
KATALOG
DE PRODUSE

R
O







THONAUER Catalog de produse 

4 > Pentru mai multe informatii accesati pagina www.thonauer.com

Despre THONAUER

THONAUER este un furnizor specializat al unei game complete de echipamente de productie de inalta 
calitate, utilizate in special pentru industriile de automobile, industria electrica si electronica, axandu-se 
pe prelucrarea cablurilor electrice. De 25 de ani, THONAUER inseamna know-how, viteza si fiabilitate. 
Serviciul orientat catre clienti, care include instalarea de masini noi si training de specialitate pentru 
operare si mentenanta, reprezinta o traditie indelungata la THONAUER.

THONAUER este un furnizor specializat al unei game complete de echipamente de productie de inalta 
calitate, utilizate in special pentru industriile de automobile, industria electrica si electronica, axandu-se 
pe prelucrarea cablurilor electrice. De 25 de ani, THONAUER inseamna know-how, viteza si fiabilitate. 
Serviciul orientat catre clienti, care include instalarea de masini noi si training de specialitate pentru 
operare si mentenanta, reprezinta o traditie indelungata la THONAUER. 

Tehnica, calitate si servicii … ca oferta complete
Infiintata in anul 1988 ca intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul comercializarii de masini, 
THONAUER a devenit in prezent un furnizor de servicii complete. Cu orientarea in functie de cerintele 
specifice ale clientilor, oferim solutii individuale care pot fi asigurate pe de-o parte prin utilizarea 
echipamentelor tehnice de ultima generatie ale firmelor noastre partenere, precum si prin know-how-ul 
dezvoltat. Pe de alta parte, o retea ampla de service si relatii cu clientii garanteaza in mod continuu 
capacitatea de productie a clientilor nostri. 

Calitate testate
Pentru mentinerea permanenta a standardelor ridicate de calitate ale firmelor noastre partenere, THONAUER 
Gmbh este certificata conform ISO 9001.
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Produse

Prelucrarea cablurilor Tehnologie de 
conectare

Sisteme de marcare Sisteme de testare

Tehnologie de 
depozitare si bobinare 

a cablurilor

Mixare, dozare şi 
distribuire

Soluţii pentru 
ecranare EMI, afisaje 
şi pentru indicatorii 

de temperatură

Constructor de masini 
speciale şi servicii
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Prelucrarea cablurilor
Compania Thonauer este un furnizor de solutii complete pentru sectorul industrial de prelucrare a 
cablurilor. Thonauer vă poate pune la dispozitie totul dintr-o singură sursă, de la echipamente 
individuale până la linii de productie complete. Automatizați etapele de proces consumatoare de timp, 
cum ar fi debitarea, dezizolarea, sertizarea și torsadarea cablurilor cu ajutorul mașinilor noastre complet 
automate și semiautomate de prelucrare a cablurilor! 

High Voltage Mașini de debitat 
pentru industrie

Mașini de dezizolat 
pentru cabluri și 

conductoare

Mașini de debitare și 
dezizolare

Mașini semiautomate 
de sertizat pentru 

aplicații industriale

Mașini complet 
automatizate pentru 

prelucrarea cablurilor

Mașina de torsadare a 
cablului

Fabricarea automată 
a cablajelor
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High Voltage

Lambda 240 SC

Maşină de dezizolare şi sertizare pentru aplicatii HV

 
Lambda 240 SC îmbină trei procese diferite de procesare a cablurilor: dezizolarea, sertizarea și inserția în 
conector a doi pini HV , clasa 1 și 2. Produsul permite o operare simplă prin intermediul touch panel și o 
schimbare rapidă a produsului alte caracteristici distinctive ale acestuia.

Date tehnice

Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

Lambda 240 SP

Mașină de prelucrare semiautomată a ecranajului pentru aplicații HV

 
La Lambda 240 este o soluție compactă, semiautomată de prelucrare a tresei de ecranare și a conductorilor 
interni a cablurilor HV (de înaltă tensiune) în domeniul electromobilității. Este astfel posibilă prelucrarea în 
serie a două cabluri individuale în paralel. Touch panel-ul asigură o memorare și o încărcare rapidă a 
parametrilor de proces, dar și o schimbare rapidă a produsului.

Date tehnice

Procese: -- / Producător: Komax AG
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Secțiunea transversală a conductorului Monofilar 2,5–70 mm²,
Bifilar 2×2,5 mm² până la 5×6 mm²

Lungimi de prelucrare până la 100 mm

Timp de procesare < 15 sec.

Timp de modificare < 3 min

Caracteristici speciale Sistem integrat de aspirare, protecție a conductorilor 
interni, unitate de tăiere configurabilă, rotativă.

Secțiunea transversală a conductorului Miez dublu 2 × 2,5 mm² până la 2 × 6 mm²

Timp de procesare < 15 sec.

Timp de modificare < 5 min

Caracteristici speciale Monitorizarea fortei de sertizare, procesul de 
asamblare ghidat de la distanță, verificarea 
scurtcircuitării, unitatea centrală de aspirare
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Lambda 240 ST

Mașină de fixare a ecranajului pentru aplicatii HV

 
Mașina compactă, semiautomată fixează și asigură tresa de ecranare a cablurilor de înaltă tensiune cu 
ajutorul benzii (tape). Această soluție este folosită în special în domeniul electromobilității. Procesul cu bandă 
îndeplinește cerințele sistemelor de conectoare Hirschmann PowerStar 40-2. Acest proces este parte dintr-o 
soluție completă, pentru că pregătirea are loc cu ajutorul unei mașini Lambda 240 SP.

Date tehnice

Procese: -- / Producător: Komax AG
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Intervalul diametrului 9,3–12,8 mm

Bandă 5 mm Coroplast 838X

Numărul de înfășurări > 1,5

Timp de procesare < 10 sec.

Timp de modificare < 5 min

Caracteristici speciale Servocomandă, touchscreen (ecran tactil)
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Mașini de debitat pentru industrie

Iota 330

Mașină de tăiere 

 
Iota 330 reprezintă mașina universală de taiere. Alături de conductoare, pot fi tăiate fără dificultate și cu 
atenție (antrenare cu bandă) benzile de plastic, furtunurile pneumatice, tuburile termocontractabile, 
conductorii tip bandă și multe altele. Pentru producția de mare serie, pot fi utilizate un număr de până la 4 
canale pentru prelucrarea în paralel. 

Date tehnice

Procese: Tăiere / Producător: Komax AG

SM 15 2PLC / SM 30 2PLC

Maşini de tăiere

 
Maşina de tăiere universală extrem de fiabilă şi de solidă din seria SM 15 a fost concepută pentru a prelucra 
o gamă largă de materiale diferite. În plus, maşina poate fi adaptata la nevoile dvs.
Tăiere prin perforare pentru tuburi, cauciuc expandat, profile de etanşare, tăiere prin forfecare pentru cabluri 
plate şi rotunde, tuburi termoretractabile, tăiere tuburi pentru mai multe materiale. 
Sunt disponibile ca opţiuni cuţite de tăiere conică. 

Date tehnice

Procese: Tăiere / Producător: ULMER GmbH
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Interval lungime cablu 1–1.000.000 mm

Precizia pe lungime +/- (1 mm + 0,2 % x L)

Înălțimea de trecere max. 16–25 mm în centrul antrenării cu bandă

Lățimea de trecere max. 82 mm

SM 15 2PLC SM 30 2PLC

Interval lungime cablu 0,1–999,999 mm

Înaltime de trecere max. 15/30 mm 15 mm

Înaltime de trecere min. 150 mm 300 mm
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SG 400 V

Maşini de tăiere

 
SG 400 V a fost special concepută pentru tăierea cablurilor de mari dimensiuni sau pentru tăieturi laterale. 
Cablurile multifilare sunt tăiate pana la un diametru exterior de 26 mm şi secţiune transversală de până la 
150 mm². Feeder-ul robust şi puternic (conform aplicaţiei din ZG 400 B2) permite de asemenea o poziţionare 
precisă a materialului de tăiere. 

Date tehnice

Procese: Tăiere / Producător: ULMER GmbH

SSM 60 / SSM 800

Maşină de tăiere tuburi

 
Maşina SSM 60 pentu tăierea tuburilor este adecvată pentru tăierea tuburilor gofrate închise şi crestate, a 
tuburilor din PVC, cauciuc, precum şi a altor tipuri de tuburi cu un diametru exterior de până la 60 mm. 
Datorită tăieturii de tip ghilotină aplicate (lama este fixată la un unghi de 45°), se obţine un unghi de tăiere 
precis, precum şi o calitate superioară de tăiere. 

Date tehnice

Procese: Tăiere / Producător: ULMER GmbH
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Interval lungime cablu 0,1–999,999 mm

Înălţime/lăţime de randament Până la 30 mm

Ridicare curea superioară Pneumatic, limitată mecanic

SSM 60 SSM 800

Interval lungime 0,1–999,999 mm

Inaltime maxima de procesare până la 60 mm până la 20 mm

Lăţimea maximă de procesare până la 60 mm până la 800 mm

Capul de tăiere acţionat pneumatic
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WSM 30E / WSM 60E / WSM 60ESB

Maşină de tăiere a tuburilor gofrate

 
Tuburile gofrate sunt utilizate în versiunea crestată şi fără crestătură pentru a proteja cablurile şi 
harnasamentele, de exemplu în industria automobilelor şi constructoare de maşini. De asemenea, pot fi 
prelucrate tuburile din sectorul medical sau pentru produsele electrocasnice . În procesul de tăiere, este 
importantă tăierea precisă şi fiabilă in partea de sus a ondularii. Calitatea superioară a tăieturii este 
importantă pentru a asigura etanşarea la punctul de contact.
Pentru aceasta, un cuţit rotativ evită marginile ascuţite care ar putea deteriora conductorii interiori. 

Date tehnice

Procese: Tăiere / Producător: ULMER GmbH

UNICUT 8017

Echipament de tăiere

 
Ideal pentru tăierea conductorilor electrici cu o secțiune transversală de 0,08–10 mm². Parametrii de tăiere 
sunt setați fie la aparat fie sunt încărcați în aparat prin intermediul software-ului de calculator. 

Date tehnice

Procese: Tăiere / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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WSM 30E WSM 60E WSM 60ESB

Interval lungime 0,1–999,999 mm

Înălţime/lăţime de 
randament

7–32 mm până la 60 mm până la 60 mm

Lungimea de alimentare 200 mm 200 mm 1.000 mm

Interval lungime cablu 2–99.999 mm

Diametrul conductorului 8 mm max. 

Viteza 1,5 m/sec.
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Mașini de dezizolat pentru cabluri și conductoare

Mira 32

Mașină de dezizolat

 
Mașina electrică de dezizolat Mira 32 reprezintă modelul de bază ideal pentru prelucrarea semiautomată a 
cablurilor atunci când sculele de mână nu mai fac față cerințelor. Modelul este conceput pentru 
conductoarele utilizate în sectoarele de automotive și industrial care pot fi dezizolate cu cuțite în V. Mașina, 
care poate fi reglată din butoane rotative, prelucrează cabluri cu un diametru exterior de până la 4 mm și o 
lungime de dezizolare de 25 mm. Conductoarele individuale și cele multifilare cu manta de izolare pot fi 
prelucrate prin îndepărtare totală sau parțială a izolatiei.

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG

Mira 230

Stripare

 
Maşina programabilă Mira 230 de la Komax este răspunsul la cerinţele actuale privind procesarea firelor cu o 
gamă largă de produse. Maşina îndeplineşte cerinţele ridicate cu o gamă extraordinară de aplicaţii, 
manevrare uşoară şi productivitate accelerată. Datorită funcţiilor speciale şi bibliotecii sale de articole, 
aceasta asigură o calitate superioară reproductibilă. Reprezintă prima alegere pentru procesarea 
multiconductorilor datorită adaptării sale în vederea procesării secvenţiale. 

Date tehnice

¹) In cazul conductorilor cu diametrul peste 2,59 mm AWG 10 care sunt dificil de procesat, recomandam 
efectuarea unui test de fezabilitate 

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG
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Secțiunea transversală a conductorului 0,03–3,3 mm²

Lungimea de dezizolare 1–25 mm

Particularități Compactă și mobilă

Secţiunea transversală 0,03–8 mm², AWG 32–8 ¹)

Diametru max. exterior 6,5 mm

Lungime de dezizolare 1,5–46 mm

Lungimea de dezizolare cu 
tăiere

46 mm - lungime de tăiere

Lungimea de tăiere 46 mm - lungime de dezizolare

Lungimea de dezizolare 0,01–46 mm



> Prelucrarea cablurilor > Mașini de dezizolat pentru cabluri și conductoare THONAUER Catalog de produse

Mira 230 Q

Mașină de dezizolat

 
Echipat cu toate funcțiile mașinii Mira 230, modelul Mira 230Q conține în mod suplimentar și sistemul 
electronic de monitorizare a tăierii ACD (Automatic Conductor Detector). Acest sistem de monitorizare 
detectează și semnalizează cea mai mică atingere între cuțit și conductor. Funcția poate fi activată pentru 
asigurarea calității la tăiere și/sau îndepărtarea izolației. Modelul Mira 230 Q utilizează tehnologia ACD și ca 
ajutor automat în ajustare. Valorile de tăiere vor fi adaptate în baza diametrului măsurat al conductorului.

Date tehnice

¹)In cazul conductorilor cu diametrul peste 2,59 mm AWG 10 care sunt dificil de procesat, recomandam 
efectuarea unui test de fezabilitate 

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG

Mira 340

Mașină de dezizolat cu cutite rotative

 
Performanță excepțional de mare determinată de cele 4 cuțite rotative. Tăiere perfectă chiar și în cazul 
izolațiilor cum ar fi Teflon®, Kapton® sau Silicon. Prelucrarea secvențială permite dezizolarea cablurilor cu 
mai multe straturi. Operare simplă prin intermediul ecranului tactil de 5“. Modernă și flexibilă. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG
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Secțiuni transversale ale 
cablului (dezizolare)

0,03–8 mm², AWG 32–8 ¹)

Diametrul exterior maxim 6,5 mm

Lungimea de dezizolare 
(AL)

1,5–46 mm

Particularități Sistem de monitorizare a tăierii ACD, secvențial

Secțiunea conductorului 0,013–16 mm²

Lungimea de dezizolare până la 72 mm

Particularităţi tăiere 0, funcție de torsadare 
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Cosmic 42R / 48R / 48RX

Maşini de dezizolare pentru cabluri coaxiale şi semiflexibile

 
Prelucrare de înaltă precizie a cablurilor stratificate. Maşina Cosmic 48R procesează cabluri coaxiale, triaxiale 
şi alte cabluri stratificate în până la 9 paşi. Maşina Cosmic 48RX este optimizată pentru dezizolarea cablurilor 
coaxiale semiflexibile. Toate au o funcţie de torsiune. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG

Cosmic 927R / 927RX / 60R-L

Maşini de dezizolare pentru prelucrarea conductorilor solicitanţi

 
Capetele rotative ale seriei Cosmic 927 oferă soluţia perfectă pentru prelucrarea izolaţiei dificile. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG
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42R 48R 48RX

Aplicaţie Fir microaxial cabluri coaxiale, triaxiale şi 
alte cabluri stratificate

cabluri coaxiale 
semiflexibile

Secţiunea transversală a 
conductorului

0,005–1,5 mm² 0,013–13 mm² (AWG 36–6)

Rezoluţia 0,01 mm

Lungimea maximă de 
extragere a izolatiei

40 mm

927R 927RX 60R-L

Aplicaţii O varietate mare de 
conductori

Izolaţii subţiri, cu fixare 
puternică (de ex. Teflon)

Pentru o lungime mare de 
dezizolare

Diametrul exterior al 
cablului

0,25–5,3 mm 0,25–5,3 mm 2,5–10 mm

Lungimea de dezizolare 1–25 mm 1,5–25 mm 3–200 mm

Funcţie de torsiune Disponibil Disponibil --
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AI 01 / AI 02

Maşini electrice de dezizolare

 
Modificarea continuă a secţiunii transversale a firului fără unelte, a lungimii de dezizolare de la 3 la 20 mm; 
este posibilă dezizolarea completă sau parţială. 
> THONAUER furnizeaza ferule corespunzatoare cerintelor. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

AI 03 / AI 04

Maşini electrice de dezizolare

 
Modificarea continuă a secţiunii transversale a firului fara unelte, a lungimii de dezizolare de la 3 la 20 mm; 
este posibilă dezizolarea completă sau parţială. 
> THONAUER furnizeaza ferule corespunzatoare cerintelor. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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AI 01 AI 01 E AI 02

Secţiunea transversală a 
firului

0,05–6 mm² 0,05–6 mm² 0,05–2,5 mm²

Diametrul max. al cablului 5 mm 5 mm 4 mm

Lungimea min. de 
impingere

22 mm + lungimea de 
dezizolare

22 mm + lungimea de 
dezizolare

15 mm + lungimea de 
dezizolare

Alimentare 100–240 V 100–240 V, sau 
acumulator incorporat

100–240 V

AI 03 AI 04 AI 04 E

Secţiunea transversală a 
firului

0,5–6 mm² 2,5–16 mm² 2,5–16 mm²

Diametrul exterior max. 5 mm 8 mm 8 mm

Lungimea min. de 
alimentare

32 mm + lungimea de 
dezizolare

22 mm + lungimea de 
dezizolare

22 mm + lungimea de 
dezizolare

Lungimea de dezizolare 13–30 mm 3–20 mm 3–20 mm

Alimentare 100–240 V 100–240 V 100–240 V sau acumulator 
incorporat



> Prelucrarea cablurilor > Mașini de dezizolat pentru cabluri și conductoare THONAUER Catalog de produse

AI 2,5–20 auto / AI 16–20 auto

Maşini electrice de dezizolare

 
Un senzor măsoară diametrul cablului şi defineşte în mod automat adâncimea de tăiere corespunzătoare. 
Este posibilă dezizolarea completă şi parţială. 
> THONAUER furnizeaza ferule corespunzatoare cerintelor. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

SC11

Aparat de dezizolare cu opțiune de sertizare

 
SC11 este un aparat de dezizolare integrat într-o stație de sertizare (presă și aplicator). Cu o mișcare ușoară 
SC11 preia cablul, îl dezizolează și se deplasează spre nicovala aplicatorului, unde este sertizat. Sistemul de 
acționare electropneumatic este ghidat SPS și facilitează o instalare, manipulare și întreținere simplă. SC11 
de la Mecal este potrivit pentru un cablu multifilar.

Date tehnice

Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: MECAL S.R.L.

BERI.CO.FLEX

Cap de dezizolare cu cuţite rotative

 
Cu BERI.CO.FLEX, vă prezentăm un concept nou şi modular de cap de dezizolare flexibil şi universal pentru 
toate cerinţele de dezizolare. Capul este adecvat în special pentru dezizolarea cablurilor coaxiale. Poate fi 
utilizat în combinaţie cu toate utilajele standard de tăiere. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH
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AI 2,5–20 auto AI 16–20 auto

Secţiune transversală 0,5–2,5 mm² 4–16 mm²

Diametrul exterior max. 4 mm 8 mm

Lungimea min. de alimentare 24 mm 24 mm

Lungimea de dezizolare 3–20 mm 3–20 mm

Diametru de dezizolare Până la 17 mm

Număr de cuţite Până la 6 

Secțiunea firului 0,035–3 mm² (32–12 AWG)

Lungimea de dezizolare 2–12 mm
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BERI.CO.MAX V2 / BERI.CO.MEGAMAX

BERI.CO.MAX V2 şi MEGAMAX sunt utilaje coaxiale pentru cabluri mari şi au fost concepute pentru 
dezizolarea cu precizie a cablurilor coaxiale cu diametrul exterior de 25,0 mm (0,98") şi pentru o lungime de 
dezizolare de până la 100,0 mm (3,94”). Acest utilaj permite un interval de operare unic până în prezent. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

BERI.CO.CUT

Dispozitiv de tăiere pentru cablurile coaxiale

 
BERI.CO.CUT este un dispozitiv de înaltă precizie pentru tăierea cablurile coaxiale cu straturi multiple. În 
special cablurile de înaltă tensiune utilizate la noua generaţie de vehicule electrice pot fi prelucrate în mod 
fiabil cu BERI.CO.CUT, în câteva secunde şi eficient sub aspectul costurilor. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH
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BERI.CO.MAX V2 BERI.CO.MEGAMAX

Diametru de dezizolare 1,0–24,5 mm
DO (0,04”–0,96”)

2,0–25,0 mm
DO (0,07”–0,98”)

Lungime de dezizolare 0–100,0 mm 0–100,0 mm

Etape de dezizolare Până la 10 Până la 20

Diametru exterior De la 0,28” (7,0 mm) până la 0,71” (18,0 mm), în 
funcţie de izolaţie

Lungime ecran împletit Până la 15,75” (400,0 mm), în funcţie de izolaţie
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AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / AM.STRIP.500

Unitate pneumatică de dezizolare a cablurilor

 
AM.STRIP.1 este o maşină semiautomată, cu întrebuinţare universală, pentru dezizolarea cablurilor, care 
poate fi utilizată într-un mediu industrial rigid, pentru o producţie economică de volum mic şi mediu. Cu 
ajutorul cuţitelor speciale, adaptate la cablul prelucrat, această unitate poate prelucra aproape orice cablu 
disponibil pe piaţă. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

AM.ALL.ROUND

Maşină pneumatică de dezizolare cu lame rotative

 
Cu această maşină semiautomată de dezizolare AM.ALL.ROUND, efectuaţi operaţiuni de tăiere şi dezizolare 
într-un mod rapid, confortabil şi menţineţi o precizie ridicată. Dezizolarea uşoară a izolaţiilor dificile, acolo 
unde procesele convenţionale de tăiere şi dezizolare nu sunt suficiente sau chiar imposibile. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH
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AM.STRIP.1 AM.STRIP.2 AM.STRIP.500

Diametru fir: 
Cablu rotund,
Cablu-panglică plat

0,5–15 mm,
până la 20 mm lăţime 

1,0–25 mm,
până la 35 mm lăţime 

până la 30 mm,
până la 32 mm

Lungimea de dezizolare:
Totală,
Parţială

până la 65 mm,
până la 250 mm

până la 120 mm,
până la aprox. 450 mm

până la 500 mm

Diametru fir 2–24 mm

Lungimea de dezizolare: 
Totală, 
Parţială

între 5 şi 160 mm, 
până la 400 mm
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Sylade 7 H

Echipament manual de dezizolare cu laser

 
Primul echipament manual de dezizolare cu laser din lume. Conductorii dificili, de ex. conductorii torsadați 
sau asimetrici, pot fi dezizolați în mod simplu și sigur cu acest laser. Forma constructivă ușor de mânuit este 
singulară și permite, pentru prima oară, utilizarea mobilă a unui aparat de dezizolare cu laser. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Laselec S.A

Sylade 7

Echipament de dezizolare cu laser

 
Dezizolarea cu laser constituie cea mai sigură și rapidă cale pentru dezizolarea cablurilor ecranate și 
torsadate. Laserul rotativ emis de diodele laser taie precis, fără contact și prin aceasta în mod protector, chiar 
și cele mai dificile izolații. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Laselec S.A
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Diametrul exterior 0,9–7 mm

Lungimea de dezizolare 180 mm

Materialul izolației PTFE, poliimide, ETFE, X-ETFE, FEP, etc. 

