olyan felületi kezeléseket fejlesztett ki, amik hatékonyan csökkentik a műanyag termékek felületi 
fényességét, ezzel egy időben pedig kizárják a zavaró tükröződéseket. A hatás nem jár együtt 
fényveszteséggel, vagy a látható fény megváltozásával. A PSC Mat-Finish-en minden szín átjut a kívánt 
hullámhossztartomány limitációja nélkül. A felület soha nincs kitéve a porszennyeződésnek, mert a 
bevonatoló anyag polimerizációja azonnal megtörténik a felületre felhordás után. Az applikációs technológia 
egyenletes felületet tesz lehetővé a tárgy nagyságától függetlenül.

Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S

98 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.
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Egyedi gép gyártás és bérmunka
Kisebb szériák elkészítésére, vagy gyártási igény csúcsok simítására a THONAUER a habosított PUR 
tömítések, EMC tömítések, hot melt fröccsöntés és elektronikai alkatrész kiöntés területein kínál 
megoldást. A THONAUER szolgáltatási portfóliójának egy másik eleme az egyedi gép gyártás, amelynek 
keretein belül a legkülönbözőbb automatizálási megoldásokat fejlesztjük ki és alkalmazzuk. 



> Egyedi gép gyártás és bérmunka > Egyedi gép gyártás THONAUER Termékkatalógus

Egyedi gép gyártás

Egyedi gép gyártás

Partnerek vagyunk különböző automatizálási feladatok egyedi megoldásában, vagy standard gépek egyedi 
feladathoz történő átalakításában. Legfőbb kompetenciáink a kábelfeldolgozás, hegesztés, préselés és optikai 
ellenőrzés automatizálása területén vannak.

Folyamat: -- / Gyártó: Komax Thonauer Kft.

100 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.



> Egyedi gép gyártás és bérmunka > Habtömítések (poliuretán alapú) THONAUER Termékkatalógus

Habtömítések (poliuretán alapú)

PU-tömítés

A Rampf cégtől származó keverő- és adagolóberendezésünkkel tömítések munkadarabokra történő 
felhordását kínáljuk bécsi telephelyünkön. A maximum 1.000 x 1.000 mm méretű munkadarabok esetében 
folyékony vagy thixotróp habok használhatók. Szolgáltatásunkat kifejezetten kis- és közepes darabszámokra 
szabtuk így Ön befektetés nélkül a legjobb technológiát használhatja. A Rampf cég 2-komponenses poliuretán 
tömítő habjai folyamatosan kiváló minőséget garantálnak.

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Komax 
Thonauer Kft.

> További információkat a www.thonauer.com oldalon talál. 101
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Szilikon alapú EMC tömítések

Szilikon tömítés

A szilikon alapú, elektromosan vezető tömítések védelmet nyújtanak az elektromágneses sugárzás ellen és 
meggátolják az elektrosztatikus feltöltődést. A méretre szabott EMC tömítések fő felhasználási területe a 
megszakításmentes tömítés biztosítása a készülék háza és a házban levő alkatrészek között. A felhordható 
EMC tömítések különösen kis darabszámok esetén kínálnak árelőnyt és nagy rugalmasságot más 
megoldásokkal szemben. Ezek a tömítések igen jól tapadnak műanyagok alumínium-, rozsdamentes acél-, 
réz- és nikkelbevonatán, valamint rézzel, ezüsttel vagy nikkellel töltött műanyagokon.

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Komax 
Thonauer Kft.

102 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.



> Egyedi gép gyártás és bérmunka > Öntés THONAUER Termékkatalógus

Öntés

Elektromos és elektronikus egységek védelme

A szennyeződéstől, nedvességtől, folyadékoktól, környezeti behatásoktól, szándékolatlan változtatásoktól 
vagy érintéstől való védelem nagy szerepet játszik az egész villamos- és elektronikai iparban. 
Szolgáltatásaink, a szelektív lakkozás, a csatlakozók, elektromechanikus és elektronikus alkatrészek, 
egységek és érzékelők kiöntése, valamint a tömítések felhordása széles spektrumot képeznek. Csaknem 
valamennyi időre és UV-ra térhálósodó 1-komponenses anyag feldolgozására rendelkezünk megoldással.

Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Komax 
Thonauer Kft.
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THONAUER Termékkatalógus > Termék index

Termék index
Termék Termékválaszték Folyamat Gyártó Oldal

2-K-DOS
Keverés-, adagolás- és öntési 
technika

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Fritz GIEBLER GmbH 89

ACS 2000
Splice gép

Kábelfeldolgozás Krimpelés, préselés WDT ToolTech AG 30

ads 112
Kábelhúzó gép

Kábelfeldolgozás Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés Komax AG 38

ads 115
Kábelletekerő rendszer

Kábelfeldolgozás Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés Komax AG 38

ads 119 / ads 123
Letekerő rendszer

Kábelfeldolgozás Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés Komax AG 39

