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O firme THONAUER

Firma THONAUER je špecializovaným dodávateľom s kompletnou ponukou vysoko kvalitných výrobných 
zariadení, najmä pre automobilový, elektrotechnický a elektronický priemysel, pričom ťažiskom 
je spracovanie káblov a káblových zväzkov. Už viac ako 25 rokov je firma THONAUER synonymom pre 
know-how, rýchlosť a spoľahlivosť.  Zákaznícky servis, ktorý zahŕňa i nové inštalácie a školenia obsluhy 
a údržby strojov, má vo firme THONAUER tradíciu.

Firma THONAUER, so sídlom vo Viedni sa stará aj o východoeurópsky trh a má pobočky a servisné 
strediská v Brne, Budapešti, Bratislave a Bukurešti. Viac ako štyridsať pracovníkov uvedených spoločností 
podporuje medzinárodné výrobné firmy pri zavádzaní a optimalizácii výrobných procesov. Starostlivosť 
o slovinský trh je zabezpečená z Rakúska.

Technika, kvalita a servis … z jedného zdroja
Firma THONAUER, založená v roku 1988 ako strojárska obchodná firma, je dnes dodávateľom s kompletnou 
ponukou. Sme zameraní na špecifické požiadavky našich zákazníkov a ponúkame vám individualizované 
riešenia, ktoré je možné dosiahnuť použitím najmodernejších technológií od našich partnerských firiem ako 
i fundovaným know-how. Naše servisné strediská napomáhajú zabezpečovať plynulú výrobu u našich 
zákazníkov.

Overená kvalita
V záujme udržiavania vysokých štandardov kvality u našich partnerských firiem je firma THONAUER 
certifikovaná podľa ISO 9001.
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Produkty

Spracovanie káblov Technika pre spájanie Popisovanie 
a značenie

Technika pre 
skladovanie 

a navíjanie káblov

Kontrolné a testovacie 
systémy

Systémy pre 
miešanie, dávkovanie 

a nanášanie

EMC tienenie, optické 
filtre a indikátorov 

teploty

Stavba špeciálnych 
strojov a služby
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Spracovanie káblov
Spoločnosť Thonauer je kompletným dodávateľom technológie priemyselného spracovania káblov. 
Od samostatných zariadení až po kompletné výrobné linky ponúka spoločnosť Thonauer všetko na jednom 
mieste. Zautomatizujte časovo náročné procesné kroky, ako je strihanie na správnu dĺžku, odizolovanie, 
krimpovanie a stáčanie vodičov prostredníctvom našich plne automatických a poloautomatických strojov 
na spracovanie káblov! 

High Voltage Priemyselné strihacie 
stroje

Odizolovacie stroje 
pre káble a vodiče

Strihacie 
a odizolovacie 

zariadenia

Poloautomatické 
krimpovacie stroje 
pre priemyselné 

aplikácie

Automatické 
krimpovacie 

zariadenia pre 
spracovanie káblov

Stroje na stáčanie 
vodičov

Automatizovaná 
výroba káblových 

zväzkov
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High Voltage

Lambda 240 SC

Vysoké napätie – Odizolovací a krimpovací stroj

 
Stroj Lambda 240 SC zjednocuje tri rozdielne procesy spracovania káblov: odizolovanie, krimpovanie 
a osadzovanie dvojpólových konektorov VN triedy 1 a 2. Produkt sa vyznačuje rýchlejším ovládaním cez 
dotykový panel a rýchlejšou výmenou produktu vďaka správe receptúr.

Technické údaje

Proces: Odizolovanie a krimpovanie  / Výrobca: Komax AG

Lambda 240 SP

Vysoké napätie– Poloautomatický stroj na spracovanie tienenia

 
V prípade stroja Lambda 240 SP sa jedná o kompaktné, poloautomatické riešenie na spracovanie tienenia 
a vnútorných vodičov káblov VN v oblasti elektromobility. Pritom je možné paralelné opracovanie dvoch 
samostatných vodičov. Vďaka dotykovému panelu je zabezpečené jednoduché ukladanie a nahrávanie 
procesných parametrov, ako aj rýchla výmena produktu.

Technické údaje

Proces: -- / Výrobca: Komax AG
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Prierez vodiča Jednožilový 2,5–70 mm²,
Dvojžilový 2×2,5 mm² až 5×6 mm²

Dĺžky opracovania do 100 mm

Takt < 15 sek.

Doba prestavenia < 3 min

Špecifiká Integrovaný systém odsávania, ochrana vnútorného 
vodiča, voľne konfigurovateľný, rotujúca rezacia 
jednotka

Prierez vodiča Dvojžilový 2 × 2,5 mm² až 2 × 6 mm²

Takt < 15 sek.

Doba prestavenia < 5 min

Špecifiká Servoriadenie, kontrola krimpovacej sily, riadený 
proces podávania, kontrola skratov, centrálna 
odsávacia jednotka
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Lambda 240 ST

Vysoké napätie – Fixovanie tienenia

 
Kompaktný, poloautomatický stroj fixuje tienenie vysokonapäťových káblov pomocou pásky. Tieto riešenia sú 
vytvorené špeciálne pre použitie v oblasti elektromobility. Proces páskovania spĺňa podmienky konektora 
Hirschmann PowerStar 40-2. Tento proces je súčasťou celkového riešenia, keďže príprava sa uskutočňuje 
na stroji Lambda 240 SP (pozri predchádzajúci stroj).

Technické údaje

Proces: -- / Výrobca: Komax AG
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Rozsah priemerov 9,3–12,8 mm

Páska 5 mm Coroplast 838X

Počet navíjaní > 1,5

Takt < 10 sek.

Doba prestavenia < 5 min

Špecifiká Servoriadenie, dotyková obrazovka
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Priemyselné strihacie stroje

Iota 330

Strihací stroj

 
Iota 330 je univerzál medzi strihacími strojmi. Okrem káblov sa dajú bezproblémovo, šetrne (pásový pohon) 
a spoľahlivo rezať aj plastové pásy, pneumatické hadice, zmršťovacie bužírky, ploché káble a mnoho iného. 
Pre vysoké produkčné množstvá sa dajú využiť až 4 stopy na paralelné spracovanie. 

Technické údaje

Proces: Strihanie / Výrobca: Komax AG

SM 15 2PLC / SM 30 2PLC

Strihací stroj

 
Solídny a robustný univerzálny strihací stroj konštrukčnej rady SM je konštruovaný pre množstvo rôznych 
materiálov. Okrem toho firma Ulmer a Thonauer optimalizujú tieto strihacie stroje podľa ich špecifických 
úloh. 
Sekací strih pre hadice a tesniace profily. Šmykový strih pre ploché káble, guľaté káble a lanká, zmršťovacie 
hadice atď. Hadicový strih pre rôzne hadicové materiály.
Voliteľne je k dispozícii sekacia hlavica pre skosený rez. 