Standarde CE, FDA, FCC, Clasa laser 1, EN2812, SAE AIR6894

Diametrul exterior 0,9–7 mm

Lungimea de dezizolare 2–200 mm

Materialul izolației PTFE, poliimide, ETFE, X-ETFE, FEP, fibră de sticlă, etc. 

Standarde CE, FDA, FCC, Clasa laser 1, EN2812, SAE AIR6894
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Mașini de debitare și dezizolare

Kappa 310 / 315 / 320

Maşină de tăiere şi dezizolare

 
Puterea, performanţa şi un nou tip de senzori sunt cele trei caracteristici cheie ale maşinilor de tăiere şi 
dezizolare Kappa complet automate. Interfeţele la pre-feedere şi imprimantele cu jet de cerneală sunt 
integrate. Ecran tactil uşor de utilizat. 

Date tehnice

Procese: Tăiere şi dezizolare / Producător: Komax AG

Kappa 322 / 330 / 350

Maşină de tăiere şi dezizolare

 
Maşini puternice de tăiere şi dezizolare pentru secţiuni transversale mai mari. Viteza de prelucrare ridicată 
garantează cicluri scurte de producţie. Maşina Kappa 322 oferă dezizolarea simultană a mai multor fire 
interne (de ex. cablurile de alimentare). Un transport lin al firului cu transmisie prin curea. Interfeţe pentru 
sisteme de imprimare, prefeeder şi depozitare. 

Date tehnice

Procese: Tăiere şi dezizolare / Producător: Komax AG
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Kappa 310 Kappa 315 Kappa 320

Secţiunea transversală a 
firului

0,02–6 mm² 0,05–10 mm² 0,05–10 mm²

Max. Lungimea de 
dezizolare: 
Dezizolare completă
Dezizolare parţială

100 mm, 
999,9 mm

Viteza de transport a 
cablului

4 m/sec. 2 m/sec. 4 m/sec.

Sistemul de transport Role individuale

Kappa 322 Kappa 330 Kappa 350

Secţiunea transversală a 
firului

0,05–16 mm² 0,22–35 mm² 2,5–120 mm²

Lungimea max. de 
dezizolare:
Dezizolare completă,
Dezizolare parţială

100 mm,
999 mm

180 mm,
999 mm

290 mm,
999 mm

Viteza de transport a 
cablului

4 m/sec. 4,8 m/sec.

Sistemul de transport Role duble sau transmisie prin curea
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Kappa 331

Masina de taiere si dezizolare cu unitate de cutite rotativa

 
Cabluri rotunde, multifilare, cu si fara ecranare, sunt dezizolate in mai multe etape. Masina poate fi adaptata 
rapid in functie de proces, ceea ce o face ideala pentru o utilizare flexibila. 

Date tehnice

Procese: Tăiere şi dezizolare / Producător: Komax AG
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Sectiunea transversala a firului 0,22–35 mm²

Diametru max. exterior 16 mm

Interval lungime 1–800.000 mm

Versiuni Masina universala/coaxiala
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Mașini semiautomate de sertizat pentru aplicații industriale

bt 712

Maşini de sertizare pe banc de lucru

 
Modelul semiautomat bt 712 pe banc de lucru convinge prin tehnologia sa modernă şi stabileşte noi 
standarde în ceea ce priveşte calitatea şi viteza. Această presă multifuncţională permite utilizarea tuturor 
instrumentelor comerciale comune de sertizare. Analizorul de forţă de sertizare în combinaţie cu tăietorul de 
cabluri sertizate defecte oferă cea mai înaltă calitate de producţie posibilă. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

bt 722

Presă pe banc de lucru

 
Această presă pe banc de lucru este remarcabilă sub aspectul ciclurilor scurte, a timpilor de conversie şi 
punere în funcţiune, înălţimea programabilă de sertizare şi interfaţa TopTouch accesibilă pentru utilizator. 
Aceste caracteristici, combinate cu maşina opţională programabilă pentru dezizolare şi tăietorul pentru piese 
defecte asigură conductori finisaţi de calitate superioară, indiferent de operatorul maşinii. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG
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Forţa de sertizare 20 kN

Secţiunea transversală a firului până la 6 mm²

Înălţimea reglabilă de sertizare +5/-3 mm

Caracteristici Analizor de forţă de sertizare uşor de utilizat

Forţa de sertizare 20 kN

Secţiune transversală până la 6 mm²

Înălţime programabilă de sertizare +0,2/-0,8 mm

Caracteristici Analizor integrat de forţă de sertizare, prelucrare 
secvenţială
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AM 02 C / AM 02.1 C

Unitate electropneumatică de sertizare pentru ferule izolate şi neizolate

 
Unitatea AM 02 C / AM 02.1 C (“Compact“) este o maşină electropneumatică modulară de dezizolare şi 
sertizare pentru prelucrarea rapidă şi fiabilă a ferulelor izolate şi neizolate cu secţiuni transversale mici. 
Printre caracteristici se numără: schimbarea uşoară a uneltelor, timpul scurt de prelucrare, prelucrarea rapidă 
şi calitatea sertizării, în conformitate cu DIN 46228. 
> THONAUER furnizeaza ferule corespunzatoare cerintelor.

Date tehnice

Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

AM 03 / AM 03 C / AM 03 universal

Automat de dezizolare și sertizare

 
Seria AM 03 de la Zoller + Fröhlich oferă mașini de deizolare și sertizare acționate electropneumatic pentru 
prelucrarea contactelor libere cu pin sau mufă de diferite tipuri. Contactele sunt alimentate automat prin 
intermediul unui transportor oscilant.

Date tehnice

Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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AM 02 C AM 02.1 C

Secţiunea transversală a firului 0,14–0,34 mm² 0,25–0,75 mm²

Lungimea de sertizare 6/8 mm 5–10 mm

AM 03 AM 03 C AM 03 universal

Secțiune transversală 
conductor

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

Lungimea de deizolare 36 mm 13 mm 36 mm
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AM 02 universal / AM 04 / AM 04.1

Maşină de dezizolare şi sertizare pentru ferule izolate

 
Maşina electropneumatică universală de dezizolare şi sertizare pentru prelucrarea rapidă şi fiabilă a 
manşoanelor libere izolate. Calitatea sertizării este în conformitate cu DIN 46228. Echipamentul AM 02 CK 
este o versiune specială a echipamentului AM2 universal, avand sistemul de monitorizare a forței de crimpare 
integrată. 
> THONAUER furnizeaza ferule corespunzatoare cerintelor. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Unic-L / Unic-LS / Unic-LZ

Unitate de dezizolare şi sertizare pentru ferule izolate

 
Maşini de dezizolare şi sertizare cu transmisie electropneumatică. 
> THONAUER furnizeaza ferule corespunzatoare cerintelor. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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AM 02 universal AM 04 AM 04.1

Ferule

Secţiunea transversală a 
firului

0,5–2,5 mm² 4–10 mm² 4–10 mm²

Lungimea de sertizare 6–12 mm 8–12(18) mm 9–15(18) mm

Unic-L Unic-LS Unic-LZ

Ferrules

Unic Unic Dublu

Secţiunea transversală a 
firului

0,5–2,5 mm² 0,5–2,5 mm² 2 x 0,5–2 x 1,5 mm²

Lungimea de sertizare 8 mm 6/8/10 mm 8 mm
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CR 03 K / Crimper-G / Crimper-LS

Maşină de sertizare pentru terminale tip inel şi ferule izolate 

 
> THONAUER furnizeaza ferule corespunzatoare cerintelor.

Date tehnice

Procese: Sertizare, presare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

ECM 04 / UNIC-G / UNIC-GS

Maşini de dezizolare şi sertizare pentru ferule izolate pe tambur.

 
Prelucrarea fiabilă a ferulelor pe tambur. Calitatea sertizării este în conformitate cu DIN 46228. Echipamentul 
ECM 04 este disponibil si ca o versiune cu acumulator reincarcabil incorporat pentru funcționarea opțională 
cu baterie prin modelul ECM 04 E. 
> THONAUER furnizeaza ferule corespunzatoare cerintelor.

Date tehnice

Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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CR 03 K Crimper-G Crimper-LS

Ac de inel Ferule

Tip -- DIN 46228 DIN 46228

Secţiunea transversală a 
firului

0,5–6 mm² 0,5–2,5 mm² 0,34–4 mm²

Lungimea de sertizare -- 8 mm 6–12 mm

Sursa de alimentare Electropneumatică

ECM 04 UNIC-G UNIC-GS

Ferule

Sursa de alimentare Electrică Electropneumatică Electropneumatică

Secţiunea transversală a 
firului

0,5–2,5 mm² 0,5–2,5 mm² 0,5–2,5 mm²

Lungimea de sertizare 8 mm 8 mm 8/10 mm

Caracteristici Schimbarea uşoară a 
secţiunii transversale

Selecţie automată a 
secţiunii transversale

Lungimea de crimpare de 
8/10 fără schimbarea 
uneltelor
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UNIC-GV

Echipament automat de dezizolare și sertizare

 
Procesarea a 5 tuburi de capăt diferite, pe role, fără schimbarea sculelor sau a rolelor. Operare simplă prin 
intermediul ecranului tactil. Este adecvat și pentru tuburile de capăt multistandard (tuburi de capăt cu umăr 
extins). Acest aparat este ideal, în special, la schimbarea frecventă a tuburilor de capăt, deoarece se elimină 
timpii morți pentru reechipare. 
> THONAUER furnizeaza ferule corespunzatoare cerintelor. 

Date tehnice

Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

UP 14 / UP 14 BA / UP 14 Z

Maşină pneumatică de sertizare pentru contacte libere

 
O unealtă perfectă pentru începători, datorită raportului ridicat calitate-preţ. Utilizarea tuturor poansoanelor 
WEZAG este posibilă şi cu dispozitivul opţional de poziţionare. 

Date tehnice

Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG
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Tub de capăt

în role

Secțiune transversală conductor 0,5–2,5 mm²

Lungimea de sertizare 8/10 mm

UP 14 UP 14 BA UP 14 Z

Forţa de sertizare max. 14 kN la 6 bari

Sectiuni transversale 
procesate

ferule izolate 0,25–6 mm²
ferule neizolate 0,5–16 mm²
terminali izolati si neizolati 0,14–50 mm²
contacte rasucite 0,14–16 mm²
contacte FASTON neizolate 0,14–6 mm² 
tuburi de conectare 1,0–6,0 mm²

Functii speciale standard Sistem automat de fixare a 
contactelor

Control de secventa 
obligatoriu
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SSC

Maşină pneumatică de siguranţă pentru sertizarea contactelor libere

 
Mecanismul de siguranţă protejat prin brevete nu eliberează sertizarea dacă deschiderea poansoanelor 
depăşeşte 5,9 mm. Astfel, capacele de siguranţă nu sunt necesare, fapt care accelerează procesul de 
producţie. 

Date tehnice

Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG

UP 35 / UP 35 BA

Maşină pneumatică de sertizare pentru contacte libere

 
Datorită designului inovator, această maşină care nu necesită aproape niciun fel de întreţinere are nevoie de 
mai puţin spaţiu. Această maşină poate fi transportată cu uşurinţă cu ajutorul mânerului furnizat în formă de 
T. Operaţia este simplificată prin utilizarea pedalei de siguranţă – mâinile rămân libere pentru a insera bornele 
şi conductorul. Pentru schimbul facil al suportului de poanson, nu este necesară niciun fel de unealtă. 

Date tehnice

Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG

UP 60

Mașină pneumatică de sertizare pentru contacte libere

 
Maşină universală puternică. Caracteristici: pedala de siguranţă oferă un ciclu scurt; schimbarea fără unelte a 
setului de poansoane, iluminare cu LED integrată, blat integrat. 

Date tehnice

Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG
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Forţa de sertizare max. 35 kN la 6 bari

Caracteristici Mecanism de siguranţă

UP 35 UP 35 BA

Forţa de sertizare max. 35 kN la 6 bari

Caracteristici -- Sistem automat de susţinere a 
contactelor

Forţa de sertizare max. 75 kN la 6 bari

Dimensiuni de deschidere Cursa min. 6–32 mm
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UP 65 

Maşină hidraulică de sertizat pentru contacte libere 

 
Maşina hidraulică de sertizat UP 65 montată pe banc oferă chiar şi mai multă putere pentru prelucrarea 
contactelor electrice de până la 400 mm². Datorită unităţii hidraulice nou dezvoltate şi integrate, maşina face 
economie de spaţiu, este silenţioasă şi uşor de instalat. Maşina prezintă flexibilitate în utilizare deoarece 
trebuie conectată doar electric. 

Date tehnice

Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG

UP 150

Mașină hidraulică de sertizare pe banc de lucru

 
Datorită echipamentului hidraulic integrat, presa UP 150 este o mașina compacta de mare putere care 
permite prelucrarea fără probleme a secțiunilor transversale mari. Una dintre caracteristicile de top o 
reprezintă monitorizarea sertizării care conduce întotdeauna la rezultatul corect. Aceasta mașina de sertizare 
permite de asemenea setarea individuala a domeniului de sertizare și cursa.

Date tehnice

Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG
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Forta maxima de sertizare 150 kN

Cursa maxima 40 mm

Caracteristici Contor electronic, Spatiu de stocare pentru 30 
programe, Inaltime de sertizare programabila, Seturile 
de matrici sunt usor de schimbat

Forța de sertizare 150 kN

Particularități Sistem integrat de monitorizare a sertizării, adaptor de 
schimbare rapidă fără ajutorul unor scule
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Mașini complet automatizate pentru prelucrarea cablurilor

Gamma 255

Maşină de sertizare complet automată

 
Maşina Gamma 255 este specializată în sertizarea secţiunilor transversale mici şi a cablurilor de lungime 
mică. Indiferent de sarcină, de la sertizarea pe ambele capete la rasucire, tratare cu fondanţi şi cositorire, 
maşina Gamma 255 o îndeplineşte cu un control de proces convingator şi cu timpi minimi de conversie. În 
ciuda caracterului său compact, acest dispozitiv dispune de monitorizare complet integrată a calităţii şi de 
sisteme de alimentare ca parte din echiparea sa standard. 

Date tehnice

Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

Gamma 263 S

Maşină de sertizare complet automată

 
Deşi are o dimensiune compactă, această maşină de sertizare complet automată combină simplitatea şi 
funcţionalitatea cu economia şi fiabilitatea proceselor pentru a furniza un randament ridicat al pieselor. 
Aceasta constituie un adevărat succes când vine vorba de a obţine un raport excelent calitate-preţ. Fie că 
optaţi pentru role sau pentru transmisia prin curea, puteţi să reglaţi utilizarea acestui dispozitiv după 
necesităţile dvs. individuale şi puteţi face acest lucru într-un timp foarte scurt. 

Date tehnice

Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG
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Secţiunea transversală a firului 0,0123–2,5 mm² (AWG36–AWG14)

Interval lungime 15–10.000 mm

Lungimile de dezizolare 0,1–15 mm

Secţiunea transversală a firului 0,13–4 mm² (4,0 mm² în funcție de tipul de fir)

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

Lungimile de dezizolare 0,1–20 mm (0,004–0,79 in)
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Alpha 530

Maşină de sertizat complet automat

 
Sistem robust 
Alpha 530 este un sistem complet automat destinat proceselor de sertizare la ambele capete ale firului si de 
inserare garnitura de protectie. Masina este optimizata pentru a realiza extrem de rapid schimbarea 
accesoriilor si a programelor de productie.Monitorul de forta a sertizarii CFA+ este prezent ca si dotare 
standard.Optiunile de asigurare a calitatii precum detectorul automat de conductor (ACD) si verificarea 
calitatii dezizolarii (SQC) pot fi instalate ulterior. 

Date tehnice

Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

Alpha 550 

Maşină de sertizat complet automată

 
Performanţe maxime 
Alpha 550 este cel mai nou sistem complet automat destinat proceselor de sertizare la ambele capete ale 
firului si de inserare garnitura de protectie.Toate cerintele de productivitate, flexibilitate si calitate sunt 
indeplinite la cel mai inalt nivel. 

- Viteza de productie foarte mare pentru optimizarea costurilor
- Conversie ultra-rapida a proceselor pentru o productivitate maxima
- Usor de setat pentru asigurarea unui proces fare defecte
- Sistem robust si optiuni versatile
- Controlul calitatii la cel mai inalt nivel

Date tehnice

Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG
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Secţiunile transversale ale cablului 0,13–4 mm², Opţional 0,13–5 mm²

Viteza de tragere a cablului max. 9 m/sec.

Forţă de sertizare 1–22 kN

Secţiunile transversale ale cablului 0,13–6 mm² (AWG 26–12)

Viteza de tragere a cablului până la 12 m/sec.

Forţă de sertizare 1–22 kN
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Mașina de torsadare a cablului

bt 188 T / bt 288

Maşini de torsadat semiautomate

 
Cu ajutorul echipamentului bt 188 T, este foarte uşor să torsasati două, trei sau chiar patru fire. Cu opţiunea 
precisă de torsadare a mai multor conductori, trei sau patru conductori pot fi torsadati perfect, fără erori de 
pas. Ca şi în cazul perechilor torsadate, rezultatul îl reprezintă o lungime de pas uniformă, cu o 
reproductibilitate ridicată pe toată lungimea torsadata a cablului. 

Date tehnice

Procese: Torsiune / Producător: Komax AG

Alpha 488 S

Maşină de torsadat complet automată

 
Alpha 488 S produce perechi torsadate într-un mod complet automat, din două fire în vrac, complet tăiate pe 
lungime şi terminate, cu toate controalele de calitate incluse. 

Date tehnice

Procese: Torsiune / Producător: Komax AG
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bt 188 T bt 288

Secţiunea transversală a firului între 2 × 0,08 şi 2 × 4 mm² (Opţional: 3 sau 4 fire)

Lungimea de pas 8–50 mm

Lungimea torsionată între 300 mm şi 12 metri în etape de câte 3 metri

Linii de torsiune per maşină 1 2

Secţiunea transversală a firului 2 × 0,22–2 × 2,5 mm² (Opţional: de la 0,13 mm²)

Lungimea de pas 5–80 mm

Lungimea torsadata 700–10.000 mm
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Fabricarea automată a cablajelor

Zeta 640 / 650

Mașină complet automată de fabricare a cablurilor

 
Diferitele cabluri și contacte sunt prelucrate automat fără modificarea mașinii. Acest lucru face să fie posibile 
producerea loturilor de mărime 1 fără cheltuieli aditionale. Comparativ cu munca manuală clasică, timpul de 
producție se reduce cu până la 50 %. Fluxul continuu de date de la software-ul de proiectare la echipamentul 
de producție reduce erorile și majorează productivitatea. 
În cele din urmă, veți obține cablurile necesare în ordinea corectă, cu eticheta dorită, gata grupate pentru 
prelucrarea ulterioară. 

Date tehnice

Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Komax AG

Zeta 630

Harnașament de fabricație Zeta

 
Zeta 630 eficientizează şi permite construirea la timp a panoului de comandă. Datorită procesului economic 
de automatizare, asamblarea cablurilor este foarte productivă, începând cu mărimea de lot 1. Procesele 
automatizate şi producţia în loturi sau secvenţială scurtează timpii de producţie cu până la 50 de procente. 
Schimbătorul automat de fire furnizează până la 36 de cabluri diferite, iar modulul CM 1/5 GS procesează 
până la cinci manşoane diferite pentru fire. Producţia fiabilă, complet automatizată asigură în mod constant o 
calitate ridicată. 

Date tehnice

Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Komax AG
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Zeta 640 Zeta 650

Numărul de stații / cu extensie 5 / 10 8 / 13

Număr de conductori 36

Module de proces Sertizare, aplicare manșoane, torsadare, cositorire, aplicare tuburi de 
capăt, graifer dublu, tuburi de capăt, sertizare MIL, sudare, compactare cu 
ultrasunete

Asigurarea calității Sisteme integrate de măsurare a înălțimii de sertizare și a forței de 
extracție, monitorizarea forței de sertizare, recunoașterea conexiunii, 
monitorizarea tăierii, recunoașterea schimbării materialului și verificarea 
materialului,monitorizarea poziției garniturii, recunoașterea capetelor 
contactelor

Secţiunea transversală a firului 0,22–6 mm² (AWG 24–AWG 10)

Selectorul de fire max. 36 de fire (în paşi de câte 6 fire)

Lungimi cu procesare bilaterală 240–3.000 mm standard; 
240–5.000 mm opţional

Lungimi cu procesare unilaterală 85–3.000 mm standard; 
85–5.000 mm opţional

Statii 2
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DLW – Digital Lean Wiring

Software pentru construcția dulapurilor de comandă

 
Software-ul DLW (Digital Lean Wiring) de la Komax asigură automatizarea în dulapurile de comandă cu 
ajutorul unei prelucări eficiente a datelor. Astfel poate fi economisit în mod clar timp comparativ cu munca 
manuală, inclusiv la loturile de mărime 1.