AI 01 / AI 02
Elektromos csupaszítógép

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 15

AI 03 / AI 04
Elektromos csupaszítógép

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 15

AI 2,5–20 auto / AI 16–20 auto
Elektromos csupaszítógép

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 16

Alpha 433 H
Automata krimpelőgép

Kábelfeldolgozás Darabolás, csupaszítás és krimpelés Komax AG 32

Alpha 477
Automata krimpelőgép

Kábelfeldolgozás Darabolás, csupaszítás és krimpelés Komax AG 32

Alpha 488 S
Teljesen automatizált sodrógép

Kábelfeldolgozás Sodrás Komax AG 34

Alpha 530
Automata krimpelőgép

Kábelfeldolgozás Darabolás, csupaszítás és krimpelés Komax AG 33

Alpha 550
Automata krimpelőgép

Kábelfeldolgozás Darabolás, csupaszítás és krimpelés Komax AG 33

AM 02 C / AM 02.1 C
Elektropneumatikus krimpelő 
automata ömlesztett kiszerelésű 
szigetelt és szigeteletlen 
érvéghüvelyekhez

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 24

AM 02 universal / AM 04 / AM 
04.1
Csupaszító és krimpelőautomata 
ömlesztett kiszerelésű 
érvéghüvelyekhez

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 25

AM 03 / AM 03 C / AM 03 
universal
Moduláris csupaszító-és krimpelő 
automata

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 24

AM.ALL.ROUND
Pneumatikus forgókéses 
csupaszítógép

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 18

AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / 
AM.STRIP.500
Pneumatikus csupaszítógép

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 18

AS-19 
Manuális tekercselő - letekerő

Kábeltárolási és tekercselési technika Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés Meccanica Nicoletti S.R.L. 77

Automatikus többorsós tekercselő 
gép

Kábeltárolási és tekercselési technika Tekercselés Ingrid West Machinery Ltd. 80
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BERI.CO.CUT
Árnyékolás- / és szövetvágó 
berendezés

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 17

BERI.CO.FLEX
Forgókéses csupaszítófej

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 17

BERI.CO.MAX V2 / 
BERI.CO.MEGAMAX

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 17

BMP™41 / BMP™71
Kézi címkenyomtató / Asztali 
címkenyomtató

Jelölési megoldások Nyomtatás, jelölés Brady GmbH 63

bt 188 T / bt 288
Félautomata sodrógép

Kábelfeldolgozás Sodrás Komax AG 34

bt 712
Asztali krimpelőprés

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés Komax AG 22

bt 722
Asztali krimpelőprés

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés Komax AG 22

bt 752
Asztali krimpelőprés

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés Komax AG 23

C-DS
Kompakt adagolórendszer

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

RAMPF 91

CGT
Manuális vizsgálóberendezés 

Vizsgálórendszerek Tesztelés MAV Prüftechnik 72

Cián-akrilát ragasztóanyagok Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Drei Bond 88

Cosmic 42R / 48R / 48RX
Csupaszítógépek koaxiális és 
Semiflex kábelekhez

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Komax AG 14

Cosmic 927R / 927RX / 60R-L
Csupaszítógépek erősebb 
szigetelések feldolgozásához

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Komax AG 14

CR 03 K / Crimper-G / Crimper-LS
Krimpelőautomata szigetelt 
kábelsarukhoz, ill. 
érvéghüvelyekhez

Kábelfeldolgozás Krimpelés, préselés ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 26

Crimpit
Krimpelőszerszámok 
érvéghüvelyekhez 

Csatlakozástechnika Krimpelés, préselés ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 48

CS 405 / CS 407 / WP 405
Tintasugaras nyomtatók

Jelölési megoldások Nyomtatás, jelölés WIEDENBACH Apparatebau 
GmbH

64

CT 50-es karos
Univerzális teszterek

Vizsgálórendszerek Tesztelés MAV Prüftechnik 72

Cutit
Vágószerszám

Csatlakozástechnika Darabolás ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 48

DB-DS 40-1 A
Pneumatikus adagolórendszer 
analóg kijelzéssel

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Drei Bond 86

DB-DS 50-1 D
Pneumatikus adagolórendszer 
digitális kijelzéssel

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Drei Bond 87

DC-CNC 250
Asztali adagoló cella

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

RAMPF 90

DC-CNC 800
Adagoló cella

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

RAMPF 91

DC2013 T
DC tápegység

Csatlakozástechnika Forrasztás, hegesztés MacGregor Welding Systems Ltd. 54
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DLW – Digital Lean Wiring
Szoftver kapcsolószekrény-
építéshez

Kábelfeldolgozás Kábelköteg gyártás Komax AG 36

dps 261
Kötöző

Kábelfeldolgozás Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés Komax AG 42

dps 375
Kábelgyűjtő rendszer

Kábelfeldolgozás Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés Komax AG 40

DR-CNC
Adagolórobot

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

RAMPF 91

E-1200
Nagy teljesítményű tekercselőgép

Kábeltárolási és tekercselési technika Tekercselés Ingrid West Machinery Ltd. 80

EasyTouch
EasyWiring további funkciók

Kábelfeldolgozás Kábelköteg gyártás Laselec S.A 46

EasyWiring
Elektronikus szerelőtábla

Kábelfeldolgozás Kábelköteg gyártás Laselec S.A 46

ECM 04 / UNIC-G / UNIC-GS
Csupaszító- és krimpelőgép fűzött 
kiszerelésű, szigetelt 
érvéghüvelyekhez