Technické údaje

Proces: Strihanie / Výrobca: ULMER GmbH
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Rozsah dĺžky 1–1.000.000 mm

Dĺžková presnosť +/- (1 mm + 0,2 % x D)

Max. priechodná výška 16–25 mm v centre pásového pohonu

Maximálna priechodná šírka 82 mm

SM 15 2PLC SM 30 2PLC

Rozsah dĺžky 0,1–999,999 mm

Max. priechodná 15/30 mm 15 mm

Max. priechodná šírka 150 mm 300 mm
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SG 400 V

Strihací stroj

 
Vyvinutý špeciálne na strihanie veľkoformátových káblov či prierezov. Strihať je možné viacžilové káble do 
vonkajšieho priemeru 26 mm a prierezu až 150 mm².
Robustný a výkonný posun vychádzajúci zo ZG 400 B2 umožňuje presné polohovanie strihaných výrobkov.

Technické údaje

Proces: Strihanie / Výrobca: ULMER GmbH

SSM 60 / SSM 800

Stroj na strihanie hadíc

 
Strihací stroj na hadice SSM 60 je určený na strihanie narezaných alebo nenarezaných profilovaných hadíc 
z PVC alebo gumy ako i ostatných typov hadíc do vonkajšieho priemeru 60 mm. Strih sa uskutočňuje 
gilotínovým rezom (ostrie vuhle 45°), pričom dosiahneme presný uhol a kvalitný strih. 

Technické údaje

Proces: Strihanie / Výrobca: ULMER GmbH
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Rozsah dĺžky 0,1–999,999 mm

Max. priechodná výška, šírka 30 mm

Zdvihnutie horného pásu pneumatické, obmedzené mechanicky

SSM 60 SSM 800 

Rozsah dĺžky 0,1–999,999 mm

Max. priechodná výška až 60 mm až 20 mm

Max. priechodná šírka až 60 mm až 800 mm

Rezacia hlava obsluhovaná pneumaticky, supevňovacím držiakom
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WSM 30E / WSM 60E / WSM 60ESB

Stroj na strihanie vlnitých hadíc

 
Vlnité hadice s rozparkom a bez neho sa používajú na ochranu káblov a káblových zväzkov, napr. pri výrobe 
automobilov a v strojárstve. Spracovávať je možné i hadice pre oblasť medicíny alebo bielej techniky. Pri 
strihu vlnitej hadice ide o presný a spoľahlivý rez na vrchole vlny. Pri špeciálnych tvaroch sa vyžaduje vysoká 
kvalita rezu a zaistenie tesnosti vmieste pripojenia.
Pri inom druhu strihu – rotačnom – sa vytvárajú ostré hrany, ktoré môžu spôsobiť poškodenie kábla alebo 
vodičov umiestnených vo vnútri resp. môžu viesť knetesnosti.

Technické údaje

Proces: Strihanie / Výrobca: ULMER GmbH

UNICUT 8017

Rezačka

 
Ideálna na rezanie vodičov s prierezom od 0,08 do 10 mm². Parametre rezania je možné nastaviť buď na 
zariadení alebo ich načítať do zariadenia pomocou softvéru v počítači. 

Technické údaje

Proces: Strihanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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WSM 30E WSM 60E WSM 60ESB 

Rozsah dĺžky 0,1–999,999 mm

Priechodná výška/ šírka 7–32 mm 7–60 mm do 60 mm

Dĺžka prívodného pásu 200 mm 200 mm 1.000 mm

Dĺžkový rozsah 2–99.999 mm

Priemer vodiča 8 mm max. 

Rýchlosť 1,5 m/sek.
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Odizolovacie stroje pre káble a vodiče

Mira 32

Odizolovací stroj

 
Elektrický odizolovací stroj Mira 32 je ideálnym základným modelom v poloautomatickom spracovaní káblov, 
kde ručné nástroje už nespĺňajú požiadavky. Model je koncipovaný pre vodiče, ktoré sa používajú v 
automobilovom a priemyselnom sektore a dajú sa odizolovať nožmi v tvare V. Stroj nastaviteľný otočnými 
regulátormi spracúva vodiče do vonkajšieho priemeru 4 mm a dĺžky odizolovania 25 mm. Samostatné vodiče 
a vodiče vo viacžilových kábloch sa dajú odizolovať čiastočne alebo úplne.

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Komax AG

Mira 230

Odizolovanie

 
Programovateľná Mira 230 firmy Komax je odpoveďou na dnešné požiadavky spracovania káblov 
s rozsiahlou zmesou výrobkov. Zariadenie spĺňa mimoriadne požiadavky na rozsah aplikácií, jednoduchú 
manipuláciu a zvýšenú produktivitu. Vďaka špeciálnym funkciám a svojej knižnici výrobkov dosahuje vysokú 
reprodukovateľnú kvalitu. Možnosť sekvenčného spracovania z nej robí prvú voľbu pri spracovaní 
viacžilových káblov. 

Technické údaje

¹) V prípade vodičov väčších ako AWG 10, ktoré sú obtiažne spracovateľné, doporučujeme pred kúpou 
odskúšanie zariadenia. 

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Komax AG
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Prierez vodiča 0,03–3,3 mm²

Dĺžka odizolovania 1–25 mm

Špecifiká Kompaktné a mobilné

Prierez vodiča 
(odizolovaného)

0,03–8 mm², AWG 32–8 ¹)

Max. vonkajší priemer 6,5 mm

Dĺžka odizolovania (AL) 1,5–46 mm

Dĺžka odizolovania so 
strihaním

46 mm - SL

Dĺžka strihu (SL) 46 mm - AL

Odťahovaná dĺžka 0,01–46 mm 
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Mira 230 Q

Odizolovací stroj

 
Stroj Mira 230 Q okrem všetkých funkcií stroja Mira 230 obsahuje aj elektronickú kontrolu ACD (Automatic 
Conductor Detector). Táto kontrola rozpoznáva a signalizuje aj najmenší kontakt medzi nožom a vodičom. 
Táto funkcia sa dá aktivovať za účelom zabezpečenia kvality pri zarezaní a/alebo sťahovaní izolácie. 
Mira 230 Q používa technológiu ACD aj ako automatickú pomôcku pri nastavovaní. Hodnoty zarezania sa 
prispôsobia na základe nameraného priemeru vodiča.