Utilizarea nu presupune costuri mari de întreținere pentru baza de date a componentelor comparativ cu 
sistemele obișnuite ECAD, pentru că lungimea cablurilor poate fi stabilită prin cablare virtuală. Acest lucru se 
poate realiza cu ajutorul unei fotografii a dulapului de comandă sau a unui desen 2D. Datele existente sunt 
simplu de importat. Alternativ Komax oferă o cameră pentru o măsurare fotografică cu roundshot în mai 
multe imagini individuale. Acestea sunt cumulate cu acuratețe într-o imagine completă și importate în DLW.

DLW-ul se remarcă printr-o interfață facilă pentru utilizator accesibilă prin touch screen. DLW Viewer îl 
conduce pe operator pe întreg traseul de cablare, ceea ce face ca și persoanele mai puțin specializate să 
poată executa această operație de lucru.

Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Komax AG

Omega 740 / 750

Mașină complet automatizată de fabricare a seturilor de cabluri

 
Mașinile Omega 740 și 750 servesc fabricării complet automatizate a seturilor de cabluri echipate la ambele 
capete. Pot fi prelucrate simultan până la 36 de tipuri diferite de cabluri. Un număr de până la 8 stații de 
proces permite configurarea aproape oricărui proces de fabricație și fabricarea eficientă a seturilor de cabluri 
fără reechipare. Marcarea se face în mod automatizat prin intermediul a două imprimante cu cerneală. 
Mașina Omega predă complet automatizat conductoarele la un alimentator de carcase aflat în aval. Prin 
intermediul unor numeroase îmbunătățiri, cum ar fi monitorizarea optică, plăcile suport de dimensiuni mai 
mari, și multe altele, acest alimentator este în măsură să aplice fără greșeală și carcasele de fișe de mici 
dimensiuni sau alte componente. 

Date tehnice

Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG
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Omega 740 Omega 750

Numărul de stații / cu extensie 5 / 10 8 / 13

Număr de conductoare 36

Module de proces Sertizare, alimentare manșoane, sertizare MIL, tuburi de capăt, 
compactare cu ultrasunete

Asigurarea calității Sisteme integrate de măsurare a înălțimii de sertizare și a forței de 
extracție, monitorizarea forței de sertizare, recunoașterea conexiunii, 
monitorizarea tăierii, recunoașterea schimbării materialului și verificarea 
materialului;Echipare: Monitorizarea coliziunii, forței de echipare și 
etanșării contactului
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MES – Manufacturing Execution System

Soluție software pentru industria de prelucrare a cablurilor 4.0

Software-ul de producție dezvoltat în comun de Komax și iTAC Software este destinat exact nevoilor apărute 
în producția seturilor de cabluri. Soluția end-to-end este destinată întregului lanț de valorificare - începând cu 
recepția mărfii, toate etapele de producție până la ieșirea mărfii - din cadrul întreprinderilor de prelucrare a 
cablurilor, indiferent de dimensiune.

Software-ul poate fi utilizat pentru planificarea, comanda și supravegherea întregii producții: mașini, munci 
manuale, auxiliare, flux de material, resurse etc. În acest fel procesele pot fi standardizate optim, se pot evita 
defectele de producție și se poate crește considerabil calitatea produsului. În acest fel este posibilă și 
producția la termen a produselor complexe la calitatea dorită.

Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Komax AG
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Manipularea cablurilor

ads 112

Echipament de tragere a firelor

 
Komax ads 112 de tragere a firelor este alegerea perfectă pentru alimentarea optimă a firelor de pe bobine, 
containere Conipack sau tamburi. Firul este transportat de două curele dinţate sincrone. Firele de la cele fine 
la cele groase sunt antrenate cu putere, şi totuşi lin, în staţiile de prelucrare, conversiile la firele care nu sunt 
rotunde făcându-se rapid şi cu uşurinţă. Schimbare uşoară şi rapidă a firelor. 

Date tehnice

Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

ads 115

Echipament de alimentare a firelor

 
Komax ads 115 este un sistem de alimentare cu fire care poate fi utilizat într-un mod foarte flexibil cu 
maşinile automate Komax pentru tăiere şi dezizolare. Puteţi să schimbaţi cu uşurinţă poziţia unităţii liniare de 
depozitare, pentru a o amplasa în locul ideal pentru fiecare aplicaţie. Tamburi cu diametru de până la 400 
mm, inele libere şi cabluri-panglică pot fi utilizate pe standul de derulare. Sistemul de prindere rapidă permite 
schimbarea rapidă a diferitilor tamburi. 

Date tehnice

Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG
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Secţiunea transversală a firului până la 28 mm

Lăţimea cabului plat max. 28 mm

Greutatea tamburului pentru fire max. 100 kg

Tamburi Diam. 600 mm x lăţime 250 mm x diam. central. 
14–95 mm

Secţiunea transversală a firului max. 4 mm²

Capacitatea de susţinere a greutăţii max. 20 kg
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ads 119 / ads 123 

Echipament de tragere a firelor

 
Sistemul de prindere tambur este combinat cu un mecanism de ridicare simplu care va permite sa schimbati 
tamburii grei fara un efort ridicat. Functiile de configurare convenabile ca avans lent si mers inapoi, fac mai 
usoara schimbarea tamburului. Motorul extrem de puternic functioneaza incet si lin. 

Date tehnice 

Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

Komax 106

Sistem de alimentare cu cabluri

 
Komax 106 este un sistem de alimentare, potrivit, înainte de toate, pentru prelucrarea diferitelor fire la o 
viteză ridicată. Alimentarea are loc prin inele libere, fire de cablu, conipack sau sistemul central de depozitare 
a cablurilor. Mașina poate fi operată atât „stand alone”, cât și în combinație cu mașinile automate de 
prelucrare a cablurilor. În special pentru automatele Komax există o interfață compatibilă.

Date tehnice

Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG
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ads 119 ads 123

Tambur: 
Diametru maxim,
Latime maxima,
Greutate maxima

600 mm,
500 mm,
100 kg

1.000 mm,
750 mm,
600 kg

Fir: 
Diametru,
Sectiunea transversal a firului

Pana la 15 mm,
Pana la 35 mm²

Pana la 35 mm,
Pana la 95 mm²

Diametrul cablului bis 4 mm

Viteza de alimentare max. 6 m/sec.

Caracteristici speciale Algoritm de reglare cu modul automatic de învățare



> Prelucrarea cablurilor > Manipularea cablurilor THONAUER Catalog de produse

F1150

Sistem de alimentare cu cabluri

 
Sistemul motorizat de alimentare F1150 este cel mai nou dintre sortimentele Komax pentru prelucrarea 
automată și cu tensionare redusă a tamburului pentru fire până la 300 kg. Mașina poate preluca un spectru 
larg de cabluri rotunde și este indicată în special pentru cabluri sensibile la întindere, cum ar fi de ex. 
cablurile coaxiale. Acest sistem de alimentare este foarte compatibil și poate fi încorporat cu o linie de 
prelucrare a cablurilor completă

Date tehnice

Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

dps 375

Echipament de depozitare

 
Echipamentul variabil dps 375 pentru depozitarea cablurilor are un cadru mobil şi o evacuare activă a firelor 
pentru o utilizare orientată către proces. Acest model este însoţit de o sortare programabilă a dimensiunilor 
de lot, ceea ce îl face însoţitorul perfect pentru o maşină Kappa automată de tăiere şi dezizolare din a treia 
generaţie. Firele cu o lungime de până la 3,5 m sunt sortate şi depozitate. 

Date tehnice

Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG
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Tamburi:
diametru max.,
lățime max.,
greutate max.

800 mm,
650 mm,
300 kg

Cablu:
Diametru,
Secțiune transversale

mod de selectare 18/35 mm,
95 mm²

Capacitate de susținere a greutății 300 kg

Caracteristici speciale Sistem de reglare cu telecomandă

Diametru fir max. 35 mm

Lungime fir aprox. 150–3500 mm

cureaua transportorului --
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KA 3000 / KA 6000
 
Aceste unităţi de depozitare a firelor sunt prevăzute pentru depozitarea conductorilor cu lungimi mari într-un 
mod clar şi la lungimea completă. Unitatea de depozitare KA 3000 este adecvată pentru depozitarea firelor cu 
o lungime de până la 3.000 mm; unitatea KA 6000, pentru depozitarea firelor cu o lungime de până la 
6.200 mm. Diametrele maxime ale firelor pentru cele două modele sunt de 18 mm respectiv de 35 mm. Cu 
modelul KA 3000-2, două loturi separate pot fi depozitate în tăvi separate. 

Date tehnice

Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

KRI 800-T / dps 272

Echipament de înfăşurat

 
Komax KRI 800-T pentru înfăşurat fire este conceput pentru bobinarea eficientă a conductorilor lungi. După 
bobinare, glisiera se poziţionează automat în partea inferioară şi se deschide capacul de siguranţă, pentru a 
permite înlăturarea cu uşurinţă a firului bobinat. Maşina KRI 800-T este în special adecvată pentru 
conductorii de mari dimensiuni. 
Maşina de înfăşurat Komax dps 272 este alegerea perfectă pentru cablurile cu lungime în exces. Cu designul 
său de tambur dublu şi cu capacul de siguranţă cu glisare automată, prelucrarea este rapidă, fiabilă şi sigură. 

Date tehnice

Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG
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KA 3000 KA 6000

Diametrul conductorului max. 18 mm max. 35 mm

Lungimea conductorului 350–3.000 mm 350–6.200 mm

Cureaua transportorului activă

KRI 800-T dps 272

Diametru fir max. 35 mm max. 15 mm

Lungime fir min. 1.000 mm

Diametrul interior al bobinei, 
diametrul exterior al bobinei

250–600 mm,
max. 750 mm

100–300 mm,
max. 750 mm

Greutatea bobinei max. 80 kg max. 10 kg
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dps 261

Echipament de legare

 
Echipamentul Komax dps 261 leagă bobinele de fire rapid şi lin. Uşurinţa în operare şi fiabilitatea ridicată fac 
din acest dispozitiv un supliment ideal pentru toate maşinile de înfăşurat. Nodul făcut în operaţia de legare 
este uşor de desfăcut. Echipamentul de legare Komax dps 261 este acţionată cu ajutorul unei pedale. Un 
grad ridicat de siguranţă şi fiabilitate este asigurat prin intermediul ambreiajului glisant cu ac. Echipamentul 
de legare Komax dps 261 nu prelucrează doar fire. Poate fi utilizată şi pentru a lega alte produse. 

Date tehnice

Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

KTS 50 Comfort

Echipament de taiere bandă 

 
Acest echipament robust este adecvat pentru benzile adezive industriale care necesita forțe mari de tragere a 
benzii. Bucățile de bandă adezivă sunt alimentate secvențial sau într-o singură etapă. Prin intermediul 
panoului cu comandă tactilă pot fi programate până la 12 lungimi. 

Date tehnice

Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

KTHB Micro

Echipament manual de matisare

 
Acest echipament constituie primul pas în direcția unei calități reproductibile în comparație cu matisarea 
manuală. Obțineți o suprafață fără cute prin întinderea constantă a benzii și evoluția ergonomică a mișcării. 

Date tehnice

Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG
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Diametrul interior al bobinei min. 120 mm

Înălţimea bobinei/înălţimea de perforare max. 145 mm

Turaţia plăcii turnante/viteza aprox. 0,67 sec./ciclu

Lățimea benzii adezive 9–50 mm (la solicitarea clientului sunt posibile lățimi 
speciale)

Lungimea de tăiere 25–9.999 mm

Materialul Toate benzile adezive existente în mod curent în comerț

Diametrul miezului rolei de bandă 1,5" sau 1,25", opțional 1"

Diametrul cablului 3–20 mm

Lățimea benzii adezive 9–19 mm
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KTHB Mini

Echipament manual de matisare

 
KTHB Mini este un echipament electric de matisare pentru utilizarea la panourile de asamblare. Printr-o 
singură apăsare pe buton, pot fi prelucrate simplu și comod chiar și porțiunile mai lungi. 

Date tehnice

Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

KTHB-SMART 

Echipament de matisare 

 
Echipamentul KTHB-SMART este ușor de manevrat, ergonomic și eficient, poate fi amplasat oriunde, are 
dimensiuni reduse, este ușor și nu ocupă mult loc. Aceast echipament este special conceput pentru 
mănunchiuri de cabluri cu lungime mică până la medie. Echipamentul KTHB-SMART este adecvat pentru 
toate benzile adezive existente pe piață. Construcția ingenioasă face posibil lucrul în ambele direcții, de la 
stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Capul de aplicare al benzii poate fi ajustat cu ușurință la diferitele 
poziții de lucru.

Date tehnice

Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG
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Viteza de rotație 120–280 rot./min. 

Diametrul de bandajare 3–20 mm

Lățimea benzii adezive 9–19 mm, opțional 25 mm 

Diametrul miezului rolei de bandă 1,5" sau 1,25", opțional 1"

Diametrul exterior al rolei de bandă max. 110 mm

Lățimea benzii 9–19 mm, opțional 25 mm

Diametru mandrină 1,5'', și opțional 1'', 1 1/4'', 3''

Diametrul rolei max. 110 mm

Diametrul de matisare 3–25 mm
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KTR 10

Echipament de matisare

 
O soluţie de matisare uşoară, rapidă şi accesibilă. Este flexibilă şi uşor de utilizat. Acest dispozitiv prelucrează 
orice bandă adezivă convenţională. 

Date tehnice

Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

KTL 10

Echipament de matisare liniara

 
Compact, rapid și fiabil pentru realizarea celor mai diferite operații de matisare. Oferă soluții adaptate 
specificului și aplicațiilor clientului, asigură o reproductibilitate de mare exactitate, în special atunci când este 
necesară o măsurare a lungimii buclelor individuale de matisare. 

Date tehnice

Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG
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Viteza de rotaţie 100–1.000 U/min.

Diametru fir < 20 mm

Lăţimea benzii 9–19 mm

Viteza de rotație 100–1.000 rot./min.,reglarea turației într-un domeniu 
continuu cu ajutorul pedalei

Diametrul kitului de cabluri până la 20 mm (în funcție de solicitarea din partea 
clientului)

Lățimea benzii adezive 9–19 mm (la cerere sunt posibile și alte lățimi ale 
benzii)
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KTR 160

Echipament de matisare liniara

 
Această mașină este adecvată, în mod deosebit, matisarii kiturilor de cablu și modulelor, cum ar fi: kituri de 
cablu pentru uși, cablarea oglinzilor, seturile de cabluri pentru baterie, seturile de cabluri pentru acoperiș, și 
multe altele. Lungimile de matisare și avansul pot fi programate pentru pașii individuali de matisare și pot fi 
procesate secvențial. În acest mod, pot fi realizate diferite procese.

Date tehnice 

Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

KT 800

Echipament de matisare

 
KT 800 uniformizează timpii minimi ai ciclului prin matisarea high speed cu precizie ridicată și contribuie în 
mod esențial la inovare în tehnica de matisare. Ca urmare a gradului ridicat de automatizare și a timpilor 
foarte reduși de procesare acest echipament stabilește un nou etalon în ce privește fiabilitatea economică 
pentru matisarea seturilor de cablu simple și scurte.

Date tehnice

Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG
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Viteza de rotație 100–1.000 rot./min., programabilă

Diametrul kitului de cabluri <20 mm

Lățimea benzii adezive 9–19 mm

Numărul de pași de program afișat până la 20

Torsadări 100–2.000 U/min., programabil

Diametrul cablului < 10 mm

Lățimea benzii 9–19 mm

Diametrul miezului rolei de bandă 1,5'' și 3''

Diametrul exterior al rolei de bandă < 180 mm
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KTB P

Echipament automat de matisare a cablurilor

 
O mașină multilaterală și robustă de matisare, marcare, fixare și izolare. Cu ajutorul acesteia economisiți 
până la 50 % din timpul de producție în comparație cu producția manuală. Echipamentul poate fi integrat 
într-un proces complet automatizat. 

Date tehnice

Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

KTB 50 E Plus / KTB E9P

Echipament de matisare

 
Matisarea kiturilor de cabluri simple şi lungi, precum şi a legăturilor de cabluri complexe, fără măsurarea 
lungimii. Turaţia ridicată reduce timpul de proces. Acest dispozitiv prelucrează orice bandă adezivă 
convenţională. Echipamentul KTB E9P, este potrivit pentru integrarea într-o linie de producție datorita 
designului sau compact. 

Date tehnice

Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG
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Lățimea benzii adezive 9–50 mm

Diametrul de bandajare 3–40 mm

Materialul Toate benzile adezive existente în mod curent în comerț

KTB 50 E Plus KTB E9P

Diametrul cablului 3–18 mm 1–18 mm

Lățimea benzii 9–50 mm 9–19 mm
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Panou de asamblare a cablajului (Easywiring)

EasyWiring

Panou de asamblare a cablajului

 
Panoul de asamblare a cablajului permite fabricarea celor mai diferite fascicule de cabluri fără a mai fi nevoie 
să confecționați o placă de montare proprie. Prin aceasta se elimină păstrarea în depozit a plăcilor de 
montare. Modificările ulterioare ale fasciculelor de cabluri pot fi realizate rapid. Procedurile sunt arătate 
online și prin aceasta se reduc erorile în fabricația cablurilor. 

Date tehnice

Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Laselec S.A

EasyTouch

Funcții suplimentare EasyWiring

Touch Mode

EasyTouch recunoaște automat când un operator atinge capătul cablului. Identificarea cablului, cât și 
informațiile de routing (rutare) și pinning (fixare) sunt transmise și afișate direct pe plăcuța de montaj a 
cablajului EasyWiring. În acest fel operarea panoului dvs. de asamblare a cablurilor este mai rapid și mai 
simplu. 

Mod de testare a continuității

În timpul procesului de asamblare a cablajelor de cablu, se poate efectua testul de continuitate. În acest fel, 
erorile sunt subliniate operatorului care le poate rectifica mai repede. Dar când creați toate conexiunile la 
unitatea de testare EasyTouch, se efectuează o testare finală a întregului fascicul de cabluri. Este emis un 
raport de testare inteligibil. Acesta asigură un control strict al calității. Această funcție face ca producția dvs. 
să fie mai eficientă și să sporească calitatea. 

Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Laselec S.A
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Lungimea cablajului până la 11 m 

Dimensiunea panoului până la 82” modular
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Tehnologie de conectare
Tehnologii de conectare a cablurilor Firma THONAUER este specializată în tehnologiile de conectare 
pentru prelucrarea industrială a cablurilor. Cablurile electrice, de exemplu din cupru sau aluminiu, 
respectiv un conductor echipat cu un conector, pot fi conectate astăzi în moduri diferite. Firma 
THONAUER oferă o gamă sortimentală completă de tehnologii de conectare diferite. Între acestea, 
trebuie enumerate, printre altele, tehnologia de sertizare, tehnologia conectării cap la cap, tehnologia de 
sudare, în acest ultim caz făcându-se diferența dintre sudarea cu ultrasunete și cea cu rezistență, precum 
și tehnologia de cositorire. Prin intermediul mașinilor livrate de către firma THONAUER, toate aceste 
tehnologii se pot aplica în formă automatizată.
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Tuburi de capăt pentru prelucrarea cablurilor

Tuburile de capăt Z+F
 
Tuburile de capăt reprezintă o conexiune de calitate deosebită, fără sudura, prin care se asigură o fiabilitate 
de lungă durată și precizie in execuție. 

Firma Zoller + Fröhlich este inventatorul tuburilor de capăt cu izolatie din material plastic care sunt utilizate la 
nivel mondial în conectarea cablurilor fără sudura. Firma THONAUER oferă gama completă. Printre altele, 
tuburile de capăt cu sau fără izolatie din material plastic, avand sectiunea cuprinsa intre 0,14–150 mm², în 
diferite culori cu lungimi de conectare diferite, cutii asortate, papuci de cablu circulari sau segmentați, papuci 
cu conectare prin glisare, etc. Suplimentar sunt disponibile tuburi de capăt livrate sub formă de bandă sau 
vrac. 

Pentru toate tuburile de capăt izolate, firma Z+F deține în calitate de întreprindere unică la nivel mondial 
certificarea UL din anul 2012 și CSA-US din anul 2002. Acestea sunt valabile nu doar pentru tuburile de capăt 
izolate, în vrac, avand sectiunea cuprinsa intre 0,14–50 mm² (AWG 26–1), ci și pentru toate tuburile de cap 
duble, precum și toate tuburile de capăt livrate sub formă de bandă. 

Tuburile de capăt și papucii de cablu produși de către firma Zoller + Fröhlich GmbH corespund, de asemenea, 
directivei RuSP (Restricţie în utilizarea anumitor substanţe periculoase). 
Pentru procesarea tuburilor de capăt, firma THONAUER oferă o gamă largă de scule de mână și mașini de 
sertizare pentru prelucrarea semiautomată. 

Vă acordăm cu plăcere consultanță în legătură cu gama sortimentală vastă a tuburilor de capat.

Procese: Sertizare, presare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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Scule de mână pentru prelucrarea cablurilor

Cutit

Unealtă de tăiere

 
Unealtă de tăiere precisă a cablurilor din cupru şi aluminiu. 

Date tehnice

Procese: Tăiere / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Stripit

Unelte de dezizolare şi tăiere

 
Pentru conductoarele subţiri şi solide, utilizabil pentru toate izolaţiile. Lungimea de dezizolare poate fi 
ajustată cu un limitator. 

Date tehnice

Procese: Tăiere / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Crimpit

Unelte de sertizare pentru ferule

 
Unealtă de sertizare pentru ferule (în conformitate cu DIN 46228, partea 1 şi 4) cu şi fără coliere din plastic. 

Date tehnice

Procese: Sertizare, presare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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Cutit 8 Cutit 22 Cutit 45R

Diametru max. 8 mm 22 mm 45 mm

Secţiune transversală max. 16 mm² 95 mm² 400 mm²

Stripit 6 Stripit 16

Secţiune transversală 0,08–6 mm² 6–16 mm²

Crimpit F4 Crimpit F6 EN. Crimpit F6 auto

Caracteristică -- Sertizare cf. cu EN 60947-
1

Alimentare din faţă

Ferule 0,5–4 mm² 0,25–6 mm² 0,5–6 mm²

Ferule duble 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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Dispozitiv de acţionare pentru unelte manuale

Dispozitivul de acţionare pentru unelte manuale oferă asistenţă universală pentru orice unealtă manuală. 
Unealta manuală este acţionată de la manetă. Astfel, este foarte uşor de lucrat cu unelte manuale pe perioade 
îndelungate. 