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 26

Economic A300 / A400
Forrasztó automata

Csatlakozástechnika Forrasztás, hegesztés ATN GmbH 55

Egyedi gép gyártás Egyedi gép gyártás és bérmunka -- Komax Thonauer Kft. 100

Elektromos és elektronikus 
egységek védelme

Egyedi gép gyártás és bérmunka Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Komax Thonauer Kft. 103

Elektromosan Vezető 
Elasztomerek

Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

Laird PLC 95

Elektromosan vezető lakkok Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

MANKIEWICZ Gebr. & Co. 96

Elektromosan vezető 
textiltömítések

Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

Laird PLC 95

EMC árnyékolt display ablakok Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

PSC A/S 97

Epoxi ragasztóanyagok Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Drei Bond 88

ETM Sorozat
Motoros kihúzóerő-mérők

Vizsgálórendszerek Tesztelés MAV Prüftechnik 74

Evolution sorozat
Mini krimpelőszerszámok

Csatlakozástechnika Krimpelés, préselés MECAL S.R.L. 51

F1150
Kábelletekerő rendszer

Kábelfeldolgozás Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés Komax AG 40

Forrasztórendszerek Csatlakozástechnika Forrasztás, hegesztés ATN GmbH 55

FT
Manuális vizsgálóberendezés

Vizsgálórendszerek Tesztelés MAV Prüftechnik 73

FTM / ATM
Motoros vizsgálóberendezések

Vizsgálórendszerek Tesztelés MAV Prüftechnik 74

Fémszövetek, fémszövet 
bevonatü elasztomerek

Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

Laird PLC 95

Fóliatekercselő gép Kábeltárolási és tekercselési technika Tekercselés Ingrid West Machinery Ltd. 80
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Gamma 255
Automata krimpelőgép

Kábelfeldolgozás Darabolás, csupaszítás és krimpelés Komax AG 31

Gamma 263 S 
Automata krimpelőgép

Kábelfeldolgozás Darabolás, csupaszítás és krimpelés Komax AG 31

Hegesztőfejek
Moduláris precíziós 
összezáró/párhuzamos hegesztő 
fej

Csatlakozástechnika Forrasztás, hegesztés MacGregor Welding Systems Ltd. 54

HOBBO-DOS
Hordós adagolórendszer

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Fritz GIEBLER GmbH 89

ims 295 BC / BS / MC
Tintasugaras nyomtatók

Jelölési megoldások Nyomtatás, jelölés Komax AG 64

Iota 330
Daraboló gép

Kábelfeldolgozás Darabolás Komax AG 9

IWM-1000 
Ragasztószalag-adagoló

Kábeltárolási és tekercselési technika Tekercselés Ingrid West Machinery Ltd. 81

KA 3000 / KA 6000
Kábelgyűjtő rendszer

Kábelfeldolgozás Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés Komax AG 41

Kappa 310 / 315 / 320
Vágó-csupaszító automata

Kábelfeldolgozás Darabolás és csupaszítás Komax AG 20

Kappa 322 / 330 / 350
Vágó-csupaszító automata

Kábelfeldolgozás Darabolás és csupaszítás Komax AG 20

Kappa 331
Erőteljes vágó-csupaszító gép 
forgókéses egységgel

Kábelfeldolgozás Darabolás és csupaszítás Komax AG 21

KMG
Kézi erőmérő készülék

Vizsgálórendszerek Tesztelés MAV Prüftechnik 73

Komax 106
Kábelletekerő rendszer

Kábelfeldolgozás Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés Komax AG 39

Kompakt cella Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Drei Bond 86

KRI 800-T / dps 272
Feltekerő

Kábelfeldolgozás Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés Komax AG 41

KT 800
Bandázsológép

Kábelfeldolgozás Bandázsolás és kötegelés KABATEC GmbH & Co. KG 45

KTB 50 E Plus / KTB E9P
Bandázsológép

Kábelfeldolgozás Bandázsolás és kötegelés KABATEC GmbH & Co. KG 45

KTB P
Kötegelőgép

Kábelfeldolgozás Bandázsolás és kötegelés KABATEC GmbH & Co. KG 45

KTHB Micro
Kézi bandázsológép

Kábelfeldolgozás Bandázsolás és kötegelés KABATEC GmbH & Co. KG 42

KTHB Mini
Kézi bandázsológép

Kábelfeldolgozás Bandázsolás és kötegelés KABATEC GmbH & Co. KG 43

KTHB-SMART 
Asztali bandázsológép

Kábelfeldolgozás Bandázsolás és kötegelés KABATEC GmbH & Co. KG 43

KTL 10
Bandázsológép

Kábelfeldolgozás Bandázsolás és kötegelés KABATEC GmbH & Co. KG 44

KTR 10
Bandázsológép

Kábelfeldolgozás Bandázsolás és kötegelés KABATEC GmbH & Co. KG 44

KTR 160
Bandázsológép

Kábelfeldolgozás Bandázsolás és kötegelés KABATEC GmbH & Co. KG 44

KTS 50 Comfort
Öntapadó szalag adagoló

Kábelfeldolgozás Bandázsolás és kötegelés KABATEC GmbH & Co. KG 42

KWM008 Kompakt AC
Asztali hegesztőkészülék

Csatlakozástechnika Forrasztás, hegesztés EKS PETER KELLER GmbH 52
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Kábeltároló Kábeltárolási és tekercselési technika Tárolás Meccanica Nicoletti S.R.L. 76