Technické údaje

¹) V prípade vodičov väčších ako AWG 10, ktoré sú obtiažne spracovateľné, doporučujeme pred kúpou 
odskúšanie zariadenia. 

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Komax AG

Mira 340

Rotačný odizolovací stroj

 
Mimoriadne vysoký výkon vďaka 4 rotujúcim X nožom. Perfektný rez aj v prípade kritických izolácií ako je 
Teflon®, Kapton® alebo Silikon. Sekvenčné spracovanie umožňuje odizolovanie viacvrstvových káblov. 
Jednoduchá obsluha prostredníctvom 5“ dotykového displeja. Moderný a flexibilný. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Komax AG
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Prierez vodiča 
(odizolovanie)

0,03–8 mm², AWG 32–8 ¹)

Max. vonkajší priemer 6,5 mm

Dĺžka odizolovania (AL) 1,5–46 mm

Špecifiká Kontrola ACD, sekvenčná výroba

Prierez vodiča 0,013–16 mm²

Dĺžka odizolovania až do 72 mm

Zvláštnosti 0-rez, funkcia stáčania 
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Cosmic 42R / 48R / 48RX 

Odizolovacie stroje na koaxiálne káble a Semiflex

 
Zvlášť precízne spracovanie koaxiálnych káblov rotačnou nožovou hlavou. 48R spracováva koaxiálne, 
triaxiálne a viacvrstvové káble až v 9 úrovniach. Stroj 48RX je optimalizovaný pre odizolovanie čiastočne 
pružných koaxiálnych káblov. Naviac majú oba stroje funkciu stáčania. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Komax AG

Cosmic 927R / 927RX / 60R-L

Odizolovacie stroje pre spracovanie náročných izolácií

 
Veľmi flexibilný odizolovací stroj s rotujúcimi nožmi. Jednoduchá obsluha. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Komax AG
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42R 48R 48RX 

Použitie koaxiálne mikrokáble koaxiálne, triaxiálne a 
viacvrstvové káble

Čiastočne pružné koaxiálne 
káble

Prierez vodiča 0,005–1,5 mm² 0,013–13 mm² (AWG 36–6)

Rozlíšenie priemeru 0,01 mm

Max. dĺžka odizolovania 40 mm

927R 927RX 60R-L 

Použitie značná mnohotvárnosť 
vodičov

tenké, značne súdržné 
izolácie (napr. teflón)

pre veľké dĺžky 
odizolovania

Vonkajší priemer vodiča 0,25–5,3 mm 0,25–5,3 mm 2,5–10 mm

Dĺžka odizolovania 1–25 mm 1,5–25 mm 3–200 mm

Funkcia stáčania k dispozícii k dispozícii --
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AI 01 / AI 02 

Elektrický odizolovací stroj

 
Priemer vodiča je plynulo nastaviteľný bez výmeny nástrojov; plynulé nastavenie odizolovanej a sťahovanej 
dĺžky medzi 3 a 20 mm; včlenené náhradné nože, možné je stiahnutie úplné alebo čiastočné. 
> THONAUER vám dodáva aj vhodné dutinky. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

AI 03 / AI 04 

Elektrický odizolovací stroj

 
Odizolovanie vodičov s prierezom od 0,05 do 6 mm² plynulo nastaviteľné bez výmeny nástrojov; plynulé 
nastavenie dĺžky odizolovania a sťahovania medzi 3 a 20 mm; včlenené náhradné nože, možné je stiahnutie 
úplné alebo čiastočné. 
> THONAUER vám dodáva aj vhodné dutinky. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

> Viac informácií nájdete na www.thonauer.com 15

AI 01 AI 01 E AI 02 

Prierez vodiča 0,05–6 mm² 0,05–6 mm² 0,05–2,5 mm²

Max. priemer vodiča 5 mm 5 mm 4 mm

Min. zavádzaná dĺžka 22 mm + dĺžka 
odizolovania

22 mm + dĺžka 
odizolovania

15 mm + dĺžka 
odizolovania

Napájanie 100–240 V 100–240 V, alebo 
integrovaný akumulátor

100–240 V

AI 03 AI 04 AI 04 E 

Prierez vodiča 0,5–6 mm² 2,5–16 mm² 2,5–16 mm²

Max. priemer vodiča 5 mm 8 mm 8 mm

Min. zavádzaná dĺžka 32 mm + dĺžka 
odizolovania

22 mm + dĺžka 
odizolovania

22 mm + dĺžka 
odizolovania

Dĺžka odizolovania 13–30 mm 3–20 mm 3–20 mm

Napájanie 100–240 V 100–240 V 100–240 V alebo 
integrovaný akumulátor
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AI 2,5–20 auto / AI 16–20 auto 

Elektrický odizolovací stroj

 
Je vybavený systémom čidiel, ktorý zisťuje priemer vodiča a automaticky definuje hĺbku narezania. Možné je 
stiahnutie úplné alebo čiastočné. 
> THONAUER vám dodáva aj vhodné dutinky. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

SC11

Odizolovacía jednotka pre krimpovací lis

 
SC11 je odizolovacia jednotka, ktorá môže byť integrovaná do krimpovacej stanice (lis a aplikátor). Jemný 
pohybom zachytí SC11 kábel, odstráni izoláciu a posunie ho k nákovke aplikátora, kde bude krimpovaný. 
Elektropneumatický systém je riadený SPS a umožňuje jednoduchú inštaláciu, manipuláciu a údržbu. SC11 
od firmy Mecal je vhodný aj pre viacžilové káble.

Technické údaje

Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: MECAL S.R.L.

BERI.CO.FLEX

Odizolovacia hlava s rotačným nožom

 
Pre BERI.CO.FLEX predstavujeme novú, modulárnu koncepciu flexibilnej a univerzálnej odizolovacej hlavy, 
ktorá splní všetky požiadavky na odizolovanie. Hlava je vhodná najmä na odizolovanie koaxiálnych káblov. 
Použiteľná pre všetky štandardné typy strihacích strojov. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH
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AI 2,5–20 auto AI 16–20 auto 

Prierez vodiča 0,5–2,5 mm² 4–16 mm²

Max. priemer vodiča 4 mm 8 mm

Min. zavádzaná dĺžka 24 mm 24 mm

Dĺžka odizolovania 3–20 mm 3–20 mm

Priemer odizolovania Do 17 mm

Počet nožov Až 6

Prierez drôtu 0,035–3 mm² (32–12 AWG)

Dĺžka odizolovania 2–12 mm
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BERI.CO.MAX V2 / BERI.CO.MEGAMAX