Procese: Sertizare, presare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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Prelucrarea tuburilor termoretractabile

STCS-B / STCS-L / STCS-PHD

Sistem cu aer cald pentru controlul tuburilor termoretractabile

 
Obiectivul retractării automate a tuburilor termoretractabile îl reprezintă reducerea timpului de prelucrare şi 
creşterea calităţii. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, produsele noastre cu aer cald reprezintă un început 
bun. Acestea sunt produse şi instalate conform specificaţiilor clientului. 

Date tehnice

Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-VM / STCS-BWT

Sistem cu aer cald pentru controlul tuburilor termoretractabile

 
Seria VM şi BWT cu suport de produse specifice clientului permite prelucrarea mai multor produse în acelaşi 
timp. Aceasta duce la o reducere a timpului de 50–70 %. În timpul de prelucrare, un operator poate încărca 
şi descărca suportul pentru produse. 

Date tehnice

Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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STCS-B STCS-L STCS-PHD

Intervalul de temperatură 150–350 °C

Montare Pe banc de lucru Susţinerea panoului cu ajutorul unei pompe de vid de 
aspirare

Camera de retractare 15 x 50 mm 15 x 50 mm 80 x 50 mm

STCS-VM STCS-BWT

Intervalul de temperatură 150–350 °C

Camera de retractare Conform specificaţiilor clientului

Poziţia unităţii de aer cald din partea superioară din partea inferioară
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STCS-PHDir

Sistem cu infraroșu pentru aplicarea tuburilor termocontractabile la panourile de 
asamblare

 
Ușor de utilizat și cu rezultate fiabile. Echipamentul se utilizează direct la panoul de asamblare și servește la 
procesarea tuburilor termocontractabile. Prin utilizarea radiațiilor infraroșii în locul aerului cald are loc 
reducerea timpului de procesare. Parametrii pot fi citiți prin intermediul cititorului de coduri de bare. 

Date tehnice

Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-evo500TS / STCS-RCM

Sistem cu infraroşu pentru controlul tuburilor termoretractabile

 
Echipamentul evo500TS este cel mai bine vândut din seria STCS. Se caracterizează printr-o viteză de proces 
extraordinar de mare. Carcasa tubului ajunge rapid la o temperatură constantă în jurul tuburilor 
termoretractabile. În câteva secunde, obţineţi un rezultat echitabil. STCS-RCM oferă în plus o funcţie 
centrală, care împinge automat tubul deasupra zonei neizolate. 

Date tehnice

Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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Temperatura de lucru 250–550 °C

Diametrul tubului termocontractabil până la 14 mm

Lungimea tubului termocontractabil până la 65 mm 

STCS-evo500TS STCS-RCM

Intervalul de temperatură 250–550 °C 300–550 °C

Lungimea max. a tuburilor 75 mm 45–75 mm

Diametrul max. al tuburilor 20 mm 21 mm

Funcţie centrală -- integrată
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STCS-CS14 / ISAC14

Sistem de control al tuburilor de protecţie în infraroşu

 
Maşina compactă şi uşoară STCS-CS14 este ideală pentru cerinţele de producţie la scară largă. Afişajul tactil 
permite o operare confortabilă. Cu o interfaţă Ethernet, este posibilă comunicarea în reţea. ISAC14 este un 
adaos pentru integrarea în STCS-CS14, pentru a centra și controla automat tuburile termocontractabile în 
zona de sudare, dacă este utilizat tubul cu lungimea corectă. 

Date tehnice

Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-CS19

Sistem cu infraroşu pentru controlul tuburilor termoretractabile

 
Sistemul de contractare CS19 este alegerea ideală pentru prelucrarea unor volume medii sau mari. Sistemul 
are un transportor cu două seturi de curele de sincronizare care prind firele cu mansoanele şi le transportă 
într-un cuptor cu infraroşu pentru procesul de retractare. Ansamblurile sunt apoi transportate într-o zonă de 
răcire şi depozitate într-un compartiment de colectare. Parametrii pot fi configuraţi şi controlaţi cu uşurinţă. 

Date tehnice

Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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Interval de temperatură 300–550 °C

Lungimea max. a tuburilor 60 mm

Diametrul max. al tubului 25 mm

Intervalul de temperatură 400–600 °C

Zona de lucru 140 x 285 mm

diametrul max. al tuburilor. 30 mm
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STCS-LC

Tunel termocontractibil 

 
STCS-LC (transportor longitudinal) este un sistem termocontractibil bazat pe rezistori cu infraroşii care pot 
prelucra mai multe tipuri diferite de piese în acelaşi timp. În mod diferit faţă de oricare altul, LC oferă 
flexibilitate prin termocontractarea aproape a oricărui lucru. De la îmbinările normale la aplicaţiile speciale, o 
singură maşină le poate face pe toate. 

Date tehnice

Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-BLT

Unitate de testare a imbinarilor

 
Un dispozitiv de testare uşor de utilizat şi fiabil pentru testarea îmbinării etanşate prin aplicarea unui test de 
formare a bulelor şi depistarea curentului de scurgere.

Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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Temperatura de lucru 250–400 °C (la rezistorul cu infraroşii)

Latime incalzita aprox. 400 mm

Inaltimea Tunelului aprox. 100 mm

Programare Ecran tactil, Cod de bare sau PC

Selectarea programelor Ecran tactil, Cod de bare
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Aplicatorul de sertizare

Evolution Serie

Miniaplicator

 
Miniaplicatorul prelucrează bornele conectate cu o secţiune transversală de până la 6 mm². Acest instrument 
de sertizare din seria Evolution este disponibil în versiunea de alimentare laterală şi alimentare prin spate. 
Este compatibil cu toate presele cu un cuplaj în formă de T şi o înălţime de sertizare de 135,8 mm. Poate fi 
utilizat cu presele pe banc de lucru, precum şi cu maşinile de sertizare complet automatizate. 

Date tehnice

Procese: Sertizare, presare / Producător: MECAL S.R.L.

Restyling Serie 

Miniaplicator

 
Miniaplicatorul Restyling sertizeaza terminali la rola cu o grosime <1,2 mm, inclinare <27 mm si sectiunea 
transversal cuprinsa intre 0 and 10 mm². Sistem de alimentare cu terminali de la stanga la dreapta. Poate fi 
instalat pe orice tip de presa avand o inaltime de sertizare de 135,8 mm (placa de montare la presa T-
cuplare). Disponibil cu: alimentare partea stanga (MRS), alimentare spate (MRF), pneumatic cu alimentare 
partea stanga (MRSP), pneumatic alimentare spate (MRFP). 

Date tehnice

Procese: Sertizare, presare / Producător: MECAL S.R.L.
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Înălţimea de sertizare 135,8 mm

Cursă 40/30 mm

Înclinare < 28 mm

Sectiunea transversala a firului max. 6 mm²

Grosime terminal < 0,6 mm

Inaltimea de sertizare 135,8 mm

Cursa 40/30 mm

Inclinare < 28 mm

Sectiunea transversala a firului max. 10 mm²

Grosime terminal < 1,2 mm
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Aparate de sudură cu rezistență, ultrasunete precum

KWM008 Kompakt AC

Unitate de sudură prin presiune pe banc de lucru

 
Adecvată pentru laboratoare şi serii mici. Design compact cu cap de sudură integrat. Unitatea de control 
oferă o varietate de opţiuni de reglare. Invertorul său HV furnizează un curent de ieşire precis controlat. 

Date tehnice

Procese: Lipire, sudare / Producător: EKS PETER KELLER GmbH

Staţie de compactare secvenţială
 
Compactarea permite prelucrarea ulterioară a unui toron din cupru fără ferule. Designul compact al acestei 
unităţi o face să fie uşor de aplicat. Lăţimea de compactare este reglabilă cu un motor electric. 

Date tehnice

Procese: Lipire, sudare / Producător: EKS PETER KELLER GmbH

M1 - 10/40

Sursa de energie CC

 
M1 Series este o sursă de energie CC pentru sudarea prin presiune. Capetele de sudură sunt disponibile la 
cerere. 

Date tehnice

Procese: Lipire, sudare / Producător: MacGregor Welding Systems Ltd.
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Curent de ieşire < 6.000 A

Capul de sudură Cilindru Ø 40 mm, cursa 5 mm

Toron până la 10 mm²

Timpul de ciclu < 2 sec.

Lăţimea de compactare Unitară până la 3,5 mm

M1-10 M1-40

Curent de ieşire max. 1.000 A CC 4.000 A CC

Timpul de ciclu 10 ms/sec. 5 ms/sec.

Tehnologia inversorului Liniară HFDC
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m31

Sursă de alimentare CC de înaltă performanţă

 
Seria m31 Smart de surse de alimentare pentru sudură rezistivă CC HF este concepută pentru aplicaţii de 
sudură rezistivă solicitante, de înaltă disponibilitate, care necesită un grad ridicat de control al proceselor şi 
captare a datelor în timp real. Unităţile implică un circuit unic de control cu spirală dublă care permite 
tehnologiei HF CC să asigure performanţe similare surselor CC liniare. Sistemul unic asigură o ondulanţă 
minimă la ieşire pe întregul domeniu de funcţionare, permiţând astfel efectuarea de măsurări de proces 
foarte precise în timp real. 

Date tehnice

Procese: Lipire, sudare / Producător: MacGregor Welding Systems Ltd.

M2

Sursa de energie CC

 
Controlor de sudură cu răspuns rapid şi curent de ieşire precis. Capetele de sudură sunt disponibile la 
cerere. 

Date tehnice

Procese: Lipire, sudare / Producător: MacGregor Welding Systems Ltd.
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m31-60 m31-120 m31-180

Curent max. de ieşire (A) 6.000 12.000 18.000 

Tensiune de ieşire la 
sarcină totală

5 V CC 5 V CC 5 V CC

Ciclu de lucru cu ieşire 
totală

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

Curent de ieşire până la 4.000 A

Timpul de ciclu până la 2,5 % (25 ms/sec.)

Precizia de ieşire < 2 % din valoarea setată
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DC2013 T 

Sursa de alimentare DC

 
DC2013 T SMART este prima sursa de alimentare pentru procesul de sudura de inalta performanta de pe 
piata, care combina controlul procesului bazei de date integrate si monitorizarea prin intermediul unui panou 
tactil cu tastatura. 
Diverse configuratii de capete de sudura sunt de asemenea disponibile. 

Date tehnice

Procese: Lipire, sudare / Producător: MacGregor Welding Systems Ltd.

Capete de sudură

Precizie modulară cu decalaj sau paralel a capului de sudură

 
Precizia cu inerţie ultrajoasă a modulului capului de ieşire poate fi utilizata independent, montate pe produse 
de aplicare ale unor părţi terţe sau pot fi furnizate ca unităţi montate pe banc de lucru. O gamă largă de 
portelectrozi personalizaţi sau standard este disponibilă pentru a se potrivi oricărei aplicaţii. Disponibile sub 
forma de capete de sudură integrate, precum şi ca module de cap de sudură pentru integrare. 

Date tehnice

Procese: Lipire, sudare / Producător: MacGregor Welding Systems Ltd.
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Iesire 3.000-A-DC

Ciclu de sarcina Pana la 6 % (60 ms/s) @ 2.000 A,pana la 3 % (30 ms/s) @ 3.000 A

Precizia iesire ± 1 %-a

Intervalul de forţă 2–500 N

Cursa electrodului 25 mm (versiunea integrată)
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Maşini de sudură

Economic A300 / A400

Maşină de lipire

 
Maşina economică A300/400 este un robot de lipire universal, pe banc de lucru şi controlat pe computer, cu 
trei axe. Această unitate este adecvată în special pentru evaluarea proceselor de produse noi sau pentru 
fabricarea în serie a produselor mici şi medii. 

Date tehnice

Procese: Lipire, sudare / Producător: ATN GmbH

Sisteme de lipire

Fascicul de lumină: transfer de căldură fără contact de la instrument la piesa de prelucrat; lipire selectivă.
Lipire la cald: lipire automată la cald cu robot.
Lipire prin inducţie: lipire automată prin inducţie cu robot.

> THONAUER furnizează sistemul de lipire potrivit pentru aplicaţia dvs.

Procese: Lipire, sudare / Producător: ATN GmbH
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A300 A400

Zona de lucru (x/y) 295 x 200 mm 395 x 300 mm
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Echipamente de presare

Prese manuale si pneumatice

Mäder este unul dintre producătorii germani, lider pe piaţa de prese manuale şi cu aer comprimat. Presele 
Mäder sunt extrem de versatile şi pot fi utilizate pentru asamblare, presare, cuplare, îndoire, sertizare, nituire, 
poansonare, lipire şi multe altele. Presele noastre acoperă intervalul de capacitate de la 30 N la 100 kN. Cereţi 
detalii cu privire la oferta detaliată. 

Date tehnice

Procese: Sertizare, presare / Producător: mäder pressen GmbH
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Prese articulate Prese cu cremalieră şi 
roată dinţată

Prese pneumatice

Aplicaţie Prese manuale, ideale 
pentru asamblare, presare, 
poansonare, îndoire şi 
multe altele.

Perfecte pentru munca 
manuală delicată, când 
este necesară o forţă 
constantă.

Ideal pentru operaţiile când 
este necesară o forţă 
constantă pe toate 
lungimea cursei.
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Sisteme de marcare
Inscripționarea cablurilor constituie o componentă fundamentală a managementului calității. Prin 
intermediul numerelor de identificare, cablurile pot fi identificate în mod clar. Produsele pot fi urmărite 
în procesul de fabricație iar montarea cablurilor poate fi ușurată prin marcarea funcțiilor sau instrucțiuni 
de montare. Firma Thonauer livrează o gamă largă de produse pentru marcarea de identificare a 
cablurilor,a ambalajelor ,a plăcilor cu circuite imprimate, precum si pentru toate materialele extrudate și 
mijloacelor de producție. 
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Marcarea cu etichetă

Imprimanta Wraptor™

Operaţiile de tipărire pentru aplicatorul imprimantei Wraptor sunt create pe un PC cu software-ul de 
etichetare LabelMark™ uşor de utilizat de la Brady. Software-ul LabelMark™ elimină costurile de manipulare 
a materialelor pentru identificare manuală şi de asemenea optimizează identificarea firelor cu informaţii 
variabile, serializate şi grafice, precum şi cu un marcaj cu legende multiple şi cod de bare. 

Date tehnice

Procese: Imprimare, marcare / Producător: Brady GmbH

BMP™41 / BMP™71

Imprimantă pentru etichete pe banc de lucru / Imprimanta mobilă pentru etichete

 
Imprimanta pentru etichete BMP™41 este o soluţie robustă, portabilă, care vă oferă versatilitatea de a crea 
etichete cu tăiere pe poanson sau continue cu o lăţime de până la 25 mm, oriunde, oricând!
Imprimanta mobilă pentru etichete BMP™71 este cea mai recentă imprimantă de înaltă performanţă de la 
Brady pentru marcarea firelor şi a cablurilor. Imprimanta versatilă BMP™71 este adecvată în special în 
industria telecomunicaţiilor şi electronicelor. 

Date tehnice

Procese: Imprimare, marcare / Producător: Brady GmbH
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Diametrul de prelucrare Ø 1,5–16,00 mm

Capul de imprimare 300 dpi, transfer termic

BMP™41 BMP™71

Tip Imprimantă pentru etichete pe banc 
de lucru

Imprimanta mobilă pentru etichete

Lăţimea max. a etichetei până la 25 mm până la 51 mm
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Etichetare cu imprimantă cu jet de cerneală

ims 295 BC / BS / MC

Imprimantă cu jet de cerneală

 
Sistemele de marcare cu jet de cerneală Komax ims 295 BC (culoare neagră), ims 295 BS (caractere mici si 
cerneală neagră) şi ims 295 MC (multicolor) excelează în vitezele de marcare ridicate şi în modul simplu şi 
fiabil în care prelucrează firul. Toate sistemele de marcare IMS au două interfeţe diferite, o interfaţă RS232 şi 
o interfaţă Ethernet (TCP/IP). Aceasta înseamnă că pot fi operate cu maşinile Komax actuale şi viitoare. 
Acestea sunt adecvate în special în combinaţie cu maşinile Kappa de dezizolare şi cu maşinile de sertizare 
Alpha, Gamma şi Zeta complet automate. 

Date tehnice

Procese: Imprimare, marcare / Producător: Komax AG

CS 405 / CS 407 / WP 405

Imprimantă cu jet de cerneală

 
Imprimantele din familia CS pot fi utilizate ca imprimante autonome sau într-o linie de producţie. Instalarea şi 
operarea uşoară, împreună cu schimbarea facilă a cernelii reduc costurile dvs. de exploatare. Imprimantele 
din familia WP au fost concepute pentru integrarea într-o linie de prelucrare a cablurilor şi pentru imprimarea 
pe cablu în poziţii definite. 

Date tehnice

Procese: Imprimare, marcare / Producător: WIEDENBACH Apparatebau GmbH
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ims 295 BC ims 295 BS ims 295 MC

înălţimea min. a fontului 1,3 mm 0,9 mm 1,3 mm

Cerneluri Fără pigment/uşor 
pigmentată

Fără pigment puternic pigmentată

Viteza maximă de marcare 8 m/s 9 m/s 8 m/s

CS 405 CS 407 WP 405

Înălţimea fontului 1–12 mm

Cerneluri uşor pigmentată uşor şi puternic 
pigmentată

uşor pigmentată

Viteza maximă de marcare până la 800 m/min.



> Sisteme de marcare > Etichetare cu imprimantă cu jet de cerneală THONAUER Catalog de produse

Cerneală pentru imprimantă

Wiedenbach oferă unul dintre cele mai ample portofolii de cerneluri, acoperind toate tipurile: pe bază de 
vopsea, uşor pigmentată şi puternic pigmentată. Cernelurile noastre sunt recunoscute pentru culorile vii, 
timpul rapid de uscare şi aderenţa pe mai multe substraturi diferite.

Procese: Imprimare, marcare / Producător: WIEDENBACH Apparatebau GmbH
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Marcarea cu laser

MRO 200

Echipament de inscripționare cu laser

 
Cel mai mare avantaj față de celelalte metode de inscripționare constă în eliminarea consumabilelor (de ex. 
cerneală) și lipsa necesității de întreținere a sistemului. MRO200 este adecvat, în mod deosebit, pentru un 
număr mic și mediu de piese. 

Date tehnice

Procese: Imprimare, marcare / Producător: Laselec S.A

ULYS Modena

Sistem de marcare cu laser

 
Sistem de marcare cu laser UV pentru productia de volume mari. Marcarea conductorilor subțiri sau 
asimetrici fără deteriorarea izolației. Ideal pentru aplicațiile aerospațiale și militare deoarece marcarea nu se 
poate sterge/deteriora. 

Date tehnice

Procese: Imprimare, marcare / Producător: Laselec S.A
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Diametrul exterior 0,75–6,3 mm

Lungimea conductorului 0,15–999 m

Laser 355 nm Laser UV clasa 1

Laser 355 nm laser cu mediu activ solid, Clasa 1

Diametrul conductorului 0,75–6,3 mm

Caracteristici Calibrarea automată a laserului,Detectarea nodurilor și 
a sudurilor

Opțiuni Sistem de alimentare cu conductor de pe mai multe 
role, Sistem automat de înlocuire a 
conductorului,Robot pentru indepărtarea complet 
automată a cablurilor (RapidShare)
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ULTIMA / UVM03

Sistem de marcare cu laser

 
Sistem de marcare cu laser UV pentru aplicații inline. Ideal pentru integrarea în linia de producție. Komax 
oferă soluții de-a gata pentru utilizarea integrată cu o mașină Kappa sau Zeta (UVM03). 

Date tehnice

Procese: Imprimare, marcare / Producător: Laselec S.A
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ULTIMA IL3 ULTIMA IL10

Laser 355 nm diode laser cu mediu activ solid Clasa 1

Puterea optică maximă 3 Watt 10 Watt

Diametrul conductorului 0,8–5 mm

Caractere Aproape nelimitat, inclusiv coduri de bare și logo-uri
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Sisteme de testare
Sisteme de verificare, utilizate în domeniul producţiei de seturi de cabluri. 
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Monitorizarea forţei de sertizare

MicroForce 70

Monitorizarea forţei de sertizare

 
Lipsa liţelor şi a izolaţiilor din interiorul sertizării sunt motive frecvente pentru contactele defecte din cablajele 
moderne. Prin urmare, fiecare sertizare în parte trebuie să fie monitorizată pentru a asigura funcţionarea 
corespunzătoare. MicroForce 70 permite monitorizării fără discontinuităţi a forţei de sertizare să fie efectuată 
uşor şi eficient şi îndeplineşte cele mai înalte standarde de calitate şi performanţă. 

Date tehnice

Procese: Testare / Producător: Komax AG

MicroForce 80

Monitorizarea forței de crimpare

 
Aparatul Microforce 80 reprezintă, în momentul de față, cel mai bun aparat de monitorizare a forței de 
crimpare (sertizare) existent pe piață. El detecteaza litele lipsă sau izolațiile înglobate în crimpare (sertizare) și 
poate fi montat la toate presele de crimpare. Multitudinea de caracteristici permite o eficiență incredibil de 
ridicată, o mare productivitate și flexibilitate. De exemplu, există biblioteci de articole pentru reducerea 
timpilor de echipare, datele de măsurare sunt stocate pe un USB extern, posibilitatea de a face reglări de 
sensibilitate și de prelucrare secvențială. Ecranul tactil color permite afișarea curbelor de crimpare pentru 
interpretarea mai bună a calității. 