Kéziszerszám-működtető Csatlakozástechnika Krimpelés, préselés ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 49

Lambda 240 SC
Nagyfeszültség – Csupaszító-és 
krimpelő gép

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés Komax AG 7

Lambda 240 SP
Nagyfeszültség – Árnyékolás 
megmunkáló gép

Kábelfeldolgozás -- Komax AG 7

Lambda 240 ST
Nagyfeszültség – Árnyékolás 
rögzítő gép

Kábelfeldolgozás -- Komax AG 8

LIN-DOS S
Lineáris egység

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Fritz GIEBLER GmbH 90

M1 - 10/40
DC tápegység

Csatlakozástechnika Forrasztás, hegesztés MacGregor Welding Systems Ltd. 52

M2
DC tápegység

Csatlakozástechnika Forrasztás, hegesztés MacGregor Welding Systems Ltd. 53

m31
Nagyteljesítményű DC tápegység

Csatlakozástechnika Forrasztás, hegesztés MacGregor Welding Systems Ltd. 53

MES – Manufacturing Execution 
System
Szoftvermegoldás a 
kábelfeldolgozó ipar 4.0 számára

Kábelfeldolgozás Kábelköteg gyártás Komax AG 37

MicroForce 70
Krimperő-felügyelet

Vizsgálórendszerek Tesztelés Komax AG 68

MicroForce 80
Krimperő ellenőr

Vizsgálórendszerek Tesztelés Komax AG 68

MicroLab 10 
Mobil Csiszolatkészítő Labor

Vizsgálórendszerek Tesztelés Komax AG 69

MicroLab 30
Csiszolati labor

Vizsgálórendszerek Tesztelés Komax AG 69

MicroLab 35
Csiszolati labor

Vizsgálórendszerek Tesztelés Komax AG 70

MicroLab 55
Csiszolati labor

Vizsgálórendszerek Tesztelés Komax AG 70

MIKO
Asztali krimpelőprések 
hálózatosítása

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés Komax AG 23

Mira 230
Sztrippelés

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Komax AG 12

Mira 230 Q
Csupaszítógép

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Komax AG 13

Mira 32
Csupaszítógép

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Komax AG 12

Mira 340
Forgókéses csupaszítógép

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Komax AG 13

MK és MS
Keverőrendszerek

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

RAMPF 92

MRO 200
Lézeres jelölőrendszer

Jelölési megoldások Nyomtatás, jelölés Laselec S.A 65

Nyomtatott áramkörök 
árnyékolása
Standard áramkörre szerelt egy- és 
kétrészes árnyékolások.

Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

Laird PLC 96
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OE-VE-10/BA
Áttekercselő berendezés/bund 
tekercselő

Kábeltárolási és tekercselési technika Tárolás Meccanica Nicoletti S.R.L. 77

Omega 740 / 750
Automata kábelkorbács gyártó gép

Kábelfeldolgozás Darabolás, csupaszítás és krimpelés Komax AG 36

Poliuretán bázisú kétkomponensű 
tömítőhabok

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

RAMPF 83

Prések Csatlakozástechnika Krimpelés, préselés mäder pressen GmbH 61

PSC antireflexiós (AR) bevonatok 
polimerekhez

Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

PSC A/S 97

PSC matt bevonatok Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

PSC A/S 98

PSC átlátszó kemény bevonatok Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

PSC A/S 98

PU-tömítés Egyedi gép gyártás és bérmunka Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Komax Thonauer Kft. 101