BERI.CO.MAX V2 a MEGAMAX sú stroje pre veľké koaxiálne káble, navrhnuté na presné odizolovanie 
koaxiálnych káblov vonkajšieho priemeru 1,0 až 25 mm a pre dĺžku odizolovania až 100,0 mm. Vďaka tomu 
ponúka tento stroj doteraz jedinečný prevádzkový rozsah. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

BERI.CO.CUT

Zariadenie na rezanie koaxiálneho tienenia

 
BERI.CO.CUT je vysoko presné zariadenie na rezanie tienení a opletení, aké sa používajú vo viacvrstvových 
koaxiálnych kábloch. Pomocou BERI.CO.CUT je možné spoľahlivo, za niekoľko sekúnd a s nízkymi nákladmi, 
spracovať najmä tienenia vysokonapäťových káblov používaných v elektrických a hybridných vozidlách novej 
generácie. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH
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BERI.CO.MAX V2 BERI.CO.MEGAMAX

Priemer odizolovania 1,0–24,5 mm 2,0–25,0 mm

Dĺžka odizolovania 0–100,0 mm 0–100,0 mm

Maximálny počet krokov 
odizolovania

Až 10 Až 20

Priemer kábla Od 0,28" (7,0 mm) do 0,71" (18,0 mm) v závislosti od 
izolácie

Dĺžka opletenia a tienenia Od 15,75" (400,0 mm) v závislosti od izolácie
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AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / AM.STRIP.500 

Pneumatické odizolovacie zariadenie

 
AM.STRIP.1 je univerzálne použiteľný, poloautomatický stroj na odizolovanie káblov pre robustné 
priemyselné použitie a hospodárnu výrobu malých až stredných sérií. Špeciálne, na spracovávaný kábel 
prispôsobené nože, dovoľujú spracovanie takmer všetkých na trhu obvyklých káblov. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

AM.ALL.ROUND 

Pneumatický rotačný odizolovací stroj

 
Poloautomatický be-ri odizolovací stroj AM.ALL.ROUND vám umožňuje vysokú presnosť, rýchlosť, 
pohodlnosť a bezpečnosť kruhového zarezania a odizolovania laniek, vodičov a káblov. Bez problémov je 
možné stiahnuť i extrémne náročné izolácie, ktorých spracovanie bežným postupom zovretím a narezaním je 
nedostatočné alebo dokonca úplne nemožné. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH
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AM.STRIP.1 AM.STRIP.2 AM.STRIP.500 

Priemer vodiča: 
guľatý vodič, 
plochý pásový vodič

0,5–15 mm, 
šírka až 20 mm 

1,0–25 mm, 
šírka až 35 mm 

až 30 mm,
až 32 mm

Dĺžka odizolovania: 
úplné stiahnutie, 
čiastočné stiahnutie

až 65 mm, 
až 250 mm

až 120 mm, 
až asi 450 mm

až 500 mm

Priemer vodiča 2–24 mm

Dĺžka odizolovania: 
úplné stiahnutie, 
čiastočné stiahnutie

5 až 160 mm, 
až 400 mm
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Sylade 7 H

Ručné laserové odizolovacie zariadenie

 
Prvé ručné laserové odizolovacie zariadenie na svete. Ťažko odizolovateľné vodiče, ako napr. skrútené alebo 
asymetrické vodiče sa pomocou tohto laseru dajú jednoducho a spoľahlivo zbaviť izolácie. Unikátny je 
praktický dizajn, ktorý prvýkrát umožňuje mobilné použitie laserového odizolovacieho zariadenia. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Laselec S.A

Sylade 7

Laserové odizolovacie zariadenie

 
Laserové odizolovacie zariadenie je najrýchlejší a najbezpečnejší spôsob zbavenia izolácie tienených 
a skrútených vodičov. Rotujúci diódový laser reže bezkontaktne a tým pádom šetrne a presne aj ťažko 
odizolovateľné izolácie. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Laselec S.A
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Vonkajší priemer 0,9–7 mm

Dĺžka odizolovania 180 mm

Materiál izolácie PTFE, polyimid, ETFE, X-ETFE, FEP atď. 

Štandardy CE, FDA, FCC, laser triedy 1, EN2812, SAE AIR6894

Vonkajší priemer 0,9–7 mm

Dĺžka odizolovania 2–200 mm

Materiál izolácie PTFE, polyimid, ETFE, X-ETFE, FEP, laminát atď. 

Štandardy CE, FDA, FCC, laser triedy 1, EN2812, SAE AIR6894
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Strihacie a odizolovacie zariadenia

Kappa 310 / 315 / 320 

Strihacía odizolovací stroj

 
Výkonný, účinný anový typ senzorov sú tri kľúčové funkcie plnoautomatických strihacích aodizolovacích 
strojov Kappa. Rozhrania pre odvíjače ainkjetové tlačiarne sú integrované. Jednoduché použitie pomocou 
dotykovej obrazovky. 

Technické údaje

Proces: Strihanie a odizolovanie / Výrobca: Komax AG

Kappa 322 / 330 / 350 

Strihacía odizolovací stroj

 
Výkonné strihacie aodizolovacie stroje pre väčšie prierezy. Vysoká rýchlosť spracovania zaručuje krátke časy 
cyklu. Kappa 322 ponúka súčasné odizolovanie viacerých vnútorných vodičov (napríklad výkonové káble). 
Jemný pásový pohon pre vťahovanie vodiča. Rozhrania pre odvíjače aatramentové tlačiarne. 

Technické údaje 

Proces: Strihanie a odizolovanie / Výrobca: Komax AG
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Kappa 310 Kappa 315 Kappa 320

Prierez vodiča 0,02–6 mm² 0,05–10 mm² 0,05–10 mm²

Maximálna dĺžka 
odizolovania: 
úplné odizolovanie
čiastočné odizolovanie

100 mm, 
999,9 mm

Rýchlosť vťahovania vodiča 4 m/sec. 2 m/sec. 4 m/sec.

Systém vťahovania jednoduché kolieska

Kappa 322 Kappa 330 Kappa 350

Prierez vodiča 0,05–16 mm² 0,22–35 mm² 2,5–120 mm²

Max. dĺžka odizolovania:
úplné odizolovanie, 
čiastočné odizolovanie

100 mm, 
999 mm

180 mm, 
999 mm

290 mm, 
999 mm

Rýchlosť vťahovania kábla 4m/sek. 4,8m/sek.

Systém vťahovania dvojité kolieska alebo pásový pohon
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Kappa 331

Výkonný strihací a odizolovací stroj s rotačnou nožovou jednotkou

 
Viacvrstvové káble s kruhovým prierezom, s tienením a bez neho, sa odizolujú presne a viacstupňovo. Stroj 
sa dá rýchlo prestaviť a vďaka tomu je ideálny pre flexibilné použitie. 
 