Date tehnice

Procese: Testare / Producător: Komax AG
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Secţiune transversală 0,35–6 mm² (AWG 22–AWG 10)

Dimensiuni L × l × Î 146 × 46 × 106 mm

Domeniul de secțiuni transversale 0,35–6 mm² (AWG 22–AWG 10)

Display-ul Display color de 5,0 inch cu funcție tactilă

Particularități Reglarea sensibilității, memorie de articole, interfață de 
date, prelucrarea secvențială, reglarea spațiului de 
trecere, drepturi de acces predefinite.
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Laboratoare de micrografie

MicroLab 10 

Laborator mobil de micrografie 

 
MicroLab 10 permite realizarea rapidă și ușoară a micrografiei, independent de locație. Acest echipament 
acopera toate etapele de prelucrare, cum ar fi tăierea, șlefuirea, corodarea și vizualizarea. Soluția constructivă 
sub formă compactă asigură evaluarea în condiții de rentabilitate economică a calității conexiunilor sertizate 
și a imbinarilor. 

Date tehnice

Procese: Testare / Producător: Komax AG

MicroLab 30

Laboratoare de micrografie

 
Laboratorul de micrografie MicroLab 30 oferă un mod rapid şi flexibil de a produce o micrografie. Datorită 
intervalului mare de secţiuni transversale, majoritatea producţiei poate fi monitorizată. Procesele complet 
automatizate execută rezultatele într-o micrografie fără nicio influenţă din exterior. 

Date tehnice

Procese: Testare / Producător: Komax AG
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Diametrul intervalului de fir Ø 0,30–2,50 mm

Intervalul secțiunii transversale până la 5 mm²

Diametrul intervalului de fir Ø 0,50–10,00 mm

Intervalul secţiunii transversale 0,08–80,00 mm²
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MicroLab 35

Laborator de micrografie

 
MicroLab 35 este conceput pentru crearea rapida a sabloanelor de slefuire a contactelor cu un diametru de 
pana la 3 mm. Sistemul de transport complet automat si tehnologia integrata de incercare-testare conduc la 
un timp necesar de procesare foarte scurt. Procesare paralela permite realizarea unui sablon la fiecare minut. 
Mostra se fixeaza rapid si prin urmare definirea suprafetei de slefuire se face precis. Fara repozitionare, 
MicroLab 35 slefuieste mostra in cadrul unui singur proces. In momentul in care ajunge in zona unitatii de 
analiza, mostra este curata electrolitic-sablonul de slefuire fiind analizat si inregistrat. 

Date tehnice

Procese: Testare / Producător: Komax AG

MicroLab 55

Laborator de micrografie

 
MicroLab 55 faciliteaza generarea de sabloane si modele de slefuire pentru toate tipurile de contacte 
disponibile pe piata, atat transversal cat si longitudinal. Acest aspect se aplicat cu succes si in cazul placilor 
electronice sau a carcaselor utilizate pentru procese non-automotive. Aranjarea optima a modulelor 
individuale fac ca timpul de procesare sa fie foarte rapid. Mostra poate fi reprodusa in proportie de 100 %, 
nefiind necesar repozitionarea mostrei intre procesele de testare. 

Date tehnice

Procese: Testare / Producător: Komax AG
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Diametrul intervalului de fir Ø 0,30–3,00 mm

Intervalul secţiunii transversale 0,08–6,00 mm²

Diametrul intervalului de fir Ø 0,50–23,00 mm

Intervalul secţiunii transversale 0,08–400,00 mm²
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SmartVision

Analizator de micrografie 

 
Programul analizează micrografele de cea mai mare varietate ale conexiunilor sertizate. Poate fotografia, 
măsura, evalua şi documenta întregul terminal, în plus faţă de secţiunile transversale şi longitudinale. 
Îndrumă utilizatorii în mod fiabil prin respectivele variabile standard şi măsurate. 

Date tehnice

Procese: Testare / Producător: Komax AG
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Tipuri de sertizări disponibile Sertizare în B, IDC, rectificare longitudinală, aluminiu, 
cupru

Standardeindustriale depuse USCAR 21, PSA 9634115099, TYCO 114-18022-10, 
Renault 36-05-019, VW-Norm 60330
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Tester de întindere şi comprimare

CT 50

Modele de testere universale

 
Staţie de testare electronică pentru teste de întindere şi comprimare cu afişaj digital. Staţie de testare 
versatilă, de ex. pentru testarea la întindere a pieselor sertizate, presate, încleiate şi lipite ca borne sertizate şi 
piese de conectare a legăturilor de cabluri, precum şi testarea rapelului de izolaţie a cablurilor, teste de 
inserare şi extragere a conectorilor, teste de forfecare şi testarea curelelor autoblocante. 

Date tehnice

Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik

CGT

Aparat manual de testare

Aparate electronice de testare a puterii pentru verificarea forței de tensionare la pistoalele de montaj a 
colierelor pentru cabluri potrivite atât pentru cleștii manuali de strângere a colierelor, cât și a celor 
pneumatici. Aparatul dispune de o mecanică ce nu necesită prea multă întreținere și poate fi folosit cu diferite 
unelte interschimbabile la un număr mare de pistoale pentru montajul colierelor pentru cabluri. La alegere, 
„CGT“ se poate livra cu Dot-Matrix Touch-Display sau ca „CGT-Touch“ cu touch screen color și rezoluție 
superioară. 

Date tehnice

Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik
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Intervalul de indicare 500 N

Transmisie manuală

Viteza de test 80 mm / flexibil

CGT CGT-Touch

Sistem de măsurare Numai pentru intervalul de tensionare

Tensionare max 500 N 1.000 N

Operare Pistole de tensionare pentru coliere

Memorie pentru valorile măsurate - 4.000 de valori măsurate

Interfețe RS232
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FT

Aparat manual de testare

Aparat electronic de măsurare a forței operat cu manetă manuală și afișaj digital pentru măsurători ale forței 
de extracție de ex. la cabluri confecționate cu îmbinări sertizate, lipite la cald, sudate, lipite cu adezivi și alte 
îmbinări asemănătoare la conectoare plane, papuci de cablu, ferule, etc. Ca urmare a manipulării simple și 
precise cu ajutorul manetei și a culisării laterale aparatul este ideal pentru utilizarea în întreprinderile de 
producție, dar și în laboratoarele de testare printre alte echipamente de testare. La alegere disponibil ca „FT” 
cu Dot-Matrix Touch-Display sau ca „FT-Touch“ cu touch screen color și rezoluție superioară.

Date tehnice

Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik

KMG

Aparat manual de măsurare a forței

 
Afișaj al forței măsurate KMG cu traductor de forță compatibil SM pentru verificarea forțelor de tensionare și 
măsurare cu utilizare mobilă sau fixă. Simultan pot fi înregistrați până la 8 traductori de forță cu intervale 
maxime de putere între 50 N și 10.000 N. Identificarea fiecărui traductor conectat are loc automat. Aparatul 
este potrivit și pentru calibrarea aparatelor de testare a forței în locațiile de producție, chiar la fața locului, ca 
urmare a formei constructive compacte. KMG se remarcă printr-o rezoluție de măsurare superioară și o 
operare facilă prin intermediul touch screen-ului color.

Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik
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FT FT-Touch

Sistem de măsurare Posibilitate pentru forța de tensionare, forța de comprimare

Tensionare max. 1.000 N

Operare Manetă

Memorie pentru valorile măsurate 10.000 de valori măsurate 4.000 de valori măsurate

Interfețe RS232
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Seria - ETM

Model tester motorizat

 
Pentru masuratori tractiune si forta de compresie cu un nivel ridicat de precizie a masurarii si un concept de 
control simplu.

Date tehnice 

Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik

FTM / ATM

Aparate de testare motorizate

 
Sistem digital de testare cu acționare motorizată pentru testarea tensionării și comprimării. Potrivit atât 
pentru utilizarea în fabricile de producție pentru siguranța calității, cât și în condiții de laborator. Dispozitivele 
de susținere uneltelor facilitează o schimbare rapidă și simplă a uneltelor și implicit o multitudine de testări 
ale materialelor. Operare simplă cu ajutorul tastaturii și a Dot-Matrix Touch-Display-ului, iar la modelul ATM 
suplimentar cu diferite programe de testare și reglaje diverse ale vitezei.

Date tehnice

Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik
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ETM-F ETM-A ETM-M

Forta maxima 6.000 N 6.000 N 6.000 N

Sistem de actionare Motor Motor Motor

Viteza testare (at max. 
3000 N)

50/75/100/800 mm/min Setabil 5–800 mm/min Setabil 5–800 mm/min

Functii suplimentare -- Limita de oprire, Test de 
ciclu, Forta pre-selectiva

Limita de oprire, Test de 
ciclu, Forta pre-selectiva, 
Repetarea testarii intre 
doua pozitii

FTM ATM

Tensionare max. 0–10.000 N

Operare Manual cu ajutorul tastaturii, 
culisare în timpul acționării tastelor, 
oprire în momentul renunțării

Unitate de operare a tastaturii cu 
buton pentru pornire/oprire & 6 
taste pentru start/stop, repede 
înapoi, tensionare, comprimare, 
întrerupere și ciclu

Viteză (la max. 5.000 N) 50/100/300 mm/min Reglabil 5–300 mm/min

Memorie pentru valorile măsurate 10.000 de valori măsurate

Interfețe RS232
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Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor
Orice cablu poate fi înfăşurat. THONAUER oferă soluţii profesionale de depozitare a cablurilor. 
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Sistem semi-automat pentru depozitarea bobinelor

Sistem complet automat pentru depozitarea bobinelor de tip 
"cable cat"

Sistemul de depozitare a fost conceput exclusiv pentru bobine şi oferă cea mai bună performanţă a spaţiului 
de depozitare şi producţie. Absenţa paleţilor de depozit permite nu doar cea mai bună utilizare a înălţimii de 
depozitare, ci reduce şi costurile de exploatare. 
Sistemul nostru de depozitare oferă posibilitatea de a conecta mai multe linii de producţie, precum liniile de 
tăiere/dezizolare a cablurilor sau sistemele de rebobinare a cablurilor. Unităţile integrate duble de derulare 
permit o productivitate ridicată prin schimbul rapid de cabluri în maximum 60 de secunde. 

Date tehnice

Procese: Depozitare / Producător: RAMATECH Systems AG

Depozitarea bobinelor de cablu

Sunt binecunoscute cerinţele pentru depozitarea cablurilor! Acestea trebuie să fie uşor de construit, 
accesibile ca preţ şi să economisească spaţiu. Mai presus de orice, acestea trebuie să fie sigure. Derularea 
trebuie să aibă loc lin, rapid şi cu uşurinţă. Aceste cerinţe sunt valabile şi pentru conversia bobinelor. 

Date tehnice

Procese: Depozitare / Producător: Meccanica Nicoletti S.R.L.
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Versiunea mică Versiunea mare

Platformă Acţionată mecanic

Dimensiuni bobină până la 800 mm până la 1250 mm

Greutate bobină până la 250 kg până la 1000 kg

Număr bobină de la 250 de la 300

Zona de lucru Conform specificaţiilor clientului

Realizare Împreună, planificăm cea mai bună depozitare pentru 
firele dvs. După aceea, THONAUER şi Nicoletti concep 
stativul cel mai potrivit pentru dvs. Obiectivul este de a 
construi un sistem de depozitare economic şi care să 
economisească spaţiu.
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Sisteme de rebobinare a cablurilor

OE-VE-10/BA

Maşină de bobinare

 
Sarcina OE-VE10/BA este tragerea cu putere a cablului de pe tambur şi întoarcerea cu precizie a stratului. Cu 
sistemul de măsurare a lungimii şi cu funcţia automată de tăiere a luat naştere un sistem complet, care este 
rulat pe role către tambururile respective. 

Date tehnice

Procese: Depozitare / Producător: Meccanica Nicoletti S.R.L.

AS-19 

Echipament manual de bobinare si derulare a cablurilor

 
Derularea manuală simplă a cablurilor. Cu ajutorul unității de măsurare încorporată în echipament și în 
combinație cu foarfeca compactă, tip ghilotină, întregul proces de debitare la lungime și de derulare se 
realizează simplu și convenabil. 

Date tehnice

Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Meccanica 
Nicoletti S.R.L.
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Viteză reglabilă încontinuu între 0–70 rpm

Diametru/înclinare 320–600 mm/50 mm

Diametrul max. al cablului pentru ghilotină 20 mm, opțional până la 35 mm

Diametrul max. exterior al cablului pentru aparatul de 
măsurare 

35 mm

Greutatea echipamentului final până la 100 kg
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Maşini de bobinare pe banc de lucru

WH 751 

Maşină de bobinare cu un singur ax

 
WH 751 este o maşină de bobinare pe banc de lucru cu un singur ax, cu control digital pentru operarea 
semiautomată. Această maşină de bobinare poate fi echipată cu o selecţie largă de accesorii şi este prevăzută 
cu raporturi de transmisie variabilă, fiind adecvată pentru bobinarea tuturor tipurilor şi dimensiunilor de 
bobine, inclusiv transformatoare, bobine şi motoare. Un performer absolut şi extrem de versatil pentru 
„muncile grele”. 

Date tehnice

Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

WH 800i / WH 764

Maşină de bobinare WH 800i cu inductor mic şi două axuri

Maşină de bobinare WH 764 cu inductor mic şi patru axuri

 
WH 800i si WH 764 sunt maşini de bobinare pe banc de lucru semiautomate de înaltă viteză, cu controlor 
digital pentru inductorii mici de bobinare cu fir subţire. Turaţia ridicată de până la 6000 rpm asigură timpi de 
ciclu reduşi. Printre aplicaţii se numără producţia bobinelor de aprindere, a motoarelor, releelor, solenoizilor 
şi numeroase forme de bobine cu senzor în cantităţi de loturi mici şi medii. 

Date tehnice

Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.
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Memorie pentru 999 secvenţe de program, care pot fi 
executate independent sau în blocuri selectate pentru 
bobinări combinate.

Dimensiune fir 0,02–3,0 mm

Diametru bobină 200 mm (max.)

Lăţimea de bobinare 300 mm (max.) / (700 mm opţional)*

WH 800i WH 764

Controlată cu microprocesor, cu capacitate de memorare pentru 999 
secvenţe de program, care pot fi executate independent sau în blocuri 
selectate pentru bobinări combinate.

Dimensiune fir 0,02–0,6 mm

Număr de axuri 2 4

Diametru bobină 110 mm (max.) 100 mm (max.)

Lăţimea de bobinare 110 mm (max.) 100 mm (max.)
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WH 900

Masina Bobinaj Toroid

 
WH 900 este o masina de bobinare toroidala controlata digital, ideala pentru productia de transformatoare 
toroidale de putere, transformatoare de izolare, inductoare si alte dispozitive toroidale cu un diametru 
exterior de pana la 60mm. Masina poate fii echipata cu capete de bobinare de 4 sau 6 inci. 

Date tehnice

Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.
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Fisa cap B4 Tip banda B6 Tip banda S4 Tip glisor S6 Tip glisor

Bobina toroidala 5–60 mm 8–60 mm 8–60 mm 8–60 mm

Min. terminat 3 mm 6 mm 7 mm 7 mm

Inaltime maxima 25 mm 45 mm 25 mm 45 mm

Dimesiune cablu 0,12–0,8 mm 0,25–0,9 mm 0,04–0,35 mm 0,05–0,4 mm
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Maşini speciale de bobinare

Maşină de bobinat automată multiax

Maşină de bobinat complet automată cu viteze ridicate, control avansat de la PC a sistemelor de servodirecţie 
multiax, pentru dispozitive de bobinat inductor cu fire subţiri în volum mediu şi ridicat. Aplicaţiile includ 
bobine de releu, bobine cu cap magnetic, bobine LCD, transformatoare, bobine de aprindere, bobine de 
inducţie, bobine cu senzori, solenoizi şi alte produse de bobinat pe mosoare. 

Date tehnice

Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

E-1200

Maşină de bobinat de mare putere

 
E-1200 este o maşină de bobinat cu montare pe podea, de dimensiune medie. Această maşină este 
concepută special pentru fabricarea de solenoizi şi transformatoare de putere şi de distribuţie între 10 şi 
1.200 KVA, cu ajutorul firelor din aluminiu sau cupru, incluzând firele dreptunghiulare sau plate cu un 
dispozitiv de ghidare special. 

Date tehnice

Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

Maşină de bobinat folii

Debobinatoarele de folii şi izolaţii sunt furnizate cu un sistem de frânare controlat automat, care aplică o 
tensiune constantă asupra materialelor în timpul procesului de bobinare. Unitatea de bobinare este echipată 
cu un sistem cu valţuri de presiune, iar maşina este furnizată cu două mandrine extensibile pentru folia de 
cupru şi două pentru izolaţia cu hârtie. Sunt posibile diverse configuraţii, cu lăţime de până la 300 mm. 
Aceasta permite înfăşurarea cu uşurinţă a bobinelor primare şi cu timpi foarte scurţi ai ciclului de producţie. 

Date tehnice: Fabricat pe comandă

Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.
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Numărul de axuri (mai 
multe la cerere)

4 6 8

Dimensiune fir 0,02–0,5 mm 0,02–0,5 mm 0,02–0,5 mm

Diametru max. bobină 100 mm 62 mm 50 mm

Turaţie ax 9.000 rpm 18.000 rpm 18.000 rpm

Versiune 500 rpm 250 rpm

Diametru max. fir 0,01–30 mm 0,01–30 mm

Cuplu 172 Nm la 500 rpm 413 Nm la 250 rpm

Distanţa max. între puncte 1.200 mm 1.200 mm
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IWM-1000 

Maşină de tăiat bandă 

 
Distribuie şi taie benzi de orice lungime. Fie apăsând pe un buton, fie automat, imediat ce este luată o piesă 
tăiată. 

Date tehnice

Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

TH3 

Întinzător electronic

 
Modelul TH3 este un întinzător de mare capacitate, aşezat vertical, adecvat firelor de 0,5 până la 3 mm în 
diametru. Ghidarea fină a firelor şi frânele cu control electronic fac acest întinzător perfect pentru maşinile de 
bobinat de mare capacitate. 

Date tehnice 

Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

Maşini speciale de bobinare

Noi rezolvăm fiecare problemă legată de bobinare.

 
Trimiteţi-ne cererea dvs., vă vom furniza maşina de bobinare corectă. 

Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.
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Lungime de tăiere 30–999 mm

Lăţimea benzii 7–50,8 mm

Diametru/înălţime maximă a bobinei 500 mm/650 mm

Cuplu maxim 12 Nm
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Mixare, dozare şi distribuire
Dozarea, mixare şi aplicarea de poliuretani cu 1 şi 2 componente, epoxizi, silicoane şi adezivi. 



> Mixare, dozare şi distribuire > Poliuretan (PUR), Silicon THONAUER Catalog de produse

Poliuretan (PUR), Silicon

2K răşină de turnare pe bază de poliuretan

Produsul este folosit pentru producerea garniturilor de etanşare din spumă cu formare pe loc (FIPFG). 
Garnitura de etanşare asigură etanşare fiabilă, absorbţie redusă de apă, recuperare după comprimare şi 
suprafaţă netedă. Garniturile de etanşare din spumă 2K vor fi aplicate pe toate suprafeţele. 

Aplicaţiile obişnuite sunt: 
- Industria auto: toate tipurile de carcase electronice, amortizare fonică, faruri, mai multe tipuri de faruri.
- Industrie: uşile dulapurilor electrice, capace, etanşarea lămpilor, aer condiţionat.

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF

RAKU-PUR

Spume tixotrope de etanşare 

 
Puteţi utiliza aceste sisteme de etanşare cu vâscozitate ridicată în aplicaţii cu sau fără un canal. Avantajul 
constă în etanşarea sigură, în special la piesele tridimensionale. Fără curgere sau drenare. Materialele sunt 
aplicate cu sisteme de mixare şi dozare sub joasă presiune cu două componente. 
Pe lângă cele trei grade de bază care sunt prezentate aici, puteţi obţine informaţii suplimentare, detaliate 
pentru toate materialele disponibile la cerere. 

Date tehnice

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF
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32-3250 32-3250-11 32-3250-36

Tip 2K PUR thixotrop 2K PUR thixotrop 2K PUR thixotrop

Culoare negru negru negru

Raport de amestec A:B 100:22,2 100:18,2 100:20

Comp. vâscozitate A 
[mPa*s]

70.000–100.000 50.000–80.000 40.000–60.000

Timp de cremă [s] 20–30 35–45 40–60

Timp fără aderenţă [min.] 2–4 6–10 2–5

Duritate Shore 00 45–50 45–55 25–40

Absorbţia de apă [%] 6–8 9 6

Recuperare după 
compresie [%]

99–100 99–100 99–100

Caracteristici Întărire rapidă, Vâscozitate 
ridicată, Duritate scăzută la 
compresie, Rezistenţă 
ridicată la tracţiune

Spumă PUR universală 
pentru o gamă largă de 
aplicaţii, Aderenţă bună pe 
suprafaţa acoperită

Întărire rapidă, Tehnologie 
RAKU SPEED, Proprietăţi 
foarte bune de etanşare, 
Deformare foarte bună la 
compresie

Aprobări UL50 + UL50E UL50 + UL50E --

Aplicaţii Încastrări, module pentru 
uşi

Încastrări, module pentru 
uşi

Module pentru uşi



> Mixare, dozare şi distribuire > Poliuretan (PUR), Silicon THONAUER Catalog de produse

RAKU-PUR

Sisteme de etanşare lichidă

 
Sistemele de etanşare lichidă necesită un canal diferit şi o suprafaţă de aplicare uniformă. Acestea sunt 
aplicate direct pe piesă cu ajutorul unui echipament de mixare şi distribuţie de joasă presiune cu 2 
componente şi se expandează pe loc. 
Pe lângă cele trei grade de bază care sunt prezentate aici, puteţi obţine informaţii suplimentare, detaliate 
pentru toate materialele disponibile la cerere. 