Ragasztóanyagok Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Drei Bond 87

RAKU-PUR
Folyékony tömítőhabok

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

RAMPF 83

RAKU-SIL
Szilikon tömítőhabok

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

RAMPF 84

REATEC® hőmérséklet indikátor 
pontok
Mini egydarabos pontok, 5 x 7 mm

Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

Ellenőrzés, dokumentum, teszt, 
védelem, figyelmeztetés

Reatec AG 94

REATEC® P típusú hőmérséklet 
indikátor szalagok

Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

Ellenőrzés, dokumentum, teszt, 
védelem, figyelmeztetés

Reatec AG 94

REATEC® standard hőmérséklet 
indikátor szalagok

Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

Ellenőrzés, dokumentum, teszt, 
védelem, figyelmeztetés

Reatec AG 94

Restyling sorozat
Miniapplikátor

Csatlakozástechnika Krimpelés, préselés MECAL S.R.L. 51

ROBO-DOS
Háromtengelyes asztali robot

Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Fritz GIEBLER GmbH 90

SC11
Csupaszítógép krimpelővel 

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés MECAL S.R.L. 16

SG 400 V
Darabológép

Kábelfeldolgozás Darabolás ULMER GmbH 10

SM 15 2PLC / SM 30 2PLC
Darabológép

Kábelfeldolgozás Darabolás ULMER GmbH 9

SmartVision
Csiszolati képet elemző program 

Vizsgálórendszerek Tesztelés Komax AG 71

SOLARIS™ IR S306 infravörös 
szűrők

Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

PSC A/S 97

SOLARIS™ optical filters
Acrylic glas

Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

PSC A/S 97

Speciális tekercselőgépek
Mi minden tekercselési feladatot 
megoldunk.

Kábeltárolási és tekercselési technika Tekercselés Ingrid West Machinery Ltd. 81
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SSC
Pneumatikus biztonsági 
krimpelőgép ömlesztett kiszerelésű 
érintkezőkhöz

Kábelfeldolgozás Krimpelés, préselés WDT ToolTech AG 28

SSM 60 / SSM 800
Csődaraboló gépek

Kábelfeldolgozás Darabolás ULMER GmbH 10

STCS-B / STCS-L / STCS-PHD
Forrólevegős zsugorcső-zsugorító 
gépek

Csatlakozástechnika Zsugorcsövek zsugorítása Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

56

STCS-BLT
Splice tesztelő gép

Csatlakozástechnika Zsugorcsövek zsugorítása Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

60

STCS-CS14 / ISAC14
Infravörös zsugorcső-zsugorító 
gépek

Csatlakozástechnika Zsugorcsövek zsugorítása Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

58

STCS-CS19
Infravörös zsugorcső-zsugorító 
alagút

Csatlakozástechnika Zsugorcsövek zsugorítása Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

58

STCS-evo500TS / STCS-RCM
Infravörös zsugorcső-zsugorító 
gépek

Csatlakozástechnika Zsugorcsövek zsugorítása Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

57

STCS-LC 
Zsugorító alagút

Csatlakozástechnika Zsugorcsövek zsugorítása Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

60

STCS-PHDir
Infravörös zsugorítógép 
szerelőfalon történő munkához

Csatlakozástechnika Zsugorcsövek zsugorítása Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

57

STCS-RT / STCS-CRT
Infravörös zsugorcső-zsugorító 
gépek

Csatlakozástechnika Zsugorcsövek zsugorítása Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

59

STCS-VM / STCS-BWT
Forrólevegős zsugorcső-zsugorító 
gépek

Csatlakozástechnika Zsugorcsövek zsugorítása Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

56

STCS-VMir / VMir+
Infravörös asztali hőzsugorító 
rendszer

Csatlakozástechnika Zsugorcsövek zsugorítása Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

59

Stripit
Csupaszító és darabolószerszámok

Csatlakozástechnika Darabolás ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 48

Sylade 7
Lézeres csupaszítógép

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Laselec S.A 19

Sylade 7 H
Kézi lézeres csupaszítógép

Kábelfeldolgozás Vezeték csupaszítás, kábelköpeny 
csupaszítás

Laselec S.A 19

Szekvenciális kompaktáló 
állomás
Szekvenciális kompaktáló állomás

Csatlakozástechnika Forrasztás, hegesztés EKS PETER KELLER GmbH 52

Szilikon tömítés Egyedi gép gyártás és bérmunka Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Komax Thonauer Kft. 102

TH3 
Elektronikus huzalfeszítő

Kábeltárolási és tekercselési technika Tekercselés Ingrid West Machinery Ltd. 81

Tinták nyomtatókhoz Jelölési megoldások Nyomtatás, jelölés WIEDENBACH Apparatebau 
GmbH

64

TT krimpelő prés Kábelfeldolgozás Krimpelés, préselés MECAL S.R.L. 23

ULTIMA / UVM03
Lézeres jelölőrendszer

Jelölési megoldások Nyomtatás, jelölés Laselec S.A 66

ULYS Modena
Lézeres jelölőrendszer

Jelölési megoldások Nyomtatás, jelölés Laselec S.A 65

UNIC-GV
Csupaszító és krimpelő automata

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 27

110 > További információkat a www.thonauer.com oldalon talál.
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Termék Termékválaszték Folyamat Gyártó Oldal

Unic-L / Unic-LS / Unic-LZ
Csupaszító és krimpelőautomata 
ömlesztett kiszerelésű 
érvéghüvelyekhez

Kábelfeldolgozás Csupaszítás és krimpelés ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 25

UNICUT 8017
Vágógép

Kábelfeldolgozás Darabolás ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 11

UP 14 / UP 14 BA / UP 14 Z
Pneumatikus krimpelőgép 
ömlesztett kiszerelésű 
érintkezőkhöz