Technické údaje

Proces: Strihanie a odizolovanie / Výrobca: Komax AG

> Viac informácií nájdete na www.thonauer.com 21

Prierez vodiča 0,22–35 mm²

Max. vonkajší priemer 16 mm

Rozsah dĺžky 1–800.000 mm

Prevedenie Univerzálny stroj s otočným vedením, Univerzálny 
stroj/Stroj pre koaxiálne káble s rozdeľovacím vedením 
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Poloautomatické krimpovacie stroje pre priemyselné 
aplikácie

bt 712 

Stolové krimpovacie stroje

 
Poloautomatický stolový model bt 712 je zaujímavý svojou modernou technológiou astanovuje nové 
štandardy vkvalite a rýchlosti.
V tomto viacúčelovom stroji je možné použiť všetky bežné komerčné krimpovacie nástroje. Analyzátor sily 
nalisovania vkombinácii so strihaním zlého kontaktu ponúka najvyššiu možnú kvalitu produkcie.

Technické údaje

Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

bt 722 

Stolový lis

 
Tento stolový lis je vynikajúci voblasti krátkych časov cyklu vďaka krátkym časom prestavenia anastavovacím 
časom, programovateľnej výške krimpu aužívateľsky príjemnému rozhraniu TopTouch. Tieto funkcie 
kombinované svoliteľnou programovateľnou jednotkou odizolovania astrihačom zlých kontaktov zaisťuje 
najvyššiu kvalitu hotových vodičov bez ohľadu na obsluhu stroja. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG
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Sila nalisovania 20 kN

Prierez vodiča do 6 mm²

Nastaviteľná výška krimpu +5/-3 mm

Funkcie jednoduché použitie, analyzátor sily nalisovania

Sila nalisovania 20 kN

Prierez do 6 mm²

Programovateľná výška krimpu +0,2/-0,8 mm

Funkcie integrovaný analyzátor sily nalisovania, sekvenčné 
spracovanie
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AM 02 C / AM 02.1 C

Elektropneumatický krimpovací stroj na voľne sypané izolované a neizolované dutinky 

 
AM 02 C / AM 02.1 C (kompakt) je elektropneumatický stripper – crimper pre rýchle a spoľahlivé spracovanie 
voľne sypaných izolovaných aj neizolovaných dutiniek pre malé prierezy. Vlastnosti sú: jednoduchá výmena 
nástrojov, krátky čas cyklu, rýchle spracovanie a kvalita krimpu podľa DIN 46228.
> THONAUER vám dodáva aj vhodné dutinky.

Technické údaje 

Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

AM 03 / AM 03 C / AM 03 universal

Modulárne odizolovacie a krimpovacie zariadenie

 
AM 03 série od Zoller + Fröhlich sú elektropneumatické odizolovacie a krimpovacie zariadenia na spracovanie 
sypaných kontaktov v rôznych prevedeniach. Kontakty sa privádzajú pomocou vibračného dopravníka.

Technické údaje

Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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AM 02 C AM 02.1 C

Prierez vodiča 0,14–0,34 mm² 0,25–0,75 mm²

Dĺžka krimpovania 6/8 mm 5–10 mm

AM 03 AM 03 C AM 03universal

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

Zavádzacia dĺžka 36 mm 13 mm 36 mm



> Spracovanie káblov > Poloautomatické krimpovacie stroje pre priemyselné aplikácie Produktový katalóg  THONAUER

AM 02 universal / AM 04 / AM 04.1 

Odizolovací akrimpovací stroj na voľne sypané izolované dutinky

 
Odizolovací a krimpovací stroj selektropneumatickým pohonom. AM 02 CK je špeciálne vyhotovenie AM 02 
universal, avšak s integrovanou kontrolou sily krimpovania. 
> THONAUER vám dodáva aj vhodné dutinky. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Unic-L / Unic-LS / Unic-LZ 

Odizolovací a krimpovací stroj na voľne sypané izolované dutinky

 
Odizolovací a krimpovací stroj selektropneumatickým pohonom. 
> THONAUER vám dodáva aj vhodné dutinky. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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AM 02 universal AM 04 AM 04.1

Dutinky na vodiče

Prierez vodiča 0,5–2,5 mm² 4–10 mm² 4–10 mm²

Dĺžka krimpovania 6–12 mm 8–12 mm 9–15 mm

Unic-L Unic-LS Unic-LZ 

Dutinky na vodiče

jednoduché jednoduché twin

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

Dĺžka krimpovania 8 mm 6/8/10 mm 8 mm
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CR 03 K / Crimper-G / Crimper-LS

Krimpovací automat na izolované káblové oká, prípadne dutinky

 
> THONAUER vám dodáva aj vhodné dutinky.

Technické údaje

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

ECM 04 / UNIC-G / UNIC-GS

Odizolovací a krimpovací stroj na izolované dutinky na páse

 
Spoľahlivé spracovanie dutiniek z rolí. Kvalita krimpovania podľa DIN 46228. ECM 04 je možné zakúpiť 
s označením ECM 04 E aj vo vyhotovení s integrovaným akumulátorom pre voliteľnú prevádzku 
s akumulátorom. 
> THONAUER vám dodáva aj vhodné dutinky.

Technické údaje

Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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CR 03 K Crimper-G Crimper-LS

Kruhové káblové oko, 
dutinka vodiča

voľné v roli voľné

Typ -- DIN 46228 DIN 46228

Prierez vodiča 0,5–6 mm² 0,5–2,5 mm² 0,34–4 mm²

Dĺžka krimpovania -- 8 mm 6–12 mm

Pohon Elektropneumatický

ECM 04 UNIC-G UNIC-GS

Dutinky na vodiče

Pohon Elektrický Elektropneumatický Elektropneumatický

Prierez vodiča 0,5–2,5 mm² 0,5–2,5 mm² 0,5–2,5 mm²

Dĺžka krimpovania 8 mm 8 mm 8 / 10 mm

Špeciálna funkcia jednoduché nastavenie 
iného prierezu

automatické rozoznanie 
prierezu

krimpované dĺžky 8 / 10 
bez výmeny nástroja 
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UNIC-GV

Automatické odizolovacie a krimpovacie zariadenie

 
Spracovanie 5 rôznych dutiniek na pásoch bez výmeny nástrojov alebo pásov. Jednoduchá obsluha pomocou 
dotykovej obrazovky. Vhodné aj pre dutinky Multinorm (dutinky s rozšírením izolačného hrdla). Toto 
zariadenie je ideálne najmä pri častej výmene dutiniek, pretože nie je potrebné prestavenie zariadenia. 
> THONAUER vám dodáva aj vhodné dutinky. 