Date tehnice

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF
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31-3131-1 31-3156

Tip 2K PUR lichid 2K PUR lichid

Culoare negru negru

Raport de amestec A:B 100:18,2 100:16,7

Comp. vâscozitate A [mPa*s] 2.000–4.000 2.500–3.500

Timp de cremă [s] 35–45 30–40

Timp fără aderenţă [min.] 5–8 3–7

Duritate Shore 00 40–50 35–40

Absorbţia de apă [%] aprox. 6 aprox. 7

Recuperare după compresie [%] 99–100 99–100

Caracteristici Proprietăţi mecan. excelente, Înveliş 
dură, Absorbţie scăzută de apă, 
Deformare bună la compresie

Foarte moale, Absorbţie scăzută de 
apă, Deformare foarte bună la 
compresie la temperaturi mai mari

Aprobări UL50 + UL50E --

Aplicaţii Carcase electrice, iluminat Iluminat, Aplicaţii în industria auto
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RAKU-SIL

Sisteme de etanşare cu silicon

 
Siliconul vă oferă soluţia optimă pentru etanşarea, protejarea, îmbinarea şi turnarea componentelor ca reacţie 
la profilul dvs. de cerinţe specifice. Fiabilitatea procesului este asigurată în timpul fabricaţiei, care are loc în 
mod normal cu ajutorul echipamentului de mixare şi distribuţie la presiune joasă. 
Pe lângă cele trei grade de bază care sunt prezentate aici, puteţi obţine informaţii suplimentare, detaliate 
pentru toate materialele disponibile la cerere. 

Date tehnice

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF
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37-1201 37-1104

Tip 2K tixotrop 2K lichid

Culoare gri închis gri închis

Raport de amestec A:B 100:100 100:100

Comp. vâscozitate A [mPa*s] 50.000–70.000 8.000–12.000

Timp de cremă [s] 120–160 60–150

Timp fără aderenţă [min.] 6–10 6–10

Duritate Shore 00 35–50 40–55

Absorbţia de apă [%] 0,3 0,1

Recuperare după compresie [%] 99–100 99–100

Caracteristici Tixotrop – pentru sistemele de 
etanşare cu expansiune liberă, 
Rezistenţă la temperaturi ridicate de 
până la 220° C, Flexibil până la -40° 
C, Hidrofob, Rezistenţă chimică 
ridicată, Stabil sub aspectul UV

Lichid – pentru aplicaţii în canale, 
Rezistenţă la temperaturi ridicate de 
până la 220° C, Flexibil până la -40° 
C, Hidrofob, Rezistenţă chimică 
ridicată, Stabil sub aspectul UV

Aprobări UL50 + UL50E, UL157, UL508 UL50 + UL50E, UL157, UL508

Aplicaţii În exterior, Pe mare, Mediu abraziv În exterior, Pe mare, Mediu abraziv
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1-C Sisteme de dozare (lipire, gresare, acoperire)

Celulă compactă

Instalațiile de dozare semiautomate și complet automatizate produse de către compania Drei Bond integrează 
diverse tehnici de dozare. Selectarea tehnicii de aplicare optimă se face după o verificare amănunțită a 
domeniului de utilizare, geometriei componentei, agentului de dozare precum și a cerințelor de calitate 
impuse.Pentru a realiza în mod optim fiecare operațiune de dozare, sunt disponibile atât sisteme de dozare 
clasice/comandate în funcție de timp cât și sisteme volumetrice. În plus, compania Drei Bond oferă un sistem 
foarte flexibil de preluare a componentei, care vă permite ca, în cel mai scurt timp, să prelucrați diferite piese. 

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond

Gresare, lubrifiere 

Firma Drei Bond livrează echipament de gresare sau lubrifiere a suprafețelor, alezajelor, filetelor interioare sau 
suprafețelor cilindrice. Ventilele corespunzătoare permit aplicarea uniformă a agenților și chiar aplicarea 
circulară (360 grade). 

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond

DB-DS 40-1 A

Sistem de dozare pneumatică cu afişaj analogic

- Adecvat pentru a doza aproape toţi agenţii fluizi
- Comutator temporizat programabil pentru dozare precisă 
- Interval de timp pentru dozare între 0,01 şi 36 de secunde
- Funcţionalitate de păstrare a vidului “fără curgere” pentru a preveni scurgerea agenţilor cu vâscozitate 
scăzută
- Manevrare în siguranţă prin procesul de dozare acţionat manual
- Dozare manuală sau temporizată
- Acţionare prin comutator manual sau de picior
- Afişaj analogic

Date tehnice

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond
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Viteza de dozare > 100 doze pe minut

Presiunea de intrare 1–7 bari

Presiune de ieşire 0,1–7 bari

Volum min. de dozare 0,005 ml

Dimensiuni Î x A x L 70 x 210 x 241 mm

Valve de distribuire 1
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DB-DS 50-1 D

Sistem de dozare pneumatică cu afişaj digital

- Adecvat pentru a doza aproape toţi agenţii fluizi
- Dozare precisă în intervalul de timp programabil între 0,01 şi 36 de secunde
- Funcţionalitate de păstrare a vidului “fără curgere” pentru a preveni scurgerea agenţilor cu vâscozitate 
scăzută
- Manevrare în siguranţă prin procesul de dozare acţionat manual
- Dozare manuală sau temporizată
- Acţionare prin comutator manual sau de picior
- Afişaj analogic

Date tehnice

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond

Adezivi

Portofoliul de adezivi este alcătuit din adezivi cianoacrilaţi, siliconici, anaerobi şi cu întărire la lumina UV, 
alături de adezivi epoxidici. În mod suplimentar, noi livrăm agenţi de activare, de curăţare şi pentru 
îndepărtarea materialelor de etanşare. Există o mare varietate de aplicaţii, cum ar fi garniturile de suprafaţă, 
materialele de etanşare a filetelor şi adezivii pentru şuruburi. Vă vom ajuta cu plăcere să selectaţi adezivul 
corespunzător pentru aplicaţia dvs.

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond

> Pentru mai multe informatii accesati pagina www.thonauer.com 89

Viteza de dozare > 100 doze pe minut

Presiunea de intrare 1–7 bari

Presiune de ieşire 0,1–7 bari

Volum min. de dozare 0,005 ml

Dimensiuni Î x A x L 70 x 210 x 241 mm

Valve de distribuire 1

Caracteristici --
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Adezivi epoxidici

Adezivii din răşină epoxidică sunt utilizate când sunt necesare forţe superioare. Îmbinările structurare 
înlocuiesc adesea racordurile mecanice convenţionale. Epoxizii permit îmbinarea de durată îndelungată a unei 
game variate de combinaţii de materiale. 

Date tehnice

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond

Adezivi cianocrilaţi

Adezivii cianocrilaţi sunt adezivi instant (cunoscuţi frecvent sub numele de superglue), care sunt caracterizaţi 
în principal prin viteza lor de întărire – în general în câteva secunde. Aceştia pot fi utilizaţi pentru a etanşa şi 
îmbina aproape toate materialele şi sunt adecvaţi în special pentru suprafeţe de dimensiuni mici şi medii. 
Drei bond oferă de asemenea şi produse specifice pentru materiale care sunt dificil de îmbinat, precum 
Teflon-ul. 

Date tehnice

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond
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7130-2 7568-1 8544

Culoare ivoriu ivoriu incolor

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

Temperatură [° C] între -40 şi +180 între -40 şi +180 între -40 şi +80

Caracteristici Adeziv pentru construcţii, 
Aderenţă excelentă la 
suprafeţe metalice, 
Proprietăţi mecanice 
excelente în starea întărită

Adeziv pentru construcţii, 
Vâscozitate ridicată, 
Tixotropie scăzută, Temp. 
obişnuită de întărire 
120° C

2K,Nu este adecvat pentru 
PE, PP şi PTFE, Rezistenţă 
chimică bună

4041 4027 4061

Culoare incolor incolor incolor

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

Temperatură [° C] între -50 şi +80 între -50 şi +80 între -50 şi +80

Caracteristici Vâscozitate scăzută, 
Întărire iniţială rapidă şi 
pentru situaţiile cu 
îmbinare dificilă

Vâscozitate ridicată, 
Capacitate foarte bună de 
umplere a golurilor, 
Întărirea iniţială uşor 
întârziată permite corecţiile 
de montare

Inodor, fără efect de 
opacizare, Nu este 
necesară etichetarea
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Sisteme de mixare şi dozare cu 2 componente

2-K-DOS

Mixare, dozare şi distribuire

 
Acest sistem de mixare şi dozare furnizeaza rapid şi cu precizie materiale cu două componente şi adezivi pe 
bază de poliuretan, răşină epoxidică şi silicon. 

Date tehnice

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Fritz 
GIEBLER GmbH

HOBBO-DOS

Sistem de dozare Hobbok

 
HOBBO-DOS este un echipament cu ajutorul căruia două componente A și B pot fi alimentate din două 
recipiente HOBBOK așezate pe sol direct în aparatul de mixare și dozare 2-K-DOS. 

Date tehnice

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Fritz 
GIEBLER GmbH
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Interval de mixare 1:1–1:10

Debit 20–1.000 g/min.

Sistem de mixare static

Debit de alimentare max. 1000 ml/min. în funcție de masa de injecție

Vâscozitatea max. 40.000 mPas
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ROBO-DOS

Masă de lucru cu 3 axe

 
ROBO-DOS, împreună cu sistemul de mixare şi dozare 2-K-DOS, alcătuieşte un sistem robotizat pentru 
distribuirea şi aplicarea complet automatizată a următoarelor: ansamble electronice, senzori, canale de 
sigilare etc. 

Date tehnice

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Fritz 
GIEBLER GmbH

LIN-DOS S

Unitate liniară

 
LIN-DOS este o unitate liniară pe trei axe pentru etanşarea automată a barelor, în special a benzilor de 
LED-uri flexibile, împreună cu unităţile de mixare şi dozare 2-K-DOS sau 2 K MiniDOS. 

Date tehnice 

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Fritz 
GIEBLER GmbH

DC-CNC 250

Sistem de dozare pentru bancul de lucru 

- Design compact care oferă dozarea 
- De înaltă precizie a volumelor mici de la 5mg/punct de dozare
- Prelucrarea materialelor 2K foarte abrazive.

Date tehnice 

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF
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Zona de lucru de la 40 x 30 până la 100 x 60 cm

Viteza max. 50 mm/sec.

Calea de lucru X: 6 m max.; Y: 50 cm max.; Z: 110 mm

Viteza de transport 0,1–100 mm/sec.

Debit, raport de mixare 0,02–0,5 cm³/sec la raport de amestec 1:1

Raport de mixare Pana la 1:100

Dimensiunea dozei Min 0,005 cm³, max. 5 cm³

Alimentarea cu materiale Cartuse (600 ml)
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MK şi MS

Sisteme de mixare

 
Sistemele de mixare, la fel de diverse precum aplicaţiile dvs. Există o soluţie pentru fiecare sarcină; selecţia 
sistemului de mixare în conformitate cu materialul şi aplicaţia. 

Date tehnice

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF
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MK 0108 MK 200 MS-SC

Interval de dozare 0,01–1 g sec-¹ 5–200 g sec-¹ 5–200 g sec-¹

Raportul de mixare 5:100–100:100 1:100–100:100 10:100–100:100

Sistem de mixare Dinamic Dinamic Static
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Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi pentru 
indicatorii de temperatură
Pentru controlul temperaturii în procesul de fabricație, ca alternativă la termometru, oferim indicatoare 
ireversibile de temperatură. Firma Thonauer pune la dispoziție o gamă mare de produse pentru 
ecranarea CEM a aparatelor electrice și electronice. Pentru decupajele din carcase (de exemplu pentru 
ecrane), care conțin componente electronice, oferta firmei Thonauer conține articolul Solaris-Shield™ 
EMV Shielding Windows (filtre optice cu țesătură metalică) sau Combi-Shield™ ramă de aluminiu cu 
țesătură metalică. Pentru cerințele dvs. speciale, vă stă la dispoziție un specialist împreună cu care 
puteți discuta problema dvs. legată de CEM și care vă poate prezenta o soluție.
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Pentru indicatorii de temperatură

Benzi standard pentru indicatorii de temperatură REATEC®

Benzile standard au fost concepute pentru utilizare în condiţii normale, de curăţenie şi pentru spaţii uscate, 
ceea ce asigură că punctele indicatorilor nu vin în contact cu unsorile, uleiurile, solvenţii sau umezeala. 
Contactul cu aceste substanţe ar putea duce la o falsă schimbare a culorii.
Banda autoadezivă (este posibil şi neadezivă) cu 10 elemente măsoară 5 x 95 mm (intervale de temperatură 
între 37,8 °C şi 265 °C).
Indicatorii de temperatură REATEC® reprezintă o alternativă importantă la termometre. Aceştia pot fi utilizaţi 
pentru aplicări în care termometrele dau greş din cauza dimensiunii, rigidităţii, sensibilităţii lor la şocuri sau 
din alte motive. 

Procese: Monitor, document, testare, proteja, avertiza / Producător: Reatec AG

Benzi P pentru indicatorii de temperatură REATEC®

Intervalele P01, P1A, P02, P2A și P03 (20 x 105 mm) sunt complet sigilate. Intervalele P3A, P04 și P41 
(25 x 110 mm) vor fii pe deplin sigilate numai în cazul în care folia adezivă care acoperă, adera pe o suprafață 
curată. 
Benzile pentru indicatori P sunt mai puţin sensibile la compresiune. Prin urmare, acestea sunt adecvate în 
special pentru aplicările pe prese, cilindri de calandru etc. 
Benzile cu incremente înguste nu sunt disponibile pentru REATEC de tip P.

Procese: Monitor, document, testare, proteja, avertiza / Producător: Reatec AG

Puncte pentru indicatorii de temperatură REATEC® 

Minipuncte individuale, 5 x 7 mm

Disponibile pentru toate temperaturile listate. Între 37,8 °C şi 264 °C din hârtie. 

Puncte pentru indicatori, 17 x 17 mm

Pot fi furnizate pentru a lista temperaturi cuprinse între 37,8 °C şi 121 °C. Acestea corespund Tipului P. 

Puncte pentru indicatori, rotunde

Nu sunt furnizate în designul standard, dar pot fi comandate după specificaţiile clientului. Punctele pentru 
indicatori sunt utilizate în principal în aplicări unde trebuie afişată o temperatură maximă definită, de ex. la 
componentele electronice, în distribuitoare electrice (rezistenţă de trecere) etc.

Procese: Monitor, document, testare, proteja, avertiza / Producător: Reatec AG
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Soluţia pentru ecrane (sticlă acrilică + policarbonat)

Filtre Optice de Ecranare EMI

Canalele din carcasele care conţin componente electronice cauzează frecvent probleme de interferenţă 
electromagnetică. PSC produce Solaris-Shield™, un filtru optic cu plasă metalică consolidată cu răşină, şi 
Combi-Shield™, o plasă metalică întinsă, care reprezintă soluţiile la această problemă.

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S

SOLARIS™ IR S306 Filtre Infrarosu

Filtrele infrarosu sunt folosite pentru a exclude lumina vizibila. Acrylic este materialul cel mai potrivit pentru 
transmisia de lumina in domeniul infrarosu apropiat. 
Filtrele cu infrarosu sunt filtre de banda larga cu interval intre 800–2000 nanometri si ele absorb razele de 
lumina si ultraviolete vizibile si pot provoca o transmisie maxima a ecranului folosind lumina de infrarosu 
apropiat. Filtrul are o transmisie a luminii de pana la 96 % in intervalul rosu apropiat si impiedica 
patrunderea luminii cu lungimi de unda mai jos de 750 nm.

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S

Filtre optice SOLARIS™

Sticla acryl

 
Filtrele optice Solaris™ sunt realizate din sticla acrilica care este recunoscuta pentru proprietatile sale 
exceptionale optice si mecanice. Panourile sunt turnate in forma de sticla float . Acest process de turnare 
duce la o suprafata optica perfecta fara distorsiuni a semnalului de afisare. Datorita experientei de peste 50 
de ani in domeniul tehnologiei de polimerizare va putem oferim placi cu o toleranta de pana la +/-0,1 mm.

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S

Acoperiri anti-reflexie (AR) PSC pentru polimer

În anumite aplicări, precum echipamente medicale şi computere de navigare, facilitatea de citire a afişajului 
este extrem de importantă. Afişajele în aceste aplicări trebuie să fie uşor de citit din toate unghiurile şi în 
toate condiţiile posibile de lumină ambientală. 
Pentru aceste aplicări, PSC a dezvoltat o gamă de tratamente de suprafaţă AR (anti-reflexie) foarte eficiente, 
toate acestea putând fi aplicate pe PMMA şi policarbonat. Acestea reduc reflexiile la un minim absolut şi 
sporesc transmisia de lumină neperturbată.

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S
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Acoperiri PSC dure şi transparente

O acoperire dură şi transparenta este un tratament clar, practic invizibil şi foarte dur pentru suprafeţe. 
Calitatea optică ireproşabilă o face alegerea ideală pentru aplicările care necesită transmitanţa maximă de 
lumină, combinată cu o suprafaţă rezistentă la zgârieturi. Este adesea utilizată pentru aplicări cu afişaje color 
LCD de înaltă rezoluţie sau orice altă aplicare în care protecţia suprafeţei reprezintă principala prioritate.

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S

Acoperiri PSC anti-orbire

PSC a dezvoltat tratamente pentru suprafeţe care reduc în mod eficient luciul suprafeţelor pe produsele din 
plastic şi în acelaşi timp elimină reflexiile deranjante. Acest efect are loc fără pierderea luminii sau 
distorsionarea luminii vizuale. Toate culorile sunt transmise prin finisajul mat PSC, fără a limita regiunea 
dorită pentru lungimea de undă. Suprafaţa nu este în niciun moment sensibilă la praf, deoarece polimerizarea 
materialului de acoperire apare imediat după ce a fost aplicat pe suprafaţă. Tehnica de aplicare are drept 
rezultat o suprafaţă uniformă, indiferent de dimensiunea articolului.

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S
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Material de ecranare EMI

Garnituri textile cu conductivitate electrică 

Garniturile textile cu conductivitate electrică (FoF – Fabric-over-Foam [ţesătură peste spumă]) şi spumă 
conductoare (SC – spumă conductoare) reprezintă o modalitate accesibilă şi uşor de manevrat pentru 
ecranarea EMI. Este disponibil un număr mare de profiluri şi dimensiuni diferite, precum şi poansonări 
specifice pentru clienţi. Acest tip de sigiliu, pe lângă ecranarea EMI, serveşte şi ca sigiliu de mediu (IP54).

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: Laird PLC

Benzi de contact

Benzile de contact din cupru-beriliu oferă o varietate mare de forme, dimensiuni şi opţiuni de montare. 
Pentru a rezolva problemele legate de compatibilitatea materialului, veţi primi benzi de contact cu diferite 
suprafeţe.

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: Laird PLC

Elastomeri cu conductivitate electrică

Elastomerii cu conductivitate electrică (EcE) sunt disponibili în numeroşi compuşi de elastomer, substanţe de 
umplere şi forme. Variantele comune sunt garniturile din silicon umplute cu carbon sau sticlă argintată sau 
spumă de silicon cu o suprafaţă argintată. Cu acest sigiliu, este garantată şi o foarte bună etanşare ecologică 
(IP65 - IP68).

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: Laird PLC

Cabluri din plase complet metalice, plasă metalică peste 
elastomer

Aceste garnituri cu o conductivitate foarte bună sunt disponibile în diferite combinaţii de materiale şi profile 
şi sunt populare în utilizarea construcţiilor de dulapuri.

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: Laird PLC
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Protecţii la nivelul plăcilor

Protecţii standard de montare pe suprafeţe – din una şi două piese.

 
Protecţiile standard dintr-o piesă de montare pe suprafeţe oferă şase laturi de protecţie, cu cea de-a şasea 
parte fiind placa în sine. Modelele dintr-o piesă oferă protecţie economică, în timp ce accesul la 
componentele acoperite nu este necesar. 

Protecţiile standard din două piese de montare pe suprafeţe le oferă utilizatorilor flexibilitatea în inspectarea 
sau repararea componentelor ecranate fără riscul de deteriorare a plăcilor prin înlăturarea întregii protecţii 
sau suportarea costurilor de manoperă. Capacele se aplică şi se înlătură cu uşurinţă, ceea ce face ca 
repararea componentei de sub protecţie să fie mai rapidă şi mai uşoară şi reduce reprelucrarea plăcilor. 
Protecţiile din două piese sunt disponibile neasamblate şi sunt concepute pentru a rezista căzăturilor, 
şocurilor şi testelor antifonare. 

Nu există costuri de manoperă asociate cu niciunul dintre modelele dintr-o piesă şi/sau din două piese.

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: Laird PLC

Lac cu conductivitate electrică

Carcasele metalice oferă cea mai bună protecţie împotriva radiaţiilor electromagnetice. Plasticele 
neconductive precum spuma poliuretanică, ABS, ABS/PC etc. devin tot mai frecvente pentru carcasele 
dispozitivelor electrice şi electronice. Deoarece aceste materiale nu pot reţine interferenţa electromagnetică, 
funcţia acestor dispozitive va afecta sau va interfera cu alte dispozitive. Acest lucru necesită utilizarea de 
acoperire conductive pentru a obţine compatibilitatea şi ecranarea electromagnetică. Acoperirea Celerol-EMI 
conţine un număr ridicat de particule conductive pentru metalizare şi astfel asigură o foarte bună atenuare.

Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: MANKIEWICZ 
Gebr. & Co.
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Constructor de masini speciale şi servicii
THONAUER ofera solutii de subcontractare in aplicatii de turnare garniture PUR si EMC, incapsulare 
componente electrice si turnare la joasa presiune. Un alt proces important,parte a portofoliul de servicii 
THONAUER, il reprezinta cel de integrare si constructie de masini noi adaptate cerintelor clientilor.
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Stavba speciálních strojů

Constructor de masini speciale

Noi suntem partenerii dvs. pentru soluţiile speciale pentru diversele procese de automatizare şi modificarea 
utilajelor standard în sensul optimizării acestora pentru misiunile specifice.Competenţele noastre de bază se 
înscriu în domeniul automatizării prelucrării cablurilor, sudurii şi presării, cât şi în prelucrarea imaginilor 
optice.