Kábelfeldolgozás Krimpelés, préselés WDT ToolTech AG 27

UP 150
Hidraulikus asztali krimpelőgép

Kábelfeldolgozás Krimpelés, préselés WDT ToolTech AG 29

UP 35 / UP 35 BA
Pneumatikus krimpelőgép 
ömlesztett kiszerelésű 
érintkezőkhöz

Kábelfeldolgozás Krimpelés, préselés WDT ToolTech AG 28

UP 60
Pneumatikus krimpelőgép 
ömlesztett kiszerelésű 
érintkezőkhöz

Kábelfeldolgozás Krimpelés, préselés WDT ToolTech AG 28

UP 65 
Hidraulikus krimpelőgép 
ömlesztett kiszerelésű 
csatlakozókhoz

Kábelfeldolgozás Krimpelés, préselés WDT ToolTech AG 29

WH 751 
egyorsós tekercselőgép

Kábeltárolási és tekercselési technika Tekercselés Ingrid West Machinery Ltd. 78

WH 800i / WH 764
WH 800i kétorsós 
transzformátortekercselő gép

Kábeltárolási és tekercselési technika Tekercselés Ingrid West Machinery Ltd. 78

WH 900
Toroid tekercselő gép

Kábeltárolási és tekercselési technika Tekercselés Ingrid West Machinery Ltd. 79

Wraptor™ nyomtató Jelölési megoldások Nyomtatás, jelölés Brady GmbH 63

WSM 30E / WSM 60E / WSM 
60ESB
Gégecső-daraboló gépek

Kábelfeldolgozás Darabolás ULMER GmbH 11

Zeta 630
Kábelköteg gyártás Zeta

Kábelfeldolgozás Kábelköteg gyártás Komax AG 35

Zeta 640 / 650
Automata kábelkonfekcionáló gép

Kábelfeldolgozás Kábelköteg gyártás Komax AG 35

Zsírozás, olajozás Keverés-, adagolás- és öntési technika Adagolás, keverés, tömítés, 
ragasztás, kiöntés, védelem

Drei Bond 86

Érintkezőrugók Elektromágneses árnyékolások, kijelző 
megoldások és hőmérséklet indikátor

EMC árnyékolás, tömítés, földelés, 
lakkozás

Laird PLC 95

Érvéghüvelyek
Z+F Érvéghüvelyek

Csatlakozástechnika Krimpelés, préselés ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 50

„3 az 1-ben” félautomatikus 
dobtároló-rendszer 

Kábeltárolási és tekercselési technika Tárolás RAMATECH Systems AG 76

> További információkat a www.thonauer.com oldalon talál. 111
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Q ISO certified

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

A képek és leírások további berendezéseket tartalmaznak. 
Műszaki fejlesztés vonatkozásában a változtatás jogát 
fenntartjuk.

ÉLENJÁRÓ MŰSZAKI SZÍNVONAL – 
KIMAGASLÓ SZERVIZSZOLGÁLTATÁS

TECHNOLÓGIA, MINŐSÉG ÉS SZOL-
GÁLTATÁS – MINDEZ EGY KÉZBŐL

A KOMAX COMPANY

ELLENŐRZÖTT MINŐSÉG

A Thonauer cég 1988-as megalapításakor gépek 
forgalmazásával foglalkozott, mára a komplex 
megoldások szakértőjévé vált. Ügyfeleink egyedi 
igényei szerint testreszabott megoldásokat kíná-
lunk, amelyek a mai legkorszerűbb technológiai 
színvonalat képviselik. Több éves mıködésünk so-
rán szerzett Know-How áll rendelkezésünkre, amely 
garanciát jelent ügyfeleink megelégedésére.  
A zavarmentes üzemeltetés biztosítása érdekében, 
helyszíni szakszerviz szolgáltatásunkkal és helyi 
alkatrészellátással, teljes körű támogatást nyújtunk 
ügyfeleinknek.

A Thonauer Csoport 2016 óta a Komax Holding 
AG leanyvállalata. A THONAUER erős közép-ke-
let-európai jelenlétének köszönhetően tökéletesen 
kiegészíti a Komax Wire egész világra kiterjedő 
szolgáltatásait. Bécsi székhelyünk a Komax szá-
mára ugródeszkaként szolgál a kelet-európai piaci 
jelenlét megerősítésében. 

A Thonauer Kft. ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelke-
ző minőségbiztosítási rendszert működtet.

Komax Thonauer Kft.
Cserszegi utca 2–6 | 2092 Budakeszi
Tel. +36 23 457 003
info.bud@thonauer.com
www.thonauer.com
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	Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTB 50 E Plus / KTB E9P
	Bandázsológép
	Folyamat: Bandázsolás és kötegelés / Gyártó: KABATEC GmbH & Co. KG


	Elektronikus szerelőtábla
	EasyWiring
	Elektronikus szerelőtábla
	Folyamat: Kábelköteg gyártás / Gyártó: Laselec S.A

	EasyTouch
	EasyWiring további funkciók
	Touch Mode
	Continuity Test Mode
	Folyamat: Kábelköteg gyártás / Gyártó: Laselec S.A


	Kéziszerszámok kábelkonfekcionáláshoz
	Cutit
	Vágószerszám
	Folyamat: Darabolás / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	Stripit
	Csupaszító és darabolószerszámok
	Folyamat: Darabolás / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	Crimpit
	Krimpelőszerszámok érvéghüvelyekhez
	Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	Kéziszerszám-működtető
	Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH


	Érvéghüvelyek az ipari gyártásban
	Érvéghüvelyek
	Z+F Érvéghüvelyek
	Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH


	Krimpelőszerszámok
	Evolution sorozat
	Mini krimpelőszerszámok
	Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: MECAL S.R.L.