Technické údaje

Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

UP 14 / UP 14 BA / UP 14 Z

Pneumatický krimpovací lis na voľne sypané kontakty

 
Vďaka priaznivému pomeru cena, výkon je ideálnym vstupným modelom. Použitie všetkých matríc WEZAG je 
možné s voliteľným polohovadlom. 

Technické údaje

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG
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Dutinky

na páse

Prierez vodiča 0,5–2,5 mm²

Dĺžka krimpovania 8/10 mm

UP 14 UP 14 BA UP 14 Z

Krimpovacia sila max. 14 kN pri 6 bar

Spracovateľné prierezy insulated cable lugs 0,25–6 mm²,
non-insulated pipe cable lugs and crimp-type cable lugs 0,5–16 mm²,
insulated and non-insulated wire ends 0,14–50 mm²,
twisted contacts 0,14–16 mm²,
non-insulated FASTON flat plugs 0,14–6 mm²,
non-insulated pipe cable lugs and butt connectors 1,0–6,0 mm²

Špeciálna funkcia Štandard Automatický systém 
podpory kontaktu 

S vynúteným riadením 
sekvencie 
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SSC 

Pneumatický bezpečný krimpovací lis na voľne sypané kontakty

 
Patentovaný bezpečnostný mechanizmus nespustí krimpovanie, pokiaľ sú obe polovice matrice od seba ďalej 
ako 5,9 mm. Vďaka tomu nie je potrebný bezpečnostný kryt a práca sa zrýchľuje. 

Technické údaje

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG

UP 35 / UP 35 BA 

Pneumatický krimpovací lis na voľne sypané kontakty

 
Vďaka pokrokovej konštrukcii je stroj takmer bez údržbový a vyžaduje na svoju prevádzku len minimálny 
priestor. Ľahký stroj je možné bez problémov premiestňovať pomocou dodaných držadiel T. Jednoduchá 
obsluha prostredníctvom nožného bezpečnostného pedálu – ruky sú voľné na vkladanie kontaktov a laniek. 
Výmena adaptérov je jednoduchá, rýchla a nevyžaduje náradie. 

Technické údaje

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG

UP 60

Pneumatický krimpovací lis na voľne sypané kontakty

 
Silný univerzálny stroj; bezpečnostný nožný pedál umožňuje krátke časy cyklovania; beznástrojová výmena 
matríc adaptéra; obsahuje LED osvetlenie, zabudované počítadlo kusov. 

Technické údaje

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG
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Krimpovacia sila max. až 35 kN pri 6 bar

Špeciálna funkcia bezpečnostný mechanizmus

UP 35 UP 35 BA

Krimpovacia sila 35 kN pri 6 bar

Špeciálna funkcia -- automatický kontaktný pridržiavací 
systém

Krimpovacia sila max. 75 kN pri 6 bar

Miera otvorenia zdvih min. 6–32 mm
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UP 65

Hydraulický krimpovací stroj na voľne sypané kontakty 

 
Hydraulický stolný krimpovací stroj UP 65 ponúka ešte vyšší výkon pre spracovanie voľne sypaných 
elektrických kontaktov do 400 mm². Vďaka novo vyvinutej integrálnej hydraulickej jednotke stroj šetrí miesto, 
je tichý a ľahko sa inštaluje. Je pružne použiteľný, pretože je ho potrebné pripájať len elektricky. 

Technické údaje

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG

UP 150

Hydraulický stolový krimpovací stroj

 
UP 150 je vďaka hydraulickému agregátu skutočným zázrakom v úspore miesta. Silný stroj umožňuje 
bezproblémové spracovanie veľkých rozsahov prierezov. Najvýraznejším prvkom je integrovaná kontrola sily 
krimpovania, ktorá vždy vedie k správnemu výsledku. U stolových krimpovacích strojov sa dá nastaviť rozsah 
krimpovania a dráha zdvihu.

Technické údaje

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG

> Viac informácií nájdete na www.thonauer.com 29

Max. krimpovacia sila 150 kN

Max. dráha zdvihu 40 mm

Vlastnosti Elektronické počítadlo kusov, Miesto na disku pre 
uloženie 30 programov, Programovateľná výška 
krimpovania, Ľahko výmenné matrice

Krimpovacia sila 150 kN

Špecifiká Integrovaná kontrola sily krimpovania, adaptér pre 
rýchlu výmenu bez použitia náradia.
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Automatické krimpovacie zariadenia pre spracovanie káblov

Gamma 255

Plno automatický krimpovací stroj 

 
Napriek kompaktnému dizajnu, tento plno automatický krimpovací stroj kombinuje jednoduchosť 
afunkcionalitu pri spoľahlivom aekonomickom procese súčelom podať vysoký produkčný výkon. Je 
skutočným hitom pri získaní vynikajúcej hodnoty za dané peniaze. Či si už zvolíte pohonové kolieska alebo 
pásy, môžete kedykoľvek prispôsobiť využitie tohto stroja podľa vašich potrieb. 

Technické údaje

Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

Gamma 263 S 

Plno automatický krimpovací stroj 

 
Napriek kompaktnému dizajnu, tento plno automatický krimpovací stroj kombinuje jednoduchosť 
afunkcionalitu pri spoľahlivom aekonomickom procese súčelom podať vysoký produkčný výkon. Je 
skutočným hitom pri získaní vynikajúcej hodnoty za dané peniaze. Či si už zvolíte pohonové kolieska alebo 
pásy, môžete kedykoľvek prispôsobiť využitie tohto stroja podľa vašich potrieb. 

Technické údaje

Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG
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Prierez vodiča 0,0123–2,5 mm² (AWG36–AWG14)

Rozsah dĺžok 15–10.000 mm

Dĺžky odizolovania 0,1–15 mm

Prierez vodiča 0,13–2,5 mm² (AWG26–AWG13), 4,0 mm² v závislosti 
od typu vodiča

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

Dĺžky odizolovania 0,1–20 mm (0,004–0,79 in)
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Alpha 530 

Krimpovací automat

 
Robustný všestranný stroj. 
Alpha 530 je krimpovací automat pre jedno a obojstranné krimpovanie a osadzovanie gumičiek. Stroj je 
optimalizovaný na rýchle nastavenie a prestavenie a tým zvyšuje vašu produktivitu. V štandardnom vybavení 
je monitorovanie krimpovacej sily CFA. Je možné doplniť ďalšie príslušenstvo pre monitorovanie kvality ako 
monitorovanie strihu (ACD) a monitorovanie odizolovania (SQC). 