Procese: -- / Producător: Thonauer Automatic s.r.l.
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Garnituri expandate (pe bază de poliuretan)

Garnituri PU

Cu echipamentul nostru de mixare şi dozare de la RAMPF, vă asigurăm aplicarea de sigilii pe piesele dvs. de 
prelucrat. Piesele de prelucrat mari de până la 1.000 x 1.000 mm pot fi prelucrate cu lichid sau cu spume 
tixotropică. Serviciul nostru este adecvat în special pentru cantităţi mici şi medii. Puteţi să profitați de cea 
mai bună tehnologie fără investiţii. Spumele de etanşare din poliuretan cu două componente de la compania 
RAMPF garantează în permanenţă o calitate ridicată.

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Thonauer 
Automatic s.r.l.
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Etanşare EMI pe bază de silicon

Etanşare cu silicon

Garniturile cu conductivitate electrică pe bază de silicon oferă protecţie împotriva radiaţiilor electromagnetice 
şi previn descărcările electrostatice. Garniturile EMI personalizate pentru etanşarea completă a pieselor de 
carcasă şi a segmentelor de grupuri de construcţii reprezintă principalele domenii de aplicare. Garniturile 
EMI, aplicate în special în cantităţi mici, prezintă avantajul preţului faţă de alte soluţii personalizate şi oferă o 
flexibilitate ridicată. Aceste sigilii au o foarte bună aderenţă pe aluminiu, oţel inoxidabil, plasticele placate cu 
cupru sau nichel.

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Thonauer 
Automatic s.r.l.
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Turnarea

Protecţia ansamblelor electrice şi electronice

Protecţie împotriva poluării, umezelii, lichidelor, influenţelor mediului, schimbărilor involuntare sau a 
contactului; aceasta joacă un rol major în întreaga industrie electrică şi electronică. Serviciile noastre cuprind 
acoperirea selectivă, fişele de turnare şi componentele electromecanice şi electronice, module şi senzori, 
precum şi aplicarea de sigilii. Ne ocupăm de aproape fiecare material cu o componentă, de gestionarea 
timpului şi tratarea cu UV. 

Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Thonauer 
Automatic s.r.l.
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2-K-DOS
Mixare, dozare şi distribuire

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Fritz GIEBLER GmbH 91

2K răşină de turnare pe bază de 
poliuretan

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

RAMPF 85

Acoperiri anti-reflexie (AR) PSC 
pentru polimer

Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

PSC A/S 97

Acoperiri PSC anti-orbire Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

PSC A/S 98

Acoperiri PSC dure şi 
transparente

Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

PSC A/S 98

ACS 2000
Mașini de tip splice

Prelucrarea cablurilor Sertizare, presare WDT ToolTech AG 30

Adezivi Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Drei Bond 89

Adezivi cianocrilaţi Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Drei Bond 90

Adezivi epoxidici Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Drei Bond 90

ads 112
Echipament de tragere a firelor

Prelucrarea cablurilor Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea 
cablurilor

Komax AG 38

ads 115
Echipament de alimentare a firelor

Prelucrarea cablurilor Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea 
cablurilor

Komax AG 38

ads 119 / ads 123 
Echipament de tragere a firelor

Prelucrarea cablurilor Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea 
cablurilor

Komax AG 39

AI 01 / AI 02
Maşini electrice de dezizolare

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 15

AI 03 / AI 04
Maşini electrice de dezizolare

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 15

AI 2,5–20 auto / AI 16–20 auto
Maşini electrice de dezizolare

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 16

Alpha 433 H
Maşină de sertizare complet 
automată

Prelucrarea cablurilor Tăiere, dezizolare şi sertizare Komax AG 32

Alpha 477
Maşină de sertizare complet 
automată

Prelucrarea cablurilor Tăiere, dezizolare şi sertizare Komax AG 32

Alpha 488 S
Maşină de torsadat complet 
automată

Prelucrarea cablurilor Torsiune Komax AG 34

Alpha 530
Maşină de sertizat complet 
automat

Prelucrarea cablurilor Tăiere, dezizolare şi sertizare Komax AG 33

Alpha 550 
Maşină de sertizat complet 
automată

Prelucrarea cablurilor Tăiere, dezizolare şi sertizare Komax AG 33

AM 02 C / AM 02.1 C
Unitate electropneumatică de 
sertizare pentru ferule izolate şi 
neizolate

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 24

106 > Pentru mai multe informatii accesati pagina www.thonauer.com



> Index Produs THONAUER Catalog de produse

Produs Gama de produse Proces Producător Pagină

AM 02 universal / AM 04 / AM 
04.1
Maşină de dezizolare şi sertizare 
pentru ferule izolate

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 25

AM 03 / AM 03 C / AM 03 
universal
Automat de dezizolare și sertizare

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 24

AM.ALL.ROUND
Maşină pneumatică de dezizolare 
cu lame rotative

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 18

AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / 
AM.STRIP.500
Unitate pneumatică de dezizolare a 
cablurilor

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 18

AS-19 
Echipament manual de bobinare si 
derulare a cablurilor

Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea 
cablurilor

Meccanica Nicoletti S.R.L. 79

Benzi de contact Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

Laird PLC 99

Benzi P pentru indicatorii de 
temperatură REATEC®

Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Monitor, document, testare, proteja, 
avertiza

Reatec AG 96

Benzi standard pentru indicatorii 
de temperatură REATEC®

Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Monitor, document, testare, proteja, 
avertiza

Reatec AG 96

BERI.CO.CUT
Dispozitiv de tăiere pentru 
cablurile coaxiale

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 17

BERI.CO.FLEX
Cap de dezizolare cu cuţite rotative

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 16

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

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 17

BMP™41 / BMP™71
Imprimantă pentru etichete pe 
banc de lucru / Imprimanta mobilă 
pentru etichete

Sisteme de marcare Imprimare, marcare Brady GmbH 64

bt 188 T / bt 288
Maşini de torsadat semiautomate

Prelucrarea cablurilor Torsiune Komax AG 34

bt 712
Maşini de sertizare pe banc de 
lucru

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare Komax AG 22

bt 722
Presă pe banc de lucru

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare Komax AG 22

bt 752
Presă pe banc de lucru

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare Komax AG 23

C-DS
Sistem compact de distribuţie

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

RAMPF 93

Cabluri din plase complet 
metalice, plasă metalică peste 
elastomer

Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

Laird PLC 99

Capete de sudură
Precizie modulară cu decalaj sau 
paralel a capului de sudură

Tehnologie de conectare Lipire, sudare MacGregor Welding Systems Ltd. 60

Celulă compactă Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Drei Bond 88
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Cerneală pentru imprimantă Sisteme de marcare Imprimare, marcare WIEDENBACH Apparatebau 
GmbH

66

CGT
Aparat manual de testare

Sisteme de testare Testare MAV Prüftechnik 74

Constructor de masini speciale Constructor de masini speciale şi servicii -- Thonauer Automatic s.r.l. 102

Cosmic 42R / 48R / 48RX
Maşini de dezizolare pentru cabluri 
coaxiale şi semiflexibile

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Komax AG 14

Cosmic 927R / 927RX / 60R-L
Maşini de dezizolare pentru 
prelucrarea conductorilor 
solicitanţi

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Komax AG 14

CR 03 K / Crimper-G / Crimper-LS
Maşină de sertizare pentru 
terminale tip inel şi ferule izolate 

Prelucrarea cablurilor Sertizare, presare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 26

Crimpit
Unelte de sertizare pentru ferule

Tehnologie de conectare Sertizare, presare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 50

CS 405 / CS 407 / WP 405
Imprimantă cu jet de cerneală

Sisteme de marcare Imprimare, marcare WIEDENBACH Apparatebau 
GmbH

65

CT 50
Modele de testere universale

Sisteme de testare Testare MAV Prüftechnik 74

Cutit
Unealtă de tăiere

Tehnologie de conectare Tăiere ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 50

DB-DS 40-1 A
Sistem de dozare pneumatică cu 
afişaj analogic

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Drei Bond 88

DB-DS 50-1 D
Sistem de dozare pneumatică cu 
afişaj digital

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Drei Bond 89

DC-CNC 250
Sistem de dozare pentru bancul de 
lucru 

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

RAMPF 92

DC-CNC 800
Celulă de distribuţie

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

RAMPF 93

DC2013 T 
Sursa de alimentare DC

Tehnologie de conectare Lipire, sudare MacGregor Welding Systems Ltd. 60

Depozitarea bobinelor de cablu Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare Meccanica Nicoletti S.R.L. 78

Dispozitiv de acţionare pentru 
unelte manuale

Tehnologie de conectare Sertizare, presare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 51

DLW – Digital Lean Wiring
Software pentru construcția 
dulapurilor de comandă

Prelucrarea cablurilor Fabricarea fasciculelor de cabluri Komax AG 36

dps 261
Echipament de legare

Prelucrarea cablurilor Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea 
cablurilor

Komax AG 42

dps 375
Echipament de depozitare

Prelucrarea cablurilor Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea 
cablurilor

Komax AG 40

DR-CNC
Robot de dozare

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

RAMPF 93

E-1200
Maşină de bobinat de mare putere

Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare, bobinare Ingrid West Machinery Ltd. 82

EasyTouch
Funcții suplimentare EasyWiring

Prelucrarea cablurilor Fabricarea fasciculelor de cabluri Laselec S.A 47
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EasyWiring
Panou de asamblare a cablajului

Prelucrarea cablurilor Fabricarea fasciculelor de cabluri Laselec S.A 47

ECM 04 / UNIC-G / UNIC-GS
Maşini de dezizolare şi sertizare 
pentru ferule izolate pe tambur.

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 26

Economic A300 / A400
Maşină de lipire

Tehnologie de conectare Lipire, sudare ATN GmbH 61

Elastomeri cu conductivitate 
electrică

Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

Laird PLC 99

Etanşare cu silicon Constructor de masini speciale şi servicii Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Thonauer Automatic s.r.l. 104

Evolution Serie
Miniaplicator

Tehnologie de conectare Sertizare, presare MECAL S.R.L. 57

F1150
Sistem de alimentare cu cabluri

Prelucrarea cablurilor Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea 
cablurilor

Komax AG 40

Filtre Optice de Ecranare EMI Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

PSC A/S 97

Filtre optice SOLARIS™
Sticla acryl

Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

PSC A/S 97

FT
Aparat manual de testare

Sisteme de testare Testare MAV Prüftechnik 75

FTM / ATM
Aparate de testare motorizate

Sisteme de testare Testare MAV Prüftechnik 76

Gamma 255
Maşină de sertizare complet 
automată

Prelucrarea cablurilor Tăiere, dezizolare şi sertizare Komax AG 31

Gamma 263 S
Maşină de sertizare complet 
automată

Prelucrarea cablurilor Tăiere, dezizolare şi sertizare Komax AG 31

Garnituri PU Constructor de masini speciale şi servicii Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Thonauer Automatic s.r.l. 103

Garnituri textile cu conductivitate 
electrică 

Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

Laird PLC 99

Gresare, lubrifiere Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Drei Bond 88

HOBBO-DOS
Sistem de dozare Hobbok

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Fritz GIEBLER GmbH 91

Imprimanta Wraptor™ Sisteme de marcare Imprimare, marcare Brady GmbH 64

ims 295 BC / BS / MC
Imprimantă cu jet de cerneală

Sisteme de marcare Imprimare, marcare Komax AG 65

Iota 330
Mașină de tăiere 

Prelucrarea cablurilor Tăiere Komax AG 9

IWM-1000 
Maşină de tăiat bandă 

Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare, bobinare Ingrid West Machinery Ltd. 83

KA 3000 / KA 6000
KA 3000 / KA 6000

Prelucrarea cablurilor Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea 
cablurilor

Komax AG 41

Kappa 310 / 315 / 320
Maşină de tăiere şi dezizolare

Prelucrarea cablurilor Tăiere şi dezizolare Komax AG 20

Kappa 322 / 330 / 350
Maşină de tăiere şi dezizolare

Prelucrarea cablurilor Tăiere şi dezizolare Komax AG 20

Kappa 331
Masina de taiere si dezizolare cu 
unitate de cutite rotativa

Prelucrarea cablurilor Tăiere şi dezizolare Komax AG 21
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KMG
Aparat manual de măsurare a 
forței

Sisteme de testare Testare MAV Prüftechnik 75

Komax 106
Sistem de alimentare cu cabluri

Prelucrarea cablurilor Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea 
cablurilor

Komax AG 39

KRI 800-T / dps 272
Echipament de înfăşurat

Prelucrarea cablurilor Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea 
cablurilor

Komax AG 41

KT 800
Echipament de matisare

Prelucrarea cablurilor Bandajarea și înmănuncherea KABATEC GmbH & Co. KG 45

KTB 50 E Plus / KTB E9P
Echipament de matisare

Prelucrarea cablurilor Bandajarea și înmănuncherea KABATEC GmbH & Co. KG 46

KTB P
Echipament automat de matisare a 
cablurilor

Prelucrarea cablurilor Bandajarea și înmănuncherea KABATEC GmbH & Co. KG 46

KTHB Micro
Echipament manual de matisare

Prelucrarea cablurilor Bandajarea și înmănuncherea KABATEC GmbH & Co. KG 42

KTHB Mini
Echipament manual de matisare

Prelucrarea cablurilor Bandajarea și înmănuncherea KABATEC GmbH & Co. KG 43

KTHB-SMART 
Echipament de matisare 

Prelucrarea cablurilor Bandajarea și înmănuncherea KABATEC GmbH & Co. KG 43

KTL 10
Echipament de matisare liniara

Prelucrarea cablurilor Bandajarea și înmănuncherea KABATEC GmbH & Co. KG 44

KTR 10
Echipament de matisare

Prelucrarea cablurilor Bandajarea și înmănuncherea KABATEC GmbH & Co. KG 44

KTR 160
Echipament de matisare liniara

Prelucrarea cablurilor Bandajarea și înmănuncherea KABATEC GmbH & Co. KG 45

KTS 50 Comfort
Echipament de taiere bandă 

Prelucrarea cablurilor Bandajarea și înmănuncherea KABATEC GmbH & Co. KG 42

KWM008 Kompakt AC
Unitate de sudură prin presiune pe 
banc de lucru

Tehnologie de conectare Lipire, sudare EKS PETER KELLER GmbH 58

Lac cu conductivitate electrică Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

MANKIEWICZ Gebr. & Co. 100

Lambda 240 SC
Maşină de dezizolare şi sertizare 
pentru aplicatii HV

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare Komax AG 7

Lambda 240 SP
Mașină de prelucrare 
semiautomată a ecranajului pentru 
aplicații HV

Prelucrarea cablurilor -- Komax AG 7

Lambda 240 ST
Mașină de fixare a ecranajului 
pentru aplicatii HV

Prelucrarea cablurilor -- Komax AG 8

LIN-DOS S
Unitate liniară

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Fritz GIEBLER GmbH 92

M1 - 10/40
Sursa de energie CC

Tehnologie de conectare Lipire, sudare MacGregor Welding Systems Ltd. 58

M2
Sursa de energie CC

Tehnologie de conectare Lipire, sudare MacGregor Welding Systems Ltd. 59

m31
Sursă de alimentare CC de înaltă 
performanţă

Tehnologie de conectare Lipire, sudare MacGregor Welding Systems Ltd. 59

Maşini speciale de bobinare
Noi rezolvăm fiecare problemă 
legată de bobinare.

Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare, bobinare Ingrid West Machinery Ltd. 83
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Maşină de bobinat automată 
multiax

Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare, bobinare Ingrid West Machinery Ltd. 82

Maşină de bobinat folii Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare, bobinare Ingrid West Machinery Ltd. 82

MES – Manufacturing Execution 
System
Soluție software pentru industria 
de prelucrare a cablurilor 4.0

Prelucrarea cablurilor Fabricarea fasciculelor de cabluri Komax AG 37

MicroForce 70
Monitorizarea forţei de sertizare

Sisteme de testare Testare Komax AG 70

MicroForce 80
Monitorizarea forței de crimpare

Sisteme de testare Testare Komax AG 70

MicroLab 10 
Laborator mobil de micrografie 

Sisteme de testare Testare Komax AG 71

MicroLab 30
Laboratoare de micrografie

Sisteme de testare Testare Komax AG 71

MicroLab 35
Laborator de micrografie

Sisteme de testare Testare Komax AG 72

MicroLab 55
Laborator de micrografie

Sisteme de testare Testare Komax AG 72

MIKO
Comunicarea în reţea a preselor 
pentru bancuri de lucru

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare Komax AG 23

Mira 230
Stripare

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Komax AG 12

Mira 230 Q
Mașină de dezizolat

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Komax AG 13

Mira 32
Mașină de dezizolat

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Komax AG 12

Mira 340
Mașină de dezizolat cu cutite 
rotative

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Komax AG 13

MK şi MS
Sisteme de mixare

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

RAMPF 94

MRO 200
Echipament de inscripționare cu 
laser

Sisteme de marcare Imprimare, marcare Laselec S.A 67

OE-VE-10/BA
Maşină de bobinare

Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare Meccanica Nicoletti S.R.L. 79

Omega 740 / 750
Mașină complet automatizată de 
fabricare a seturilor de cabluri

Prelucrarea cablurilor Tăiere, dezizolare şi sertizare Komax AG 36

Presa de sertizat TT Prelucrarea cablurilor Sertizare, presare MECAL S.R.L. 23

Prese manuale si pneumatice Tehnologie de conectare Sertizare, presare mäder pressen GmbH 62

Protecţia ansamblelor electrice şi 
electronice

Constructor de masini speciale şi servicii Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Thonauer Automatic s.r.l. 105

Protecţii la nivelul plăcilor
Protecţii standard de montare pe 
suprafeţe – din una şi două piese.

Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

Laird PLC 100

Puncte pentru indicatorii de 
temperatură REATEC® 
Minipuncte individuale, 5 x 7 mm

Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Monitor, document, testare, proteja, 
avertiza

Reatec AG 96
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RAKU-PUR
Sisteme de etanşare lichidă

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

RAMPF 85

RAKU-SIL
Sisteme de etanşare cu silicon

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

RAMPF 87

Restyling Serie 
Miniaplicator

Tehnologie de conectare Sertizare, presare MECAL S.R.L. 57

ROBO-DOS
Masă de lucru cu 3 axe

Mixare, dozare şi distribuire Dozare, mixare, sigilare, lipire, 
turnare, protejare

Fritz GIEBLER GmbH 92

SC11
Aparat de dezizolare cu opțiune de 
sertizare

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare MECAL S.R.L. 16

Seria - ETM
Model tester motorizat

Sisteme de testare Testare MAV Prüftechnik 76

SG 400 V
Maşini de tăiere

Prelucrarea cablurilor Tăiere ULMER GmbH 10

Sistem complet automat pentru 
depozitarea bobinelor de tip 
"cable cat"

Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare RAMATECH Systems AG 78

Sisteme de lipire Tehnologie de conectare Lipire, sudare ATN GmbH 61

SM 15 2PLC / SM 30 2PLC
Maşini de tăiere

Prelucrarea cablurilor Tăiere ULMER GmbH 9

SmartVision
Analizator de micrografie 

Sisteme de testare Testare Komax AG 73

SOLARIS™ IR S306 Filtre 
Infrarosu

Soluţii pentru ecranare EMI, afisaje şi 
pentru indicatorii de temperatură

Ecranare EMI, sigilare, 
împământare, lăcuire

PSC A/S 97

SSC
Maşină pneumatică de siguranţă 
pentru sertizarea contactelor libere

Prelucrarea cablurilor Sertizare, presare WDT ToolTech AG 28

SSM 60 / SSM 800
Maşină de tăiere tuburi

Prelucrarea cablurilor Tăiere ULMER GmbH 10

Staţie de compactare secvenţială
Staţie de compactare secvenţială

Tehnologie de conectare Lipire, sudare EKS PETER KELLER GmbH 58

STCS-B / STCS-L / STCS-PHD
Sistem cu aer cald pentru controlul 
tuburilor termoretractabile

Tehnologie de conectare Termoretractare Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

52

STCS-BLT
Unitate de testare a imbinarilor

Tehnologie de conectare Termoretractare Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

56

STCS-CS14 / ISAC14
Sistem de control al tuburilor de 
protecţie în infraroşu

Tehnologie de conectare Termoretractare Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

54

STCS-CS19
Sistem cu infraroşu pentru 
controlul tuburilor 
termoretractabile

Tehnologie de conectare Termoretractare Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

54

STCS-evo500TS / STCS-RCM
Sistem cu infraroşu pentru 
controlul tuburilor 
termoretractabile

Tehnologie de conectare Termoretractare Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

53

STCS-LC
Tunel termocontractibil 

Tehnologie de conectare Termoretractare Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

56

112 > Pentru mai multe informatii accesati pagina www.thonauer.com



> Index Produs THONAUER Catalog de produse

Produs Gama de produse Proces Producător Pagină

STCS-PHDir
Sistem cu infraroșu pentru 
aplicarea tuburilor 
termocontractabile la panourile de 
asamblare

Tehnologie de conectare Termoretractare Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

53

STCS-RT / STCS-CRT
Sistem cu infraroşu pentru 
controlul tuburilor 
termoretractabile

Tehnologie de conectare Termoretractare Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

55

STCS-VM / STCS-BWT
Sistem cu aer cald pentru controlul 
tuburilor termoretractabile

Tehnologie de conectare Termoretractare Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

52

STCS-VMir / VMir+
Sistem de termocontractare cu 
infraroșii şi instalare pe banc 

Tehnologie de conectare Termoretractare Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

55

Stripit
Unelte de dezizolare şi tăiere

Tehnologie de conectare Tăiere ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 50

Sylade 7
Echipament de dezizolare cu laser

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Laselec S.A 19

Sylade 7 H
Echipament manual de dezizolare 
cu laser

Prelucrarea cablurilor Dezizolare, deblancare Laselec S.A 19

TH3 
Întinzător electronic

Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare, bobinare Ingrid West Machinery Ltd. 83

Tuburile de capăt Z+F
Tuburile de capăt

Tehnologie de conectare Sertizare, presare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 49

ULTIMA / UVM03
Sistem de marcare cu laser

Sisteme de marcare Imprimare, marcare Laselec S.A 68

ULYS Modena
Sistem de marcare cu laser

Sisteme de marcare Imprimare, marcare Laselec S.A 67

UNIC-GV
Echipament automat de dezizolare 
și sertizare

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 27

Unic-L / Unic-LS / Unic-LZ
Unitate de dezizolare şi sertizare 
pentru ferule izolate

Prelucrarea cablurilor Dezizolare şi sertizare ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 25

UNICUT 8017
Echipament de tăiere

Prelucrarea cablurilor Tăiere ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 11

UP 14 / UP 14 BA / UP 14 Z
Maşină pneumatică de sertizare 
pentru contacte libere

Prelucrarea cablurilor Sertizare, presare WDT ToolTech AG 27

UP 150
Mașină hidraulică de sertizare pe 
banc de lucru

Prelucrarea cablurilor Sertizare, presare WDT ToolTech AG 29

UP 35 / UP 35 BA
Maşină pneumatică de sertizare 
pentru contacte libere

Prelucrarea cablurilor Sertizare, presare WDT ToolTech AG 28

UP 60
Mașină pneumatică de sertizare 
pentru contacte libere

Prelucrarea cablurilor Sertizare, presare WDT ToolTech AG 28

UP 65 
Maşină hidraulică de sertizat 
pentru contacte libere 

Prelucrarea cablurilor Sertizare, presare WDT ToolTech AG 29

WH 751 
Maşină de bobinare cu un singur 
ax

Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare, bobinare Ingrid West Machinery Ltd. 80
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WH 800i / WH 764
Maşină de bobinare WH 800i cu 
inductor mic şi două axuri

Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare, bobinare Ingrid West Machinery Ltd. 80

WH 900
Masina Bobinaj Toroid

Tehnologie de depozitare si bobinare a 
cablurilor

Depozitare, bobinare Ingrid West Machinery Ltd. 81

WSM 30E / WSM 60E / WSM 
60ESB
Maşină de tăiere a tuburilor gofrate

Prelucrarea cablurilor Tăiere ULMER GmbH 11

Zeta 630
Harnașament de fabricație Zeta

Prelucrarea cablurilor Fabricarea fasciculelor de cabluri Komax AG 35

Zeta 640 / 650
Mașină complet automată de 
fabricare a cablurilor

Prelucrarea cablurilor Fabricarea fasciculelor de cabluri Komax AG 35
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Q ISO certified

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

Imaginile si descrierile contin informații suplimentare. Ne 
rezervam dreptul la modificare in cadrul dezvoltării tehnice 
ulterioare.