	Restyling sorozat
	Miniapplikátor
	Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: MECAL S.R.L.


	Ellenállás- és ultrahangos hegesztőberendezések
	KWM008 Kompakt AC
	Asztali hegesztőkészülék
	Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: EKS PETER KELLER GmbH

	Szekvenciális kompaktáló állomás
	Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: EKS PETER KELLER GmbH

	M1 - 10/40
	DC tápegység
	Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: MacGregor Welding Systems Ltd.

	m31
	Nagyteljesítményű DC tápegység
	Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: MacGregor Welding Systems Ltd.

	M2
	DC tápegység
	Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: MacGregor Welding Systems Ltd.

	DC2013 T
	DC tápegység
	Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: MacGregor Welding Systems Ltd.

	Hegesztőfejek
	Moduláris precíziós összezáró/párhuzamos hegesztő fej
	Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: MacGregor Welding Systems Ltd.


	Forrasztóautomaták
	Economic A300 / A400
	Forrasztó automata
	Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: ATN GmbH

	Forrasztórendszerek
	Folyamat: Forrasztás, hegesztés / Gyártó: ATN GmbH


	Zsugorcső-feldolgozó készülékek
	STCS-B / STCS-L / STCS-PHD
	Forrólevegős zsugorcső-zsugorító gépek
	Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-VM / STCS-BWT
	Forrólevegős zsugorcső-zsugorító gépek
	Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-PHDir
	Infravörös zsugorítógép szerelőfalon történő munkához
	Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-evo500TS / STCS-RCM
	Infravörös zsugorcső-zsugorító gépek
	Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-CS14 / ISAC14
	Infravörös zsugorcső-zsugorító gépek
	Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-CS19
	Infravörös zsugorcső-zsugorító alagút
	Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-VMir / VMir+
	Infravörös asztali hőzsugorító rendszer
	Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-RT / STCS-CRT
	Infravörös zsugorcső-zsugorító gépek
	Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-LC
	Zsugorító alagút
	Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-BLT
	Splice tesztelő gép
	Folyamat: Zsugorcsövek zsugorítása / Gyártó: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.


	Préselőszerszámok
	Prések
	Folyamat: Krimpelés, préselés / Gyártó: mäder pressen GmbH


	Jelölés címkével
	Wraptor™ nyomtató
	Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Brady GmbH

	BMP™41 / BMP™71
	Kézi címkenyomtató / Asztali címkenyomtató
	Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Brady GmbH


	Feliratozás tintasugaras nyomtatóval
	ims 295 BC / BS / MC
	Tintasugaras nyomtatók
	Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Komax AG

	CS 405 / CS 407 / WP 405
	Tintasugaras nyomtatók
	Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: WIEDENBACH Apparatebau GmbH

	Tinták nyomtatókhoz
	Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: WIEDENBACH Apparatebau GmbH


	Feliratozás lézerrel
	MRO 200
	Lézeres jelölőrendszer
	Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Laselec S.A

	ULYS Modena
	Lézeres jelölőrendszer
	Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Laselec S.A

	ULTIMA / UVM03
	Lézeres jelölőrendszer
	Folyamat: Nyomtatás, jelölés / Gyártó: Laselec S.A


	Krimperő-felügyelet
	MicroForce 70
	Krimperő-felügyelet
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG

	MicroForce 80
	Krimperő ellenőr
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG


	Csiszolati labor
	MicroLab 10
	Mobil Csiszolatkészítő Labor
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG

	MicroLab 30
	Csiszolati labor
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG

	MicroLab 35
	Csiszolati labor
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG

	MicroLab 55
	Csiszolati labor
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG

	SmartVision
	Csiszolati képet elemző program
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: Komax AG


	Kihúzóerő-mérő készülékek
	CT 50-es karos
	Univerzális teszterek
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik

	CGT
	Manuális vizsgálóberendezés
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik

	FT
	Manuális vizsgálóberendezés
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik

	KMG
	Kézi erőmérő készülék
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik

	ETM Sorozat
	Motoros kihúzóerő-mérők
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik

	FTM / ATM
	Motoros vizsgálóberendezések
	Folyamat: Tesztelés / Gyártó: MAV Prüftechnik


	Félautomata tekercstároló rendszerek
	„3 az 1-ben” félautomatikus dobtároló-rendszer
	Folyamat: Tárolás / Gyártó: RAMATECH Systems AG

	Kábeltároló
	Folyamat: Tárolás / Gyártó: Meccanica Nicoletti S.R.L.


	Kábeláttekercselő berendezések
	OE-VE-10/BA
	Áttekercselő berendezés/bund tekercselő
	Folyamat: Tárolás / Gyártó: Meccanica Nicoletti S.R.L.