IMBINAM TEHNOLOGIA,  CALITATEA SI SERVICIILE

TEHNICA, CALITATE SI SERVICII –  
O OFERTĂ COMPLETĂ

A KOMAX COMPANY

CALITATE TESTATĂ

Inființată in anul 1988 ca intreprindere care isi 
desfăsoară activitatea in domeniul comercializării 
de masini, THONAUER a devenit in prezent un fur-
nizor de servicii complete. Cu orientarea in functie 
de cerintele specifice ale clientilor, oferim solutii 
individuale care pot fi asigurate pe de-o parte prin 
utilizarea echipamentelor tehnice de ultimă gene-
ratie ale firmelor noastre partenere, precum si prin 
know-how-ul dezvoltat.
Pe de altă parte, o retea amplă de service si relatii 
cu clientii garantează in mod continuu capacitatea 
de productie a clientilor nostri.

Începând din anul 2016, grupul de firme Thonauer 
constituie o filială a Komax Holding AG. Datorită 
unei puternice prezențe pe piața din Europa Cen-
trală și de Est, aceasta constituie completarea idea-
lă a rețelei globale de service și distribuție a Komax 
Wire și din Viena, care deschide firmei Komax ușa 
înspre piața din est.

Pentru mentinerea permanentă a standardelor 
ridicate de calitate ale firmelor noastre partenere, 
Thonauer GmbH este certificată conform ISO 9001.

Thonauer Automatic s.r.l.
Str. Preciziei 1C, Sector 6 |
062202 Bucuresti
Tel. +40 21 335 5654, 335 1287
Fax +40 21 336 9534
info.buc@thonauer.com
www.thonauer.com
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	Procese: Tăiere / Producător: ULMER GmbH

	SG 400 V
	Maşini de tăiere
	Procese: Tăiere / Producător: ULMER GmbH

	SSM 60 / SSM 800
	Maşină de tăiere tuburi
	Procese: Tăiere / Producător: ULMER GmbH

	WSM 30E / WSM 60E / WSM 60ESB
	Maşină de tăiere a tuburilor gofrate
	Procese: Tăiere / Producător: ULMER GmbH

	UNICUT 8017
	Echipament de tăiere
	Procese: Tăiere / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH


	Mașini de dezizolat pentru cabluri și conductoare
	Mira 32
	Mașină de dezizolat
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG

	Mira 230
	Stripare
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG

	Mira 230 Q
	Mașină de dezizolat
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG

	Mira 340
	Mașină de dezizolat cu cutite rotative
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG

	Cosmic 42R / 48R / 48RX
	Maşini de dezizolare pentru cabluri coaxiale şi semiflexibile
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG

	Cosmic 927R / 927RX / 60R-L
	Maşini de dezizolare pentru prelucrarea conductorilor solicitanţi
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Komax AG

	AI 01 / AI 02
	Maşini electrice de dezizolare
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	AI 03 / AI 04
	Maşini electrice de dezizolare
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	AI 2,5–20 auto / AI 16–20 auto
	Maşini electrice de dezizolare
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	SC11
	Aparat de dezizolare cu opțiune de sertizare
	Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: MECAL S.R.L.

	BERI.CO.FLEX
	Cap de dezizolare cu cuţite rotative
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

	BERI.CO.MAX V2 / BERI.CO.MEGAMAX
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

	BERI.CO.CUT
	Dispozitiv de tăiere pentru cablurile coaxiale
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

	AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / AM.STRIP.500
	Unitate pneumatică de dezizolare a cablurilor
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

	AM.ALL.ROUND
	Maşină pneumatică de dezizolare cu lame rotative
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

	Sylade 7 H
	Echipament manual de dezizolare cu laser
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Laselec S.A

	Sylade 7
	Echipament de dezizolare cu laser
	Procese: Dezizolare, deblancare / Producător: Laselec S.A


	Mașini de debitare și dezizolare
	Kappa 310 / 315 / 320
	Maşină de tăiere şi dezizolare
	Procese: Tăiere şi dezizolare / Producător: Komax AG

	Kappa 322 / 330 / 350
	Maşină de tăiere şi dezizolare
	Procese: Tăiere şi dezizolare / Producător: Komax AG

	Kappa 331
	Masina de taiere si dezizolare cu unitate de cutite rotativa
	Procese: Tăiere şi dezizolare / Producător: Komax AG


	Mașini semiautomate de sertizat pentru aplicații industriale
	bt 712
	Maşini de sertizare pe banc de lucru
	Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

	bt 722
	Presă pe banc de lucru
	Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

	bt 752
	Presă pe banc de lucru
	Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

	MIKO
	Comunicarea în reţea a preselor pentru bancuri de lucru
	Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

	Presa de sertizat TT
	Procese: Sertizare, presare / Producător: MECAL S.R.L.

	AM 02 C / AM 02.1 C
	Unitate electropneumatică de sertizare pentru ferule izolate şi neizolate
	Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	AM 03 / AM 03 C / AM 03 universal
	Automat de dezizolare și sertizare
	Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	AM 02 universal / AM 04 / AM 04.1
	Maşină de dezizolare şi sertizare pentru ferule izolate
	Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	Unic-L / Unic-LS / Unic-LZ
	Unitate de dezizolare şi sertizare pentru ferule izolate
	Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	CR 03 K / Crimper-G / Crimper-LS
	Maşină de sertizare pentru terminale tip inel şi ferule izolate
	Procese: Sertizare, presare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	ECM 04 / UNIC-G / UNIC-GS
	Maşini de dezizolare şi sertizare pentru ferule izolate pe tambur.
	Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	UNIC-GV
	Echipament automat de dezizolare și sertizare
	Procese: Dezizolare şi sertizare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	UP 14 / UP 14 BA / UP 14 Z
	Maşină pneumatică de sertizare pentru contacte libere
	Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG

	SSC
	Maşină pneumatică de siguranţă pentru sertizarea contactelor libere
	Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG

	UP 35 / UP 35 BA
	Maşină pneumatică de sertizare pentru contacte libere
	Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG

	UP 60
	Mașină pneumatică de sertizare pentru contacte libere
	Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG

	UP 65
	Maşină hidraulică de sertizat pentru contacte libere
	Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG

	UP 150
	Mașină hidraulică de sertizare pe banc de lucru
	Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG

	ACS 2000
	Mașini de tip splice
	Procese: Sertizare, presare / Producător: WDT ToolTech AG


	Mașini complet automatizate pentru prelucrarea cablurilor
	Gamma 255
	Maşină de sertizare complet automată
	Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

	Gamma 263 S
	Maşină de sertizare complet automată
	Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

	Alpha 433 H
	Maşină de sertizare complet automată
	Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

	Alpha 477
	Maşină de sertizare complet automată
	Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

	Alpha 530
	Maşină de sertizat complet automat
	Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

	Alpha 550
	Maşină de sertizat complet automată
	Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG


	Mașina de torsadare a cablului
	bt 188 T / bt 288
	Maşini de torsadat semiautomate
	Procese: Torsiune / Producător: Komax AG

	Alpha 488 S
	Maşină de torsadat complet automată
	Procese: Torsiune / Producător: Komax AG


	Fabricarea automată a cablajelor
	Zeta 640 / 650
	Mașină complet automată de fabricare a cablurilor
	Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Komax AG

	Zeta 630
	Harnașament de fabricație Zeta
	Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Komax AG

	DLW – Digital Lean Wiring
	Software pentru construcția dulapurilor de comandă
	Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Komax AG

	Omega 740 / 750
	Mașină complet automatizată de fabricare a seturilor de cabluri
	Procese: Tăiere, dezizolare şi sertizare / Producător: Komax AG

	MES – Manufacturing Execution System
	Soluție software pentru industria de prelucrare a cablurilor 4.0
	Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Komax AG


	Manipularea cablurilor
	ads 112
	Echipament de tragere a firelor
	Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

	ads 115
	Echipament de alimentare a firelor
	Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

	ads 119 / ads 123
	Echipament de tragere a firelor
	Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

	Komax 106
	Sistem de alimentare cu cabluri
	Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

	F1150
	Sistem de alimentare cu cabluri
	Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

	dps 375
	Echipament de depozitare
	Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

	KA 3000 / KA 6000
	Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

	KRI 800-T / dps 272
	Echipament de înfăşurat
	Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

	dps 261
	Echipament de legare
	Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Komax AG

	KTS 50 Comfort
	Echipament de taiere bandă
	Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTHB Micro
	Echipament manual de matisare
	Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTHB Mini
	Echipament manual de matisare
	Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTHB-SMART
	Echipament de matisare
	Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTR 10
	Echipament de matisare
	Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTL 10
	Echipament de matisare liniara
	Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTR 160
	Echipament de matisare liniara
	Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

	KT 800
	Echipament de matisare
	Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTB P
	Echipament automat de matisare a cablurilor
	Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTB 50 E Plus / KTB E9P
	Echipament de matisare
	Procese: Bandajarea și înmănuncherea / Producător: KABATEC GmbH & Co. KG


	Panou de asamblare a cablajului (Easywiring)
	EasyWiring
	Panou de asamblare a cablajului
	Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Laselec S.A

	EasyTouch
	Funcții suplimentare EasyWiring
	Touch Mode
	Mod de testare a continuității
	Procese: Fabricarea fasciculelor de cabluri / Producător: Laselec S.A


	Tuburi de capăt pentru prelucrarea cablurilor
	Tuburile de capăt Z+F
	Procese: Sertizare, presare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH


	Scule de mână pentru prelucrarea cablurilor
	Cutit
	Unealtă de tăiere
	Procese: Tăiere / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	Stripit
	Unelte de dezizolare şi tăiere
	Procese: Tăiere / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	Crimpit
	Unelte de sertizare pentru ferule
	Procese: Sertizare, presare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	Dispozitiv de acţionare pentru unelte manuale
	Procese: Sertizare, presare / Producător: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH


	Prelucrarea tuburilor termoretractabile
	STCS-B / STCS-L / STCS-PHD
	Sistem cu aer cald pentru controlul tuburilor termoretractabile
	Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-VM / STCS-BWT
	Sistem cu aer cald pentru controlul tuburilor termoretractabile
	Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-PHDir
	Sistem cu infraroșu pentru aplicarea tuburilor termocontractabile la panourile de asamblare
	Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-evo500TS / STCS-RCM
	Sistem cu infraroşu pentru controlul tuburilor termoretractabile
	Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-CS14 / ISAC14
	Sistem de control al tuburilor de protecţie în infraroşu
	Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-CS19
	Sistem cu infraroşu pentru controlul tuburilor termoretractabile
	Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-VMir / VMir+
	Sistem de termocontractare cu infraroșii şi instalare pe banc
	Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-RT / STCS-CRT
	Sistem cu infraroşu pentru controlul tuburilor termoretractabile
	Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-LC
	Tunel termocontractibil
	Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-BLT
	Unitate de testare a imbinarilor
	Procese: Termoretractare / Producător: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.


	Aplicatorul de sertizare
	Evolution Serie
	Miniaplicator
	Procese: Sertizare, presare / Producător: MECAL S.R.L.

	Restyling Serie
	Miniaplicator
	Procese: Sertizare, presare / Producător: MECAL S.R.L.


	Aparate de sudură cu rezistență, ultrasunete precum
	KWM008 Kompakt AC
	Unitate de sudură prin presiune pe banc de lucru
	Procese: Lipire, sudare / Producător: EKS PETER KELLER GmbH

	Staţie de compactare secvenţială
	Procese: Lipire, sudare / Producător: EKS PETER KELLER GmbH

	M1 - 10/40
	Sursa de energie CC
	Procese: Lipire, sudare / Producător: MacGregor Welding Systems Ltd.

	m31
	Sursă de alimentare CC de înaltă performanţă
	Procese: Lipire, sudare / Producător: MacGregor Welding Systems Ltd.

	M2
	Sursa de energie CC
	Procese: Lipire, sudare / Producător: MacGregor Welding Systems Ltd.

	DC2013 T
	Sursa de alimentare DC
	Procese: Lipire, sudare / Producător: MacGregor Welding Systems Ltd.

	Capete de sudură
	Precizie modulară cu decalaj sau paralel a capului de sudură
	Procese: Lipire, sudare / Producător: MacGregor Welding Systems Ltd.


	Maşini de sudură
	Economic A300 / A400
	Maşină de lipire
	Procese: Lipire, sudare / Producător: ATN GmbH

	Sisteme de lipire
	Procese: Lipire, sudare / Producător: ATN GmbH


	Echipamente de presare
	Prese manuale si pneumatice
	Procese: Sertizare, presare / Producător: mäder pressen GmbH


	Marcarea cu etichetă
	Imprimanta Wraptor™
	Procese: Imprimare, marcare / Producător: Brady GmbH

	BMP™41 / BMP™71
	Imprimantă pentru etichete pe banc de lucru / Imprimanta mobilă pentru etichete
	Procese: Imprimare, marcare / Producător: Brady GmbH


	Etichetare cu imprimantă cu jet de cerneală
	ims 295 BC / BS / MC
	Imprimantă cu jet de cerneală
	Procese: Imprimare, marcare / Producător: Komax AG

	CS 405 / CS 407 / WP 405
	Imprimantă cu jet de cerneală
	Procese: Imprimare, marcare / Producător: WIEDENBACH Apparatebau GmbH

	Cerneală pentru imprimantă
	Procese: Imprimare, marcare / Producător: WIEDENBACH Apparatebau GmbH


	Marcarea cu laser
	MRO 200
	Echipament de inscripționare cu laser
	Procese: Imprimare, marcare / Producător: Laselec S.A

	ULYS Modena
	Sistem de marcare cu laser
	Procese: Imprimare, marcare / Producător: Laselec S.A

	ULTIMA / UVM03
	Sistem de marcare cu laser
	Procese: Imprimare, marcare / Producător: Laselec S.A


	Monitorizarea forţei de sertizare
	MicroForce 70
	Monitorizarea forţei de sertizare
	Procese: Testare / Producător: Komax AG

	MicroForce 80
	Monitorizarea forței de crimpare
	Procese: Testare / Producător: Komax AG


	Laboratoare de micrografie
	MicroLab 10
	Laborator mobil de micrografie
	Procese: Testare / Producător: Komax AG

	MicroLab 30
	Laboratoare de micrografie
	Procese: Testare / Producător: Komax AG

	MicroLab 35
	Laborator de micrografie
	Procese: Testare / Producător: Komax AG

	MicroLab 55
	Laborator de micrografie
	Procese: Testare / Producător: Komax AG

	SmartVision
	Analizator de micrografie
	Procese: Testare / Producător: Komax AG


	Tester de întindere şi comprimare
	CT 50
	Modele de testere universale
	Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik

	CGT
	Aparat manual de testare
	Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik

	FT
	Aparat manual de testare
	Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik

	KMG
	Aparat manual de măsurare a forței
	Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik

	Seria - ETM
	Model tester motorizat
	Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik

	FTM / ATM
	Aparate de testare motorizate
	Procese: Testare / Producător: MAV Prüftechnik


	Sistem semi-automat pentru depozitarea bobinelor
	Sistem complet automat pentru depozitarea bobinelor de tip "cable cat"
	Procese: Depozitare / Producător: RAMATECH Systems AG

	Depozitarea bobinelor de cablu
	Procese: Depozitare / Producător: Meccanica Nicoletti S.R.L.


	Sisteme de rebobinare a cablurilor
	OE-VE-10/BA
	Maşină de bobinare
	Procese: Depozitare / Producător: Meccanica Nicoletti S.R.L.

	AS-19
	Echipament manual de bobinare si derulare a cablurilor
	Procese: Bobinarea, înfăşurarea, depozitarea cablurilor / Producător: Meccanica Nicoletti S.R.L.


	Maşini de bobinare pe banc de lucru
	WH 751
	Maşină de bobinare cu un singur ax
	Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

	WH 800i / WH 764
	Maşină de bobinare WH 800i cu inductor mic şi două axuri
	Maşină de bobinare WH 764 cu inductor mic şi patru axuri
	Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

	WH 900
	Masina Bobinaj Toroid
	Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.


	Maşini speciale de bobinare
	Maşină de bobinat automată multiax
	Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

	E-1200
	Maşină de bobinat de mare putere
	Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

	Maşină de bobinat folii
	Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

	IWM-1000
	Maşină de tăiat bandă
	Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

	TH3
	Întinzător electronic
	Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.

	Maşini speciale de bobinare
	Noi rezolvăm fiecare problemă legată de bobinare.
	Procese: Depozitare, bobinare / Producător: Ingrid West Machinery Ltd.


	Poliuretan (PUR), Silicon
	2K răşină de turnare pe bază de poliuretan
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF

	RAKU-PUR
	Spume tixotrope de etanşare
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF

	RAKU-PUR
	Sisteme de etanşare lichidă
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF

	RAKU-SIL
	Sisteme de etanşare cu silicon
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF


	1-C Sisteme de dozare (lipire, gresare, acoperire)
	Celulă compactă
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond

	Gresare, lubrifiere
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond

	DB-DS 40-1 A
	Sistem de dozare pneumatică cu afişaj analogic
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond

	DB-DS 50-1 D
	Sistem de dozare pneumatică cu afişaj digital
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond

	Adezivi
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond

	Adezivi epoxidici
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond

	Adezivi cianocrilaţi
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Drei Bond


	Sisteme de mixare şi dozare cu 2 componente
	2-K-DOS
	Mixare, dozare şi distribuire
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Fritz GIEBLER GmbH

	HOBBO-DOS
	Sistem de dozare Hobbok
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Fritz GIEBLER GmbH

	ROBO-DOS
	Masă de lucru cu 3 axe
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Fritz GIEBLER GmbH

	LIN-DOS S
	Unitate liniară
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Fritz GIEBLER GmbH

	DC-CNC 250
	Sistem de dozare pentru bancul de lucru
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF

	DC-CNC 800
	Celulă de distribuţie
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF

	DR-CNC
	Robot de dozare
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF

	C-DS
	Sistem compact de distribuţie
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF

	MK şi MS
	Sisteme de mixare
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: RAMPF


	Pentru indicatorii de temperatură
	Benzi standard pentru indicatorii de temperatură REATEC®
	Procese: Monitor, document, testare, proteja, avertiza / Producător: Reatec AG

	Benzi P pentru indicatorii de temperatură REATEC®
	Procese: Monitor, document, testare, proteja, avertiza / Producător: Reatec AG

	Puncte pentru indicatorii de temperatură REATEC®
	Minipuncte individuale, 5 x 7 mm
	Puncte pentru indicatori, 17 x 17 mm
	Puncte pentru indicatori, rotunde
	Procese: Monitor, document, testare, proteja, avertiza / Producător: Reatec AG


	Soluţia pentru ecrane (sticlă acrilică + policarbonat)
	Filtre Optice de Ecranare EMI
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S

	SOLARIS™ IR S306 Filtre Infrarosu
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S

	Filtre optice SOLARIS™
	Sticla acryl
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S

	Acoperiri anti-reflexie (AR) PSC pentru polimer
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S

	Acoperiri PSC dure şi transparente
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S

	Acoperiri PSC anti-orbire
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: PSC A/S


	Material de ecranare EMI
	Garnituri textile cu conductivitate electrică
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: Laird PLC

	Benzi de contact
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: Laird PLC

	Elastomeri cu conductivitate electrică
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: Laird PLC

	Cabluri din plase complet metalice, plasă metalică peste elastomer
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: Laird PLC

	Protecţii la nivelul plăcilor
	Protecţii standard de montare pe suprafeţe – din una şi două piese.
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: Laird PLC

	Lac cu conductivitate electrică
	Procese: Ecranare EMI, sigilare, împământare, lăcuire / Producător: MANKIEWICZ Gebr. & Co.


	Stavba speciálních strojů
	Constructor de masini speciale
	Procese: -- / Producător: Thonauer Automatic s.r.l.


	Garnituri expandate (pe bază de poliuretan)
	Garnituri PU
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Thonauer Automatic s.r.l.


	Etanşare EMI pe bază de silicon
	Etanşare cu silicon
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Thonauer Automatic s.r.l.


	Turnarea
	Protecţia ansamblelor electrice şi electronice
	Procese: Dozare, mixare, sigilare, lipire, turnare, protejare / Producător: Thonauer Automatic s.r.l.
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