	AS-19
	Manuális tekercselő - letekerő
	Folyamat: Kábelfeltekerés, kötözés, gyűjtés / Gyártó: Meccanica Nicoletti S.R.L.


	Asztali tekercselő gépek
	WH 751
	Egyorsós tekercselőgép
	Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

	WH 800i / WH 764
	WH 800i kétorsós transzformátortekercselő gép
	WH 764 négyorsós transzformátortekercselő gép
	Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

	WH 900
	Toroid tekercselő gép
	Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.


	Speciális tekercselőgépek
	Automatikus többorsós tekercselő gép
	Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

	E-1200
	Nagy teljesítményű tekercselőgép
	Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

	Fóliatekercselő gép
	Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

	IWM-1000
	Ragasztószalag-adagoló
	Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

	TH3
	Elektronikus huzalfeszítő
	Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.

	Speciális tekercselőgépek
	Mi minden tekercselési feladatot megoldunk.
	Folyamat: Tekercselés / Gyártó: Ingrid West Machinery Ltd.


	Poliuretán (PUR), Szilikon
	Poliuretán bázisú kétkomponensű tömítőhabok
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF

	RAKU-PUR
	Thixotróp tömítőhabok
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF

	RAKU-PUR
	Folyékony tömítőhabok
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF

	
	RAKU-SIL
	Szilikon tömítőhabok
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF


	1-K Adagoló rendszerek (ragasztás, zsírozás, bevonatolás)
	Kompakt cella
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond

	Zsírozás, olajozás
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond

	DB-DS 40-1 A
	Pneumatikus adagolórendszer analóg kijelzéssel
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond

	DB-DS 50-1 D
	Pneumatikus adagolórendszer digitális kijelzéssel
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond

	Ragasztóanyagok
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond

	Epoxi ragasztóanyagok
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond

	Cián-akrilát ragasztóanyagok
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Drei Bond


	2-komponensű keverő- és adagolórendszer
	2-K-DOS
	Keverés-, adagolás- és öntési technika
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Fritz GIEBLER GmbH

	HOBBO-DOS
	Hordós adagolórendszer
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Fritz GIEBLER GmbH

	ROBO-DOS
	Háromtengelyes asztali robot
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Fritz GIEBLER GmbH

	LIN-DOS S
	Lineáris egység
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Fritz GIEBLER GmbH

	DC-CNC 250
	Asztali adagoló cella
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF

	DC-CNC 800
	Adagoló cella
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF

	DR-CNC
	Adagolórobot
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF

	C-DS
	Kompakt adagolórendszer
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF

	MK és MS
	Keverőrendszerek
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: RAMPF


	Hőmérséklet indikátor
	REATEC® standard hőmérséklet indikátor szalagok
	Folyamat: Ellenőrzés, dokumentum, teszt, védelem, figyelmeztetés / Gyártó: Reatec AG

	REATEC® P típusú hőmérséklet indikátor szalagok
	Folyamat: Ellenőrzés, dokumentum, teszt, védelem, figyelmeztetés / Gyártó: Reatec AG

	REATEC® hőmérséklet indikátor pontok
	Mini egydarabos pontok, 5 x 7 mm
	Indikátor pontok, 17 x 17 mm (P típusú)
	Indikátor pontok, kör alakú (P típusú)
	Folyamat: Ellenőrzés, dokumentum, teszt, védelem, figyelmeztetés / Gyártó: Reatec AG


	EMC árnyékoló anyagok
	Elektromosan vezető textiltömítések
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: Laird PLC

	Érintkezőrugók
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: Laird PLC

	Elektromosan Vezető Elasztomerek
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: Laird PLC

	Fémszövetek, fémszövet bevonatü elasztomerek
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: Laird PLC

	Nyomtatott áramkörök árnyékolása
	Standard áramkörre szerelt egy- és kétrészes árnyékolások.
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: Laird PLC

	Elektromosan vezető lakkok
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: MANKIEWICZ Gebr. & Co.


	Display ablak megoldások (akril és polikarbonát)
	EMC árnyékolt display ablakok
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S

	SOLARIS™ IR S306 infravörös szűrők
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S

	SOLARIS™ optical filters
	Acrylic glas
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S

	PSC antireflexiós (AR) bevonatok polimerekhez
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S

	PSC átlátszó kemény bevonatok
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S

	PSC matt bevonatok
	Folyamat: EMC árnyékolás, tömítés, földelés, lakkozás / Gyártó: PSC A/S


	Egyedi gép gyártás
	Egyedi gép gyártás
	Folyamat: -- / Gyártó: Komax Thonauer Kft.


	Habtömítések (poliuretán alapú)
	PU-tömítés
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Komax Thonauer Kft.


	Szilikon alapú EMC tömítések
	Szilikon tömítés
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Komax Thonauer Kft.


	Öntés
	Elektromos és elektronikus egységek védelme
	Folyamat: Adagolás, keverés, tömítés, ragasztás, kiöntés, védelem / Gyártó: Komax Thonauer Kft.
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