Technické údaje

Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

Alpha 550

Krimpovací automat

 
Alpha 550, najnovší krimpovací automat pre obojstranné osadzovanie gumičiek, spĺňa vaše požiadavky na 
produktivitu, flexibilitu a kvalitu

- Vysokou rýchlosťou k lepšiemu pomeru cena/kus 
- Rýchle prestavenie pre maximálnu produktivitu
- Prvé nastavenie prakticky bez zlých kusov
- Robustný systém a mnohostranné príslušenstvo
- Kontrola kvality na najvyššej úrovni

Technické údaje

Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG
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Prierez vodiča 0,13 až 4 mm² (voliteľne 5 mm²)

Rýchlosť posuvu vodiča max. 9 m/sek.

Krimpovacia sila 1–22 kN

Prierez vodiča 0,13–6 mm² (AWG26–12)

Rýchlosť posuvu vodiča max. 12 m/sek.

Krimpovacia sila 1–22 kN
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Stroje na stáčanie vodičov

bt 188 T / bt 288 

Poloautomatické stáčacie stroje

 
Stáčanie dvoch, troch alebo dokonca štyroch vodičov je sbt 188 T jednoduché. Spresnou viacvodičovou 
opciou je možné na stroji bt 188 T jednoducho abezchybne stočiť tri alebo štyri vodiče. Rovnako ako pri 
stočenom páre je výsledkom jednotná dĺžka vlny avysoká opakovateľnosť po celej dĺžke stočeného kábla. 

Technické údaje

Proces: Stáčanie / Výrobca: Komax AG

Alpha 488 S 

Plno automatický stáčací stroj

 
Alpha 488 Splne automaticky vyrába stočené páry zdvoch jednotlivých vodičov od odstrihnutia na dĺžku po 
nalisovanie kontaktov vrátane kompletnej kontroly kvality. 

Technické údaje

Proces: Stáčanie / Výrobca: Komax AG
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bt 188 T bt 288

Prierez vodiča 2 × 0,08 to 2 × 4 mm² (voliteľne: 3 alebo 4 vodiče)

Dĺžka vlny 8–50 mm

Dĺžka po stočení od 300 mm do 12 metrov v 3 metrových krokoch metri

Stáčacie línie na stroje 1 2

Prierez vodiča 2 × 0,22 to 2 × 2,5 mm² (voliteľne: od 0,13 mm²)

Dĺžka vlny 5–80 mm

Dĺžka po stočení 700–10.000 mm
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Automatizovaná výroba káblových zväzkov

Zeta 640 / 650

Plne automatický stroj na spracovanie káblov

 
Rôzne typy káblov a kontaktov sa spracujú automaticky bez potreby prestavenia. Vďaka tomu je možná 
veľkosť dávky 1 bez mimoriadnej námahy. Čas výroby sa v porovnaní s klasickým ručným spracovaním skráti 
až o 50 %. Plynulý tok dát z plánovacieho softvéru do výroby znižuje počet chýb a zvyšuje hospodárnosť. 
Na konci získate potrebné vodiče v správnom poradí so želaným popisom a v hotovom zväzku pre ďalšie 
spracovanie. 

Technické údaje

Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Komax AG

Zeta 630

Harness Manufacturing Zeta

 
So Zeta 630 prebieha výroba rozvádzačov hospodárne a v požadovanom termíne. Zásluhou optimálnej 
automatizácie procesu sa výroba vodičov vykonáva vysoko produktívne už od veľkosti série 1. 
Automatizované pochody a sériová alebo sekvenčná výroba bez prestavovania skracujú čas výroby až na 
50 percent. Automatický menič vodičov podáva až 36 rozdielnych vodičov a modul CM 1/5 GS pracuje až 
s piatimi rôznymi dutinkami. Spoľahlivá plne automatizovaná výroba zaručuje nepretržite najvyššiu kvalitu. 

Technické údaje

Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Komax AG
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Zeta 640 Zeta 650

Počet staníc/s rozšírením 5 / 10 8 / 13

Počet vodičov 36

Procesné moduly krimpovanie, osádzanie izolačných priechodiek, pocínovanie, osádzanie 
puzdier, rozdvojenie, ukončenia žíl, MIL krimpovanie, zváranie, 
ultrazvukové kompaktovanie

Zaistenie kvality Integrované meranie výšky krimpovania a ťahovej sily, kontrola sily 
krimpovania, detekcia spojov, kontrola narezania, detekcia zmeny 
materiálu a verifikácia materiálu,Kontrola pozície priechodky, detekcia 
ukončenia kontaktu

Prierezy vodičov 0,22–6 mm² (AWG 24–AWG 10)

Menič vodičov max. 36 vodičov (v segmentoch so šiestimi vodičmi)

Rozsah dĺžok pri obojstrannom 
spracovaní

240–3.000 mm štandardná vaňa; 
240–5.000 mm voliteľne

Rozsah dĺžok pri jednostrannom 
spracovaní

85–3.000 mm štandardná vaňa;
85–5.000 mm voliteľne

Počet staníc 2
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DLW – Digital Lean Wiring

Softvér pre konštrukciu rozvodnej skrine

 
Softvér DLW (Digital Lean Wiring) od firmy Komax sa na základe efektívneho spracovania údajov stará 
o automatizáciu konštrukcie rozvodnej skrine. Tým je možná časová úspora v porovnaní s manuálnou 
výrobou aj pri výrobnej dávke 1.

Používanie nevyžaduje žiadnu nákladnú starostlivosť databázy stavebných prvkov v porovnaní s bežným 
systémom ECAD, nakoľko dĺžka káblov sa dá stanoviť aj prostredníctvom virtuálneho prepojenia káblov. Môže 
sa tak stať na základe fotky rozvodnej skrine alebo 2D nákresu. Existujúce údaje sa dajú jednoducho 
importovať. Alternatívne ponúka firma Komax fotoaparát na fotografické kótovanie pomocou Roundshot 
(fotenia dookola) viacerými snímkami. Tieto snímky sa spoja do celkového obrazu a importujú sa do DLW.

DLW sa vyznačuje aj jednoduchým používateľským rozhraním cez dotykovú obrazovku. DLW Viewer 
sprevádza vykonávací personál celým procesom zapojenia, čo umožňuje aj menej špecializovaným osobám 
vykonávať tieto pracovné kroky.

Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Komax AG

Omega 740 / 750

Plne automatický stroj na výrobu káblových zväzkov

 
Stroje Omega 740 a 750 slúžia na plne automatickú výrobu obojstranne osadených káblových zväzkov. 
Súčasne sa dá spracovať až 36 rôznych typov káblov. Až 8 pracovných staníc umožňuje vykonať takmer 
všetky výrobné procesy a zhotoviť káblové zväzky efektívne bez potreby prestavenia. Popisovanie vodičov sa 
vykonáva automaticky pomocou atramentovej tlačiarne. Stroj Omega posúva vodiče plne automaticky do 
pripojeného stroja na osádzanie konektorov. Vďaka mnohým vylepšeniam, ako napr. optická kontrola, väčšia 
podkladová platňa a iné, dokáže osadiť aj tie najmenšie konektory alebo iné komponenty bez akejkoľvek 
chyby. 

Technické údaje

Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG
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Omega 740 Omega 750

Počet staníc/s rozšírením 5 / 10 8 / 13

Počet vodičov 36

Procesné moduly krimpovanie, osádzanie izolačných priechodiek, MIL krimpovanie, 
koncové puzdrá žíl vodiča, ultrazvukové kompaktovanie

Zaistenie kvality Integrované meranie výšky krimpovania a ťahovej sily, kontrola sily 
krimpovania, detekcia spojov, kontrola narezania, detekcia zmeny 
materiálu a verifikácia materiálu,Osádzanie koncoviek: kontrola kolízie, sily 
osádzania a zaistenia kontaktov
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MES – Manufacturing Execution System

Softvérové riešenie pre priemysel na spracovanie káblov 4.0

Výrobný softvér vytvorený spoločne firmou Komax a iTAC Sortware je prispôsobený presne potrebám na 
výrobu káblových zväzkov. Riešenie „end-to-end“ je určené pre celý produkčný reťazec – od príjmu tovaru, 
všetky výrobné kroky až po výdaj tovaru – pre podniky spracúvajúce káble všetkých rozmerov.

Softvér môže byť použitý na automatizáciu plánovania, riadenia a monitorovania celej výroby: stroje, ručné 
pracoviská, prevádzkové pomôcky, tok materiálu, zdroje atď. Pritom je možné optimálne štandardizovať 
procesy, zabrániť chybnej výrobe a podstatne zvýšiť kvalitu produktu. Takto je možné načas vyrobiť aj 
komplexné produkty v požadovanej kvalite.

Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Komax AG
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Manipulácia s káblami

ads 112 

Stroj na ťahanie vodiča

 
Stroj na ťahanie vodiča ads 112 je perfektnou voľbou pre optimálne vťahovanie vodičov zcievok, Conipackov 
alebo sudov. Vodič je prepravovaný pomocou dvoch synchrónnych ozubených remeňov. Vodiče od jemných 
až po drsné sú vťahované jemne, ale výkonne kopracovávacím staniciam. Stroj slúži tiež pre vodiče 
nekruhových prierezov. Výmeny sú rýchle a jednoduché. 

Technické údaje

Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

ads 115

Systém pre dopravovanie vodiča

 
Komax ads 115 je systém pre dopravovanie vodiča, ktorý je možné flexibilne použiť sautomatickými 
strihacími aodizolovacími strojmi Komax. Zmeniť pozíciu lineárneho zásobníka pre umiestnenie do ideálneho 
bodu pre každú aplikáciu je veľmi jednoduché. Je možné použiť cievky do priemeru 400 mm, voľne navinuté 
cievky aploché káble. Rýchloupínací systém umožňuje rýchlu výmenu akejkoľvek cievky. 

Technické údaje

Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG
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Prierezy vodiča do 28 mm

Šírka plochého kábla max. 28 mm

Hmotnosť cievky vodiča max. 100 kg

Cievky Priem. 600 mm x šírka 250 mm x priemer jadra. 
14–95 mm

Prierez vodiča max. 4 mm²

Hmotnosť použitej cievky max. 20 kg
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ads 119 / ads 123 

Systém odvíjania kábla

 
Napínací systém pre cievky, kombinovaný s jednoduchým zdvíhacím mechanizmom, umožňuje jednoduchú 
výmenu ťažkých káblových cievok. Komfortné nastavovacie funkcie, napr. pomalý posuv vpred a vzad, 
podporujú rýchlu výmenu káblových cievok. Výkonný motor sa vyznačuje absolútne tichým chodom. 

Technické údaje

Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

Komax 106

Systém odvíjania kábla

 
Komax 106 je aktívny odvíjací systém, ktorý je vhodný predovšetkým na spracovanie rôznych vodičov pri 
vysokej rýchlosti. Prívod sa uskutoční z otáčavých prstencov, zo suda s káblom, z Conipacku alebo zo 
zásobníka káblov. Prístroj je možné prevádzkovať samostatne („stand alone“), ako aj v kombinácii 
s automatmi na spracovanie káblov. Dostupný interface pre automaty od firmy Komax.

Technické údaje

Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG
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ads 119 ads 123

Káblová cievka:
Max. priemer,
Max. šírka,
Max. hmotnosť

600 mm,
500 mm,
100 kg

1000 mm,
750 mm,
600 kg

Kábel:
Priemer,
Prierez

do 15 mm,
do 35 mm²

do 35 mm,
do 95 mm²

Priemer kábla bis 4 mm

Rýchlosť privádzania max. 6 m/sek.

Špecifiká Algoritmus riadenia s režimom samoučenia
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F1150

Odvíjač kábla

 
Motorizovaný systém F1150 je najnovší odvíjač v sortimente firmy Komax pre automatické spracovanie 
káblových bubnov až do hmotnosti 300 kg. Zariadenie dokáže spracovať veľký rozsah káblov kruhového 
prierezu a je vhodné predovšetkým pre káble citlivé na ťah ako napr. koaxiálny kábel. Tento odvíjač kábla je 
kompatibilný so zariadeniami Komax a môže byť bez problémov začlenený do linky na spracovanie káblov.

Technické údaje

Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

dps 375 

Odkladací systém 

 
Variabilný odkladací systém dps 375 má mobilný rám aaktívny vyhadzovač vodiča pre použitie sorientáciu na 
proces. Tento model sa dodáva sprogramovateľným oddeľovaním dávok, čím sa stáva perfektným 
spoločníkom pre automatické strihacie aodizolovacie stroje Kappa tretej generácie. Vodiče sdĺžkou do 3,5 m 
sú spoľahlivo odložené a roztriedené. 

Technické údaje

Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG
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Rozmery bubna:
max priemer,
max šírka,
max hmotnosť

800 mm,
650 mm,
300 kg

Kábel:
Priemer,
Prierez

Alternatívne 18/35 mm,
95 mm²

Hmotnosť bubna 300 kg

Špecifiká Nastavenie pomocou diaľkového ovládača

Priemer vodiča max. 35 mm

Dĺžka vodiča ca. 150–3.500 mm

Dopravníkový pás --
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KA 3000 / KA 6000 

Odkladací systém

 
Tieto odkladacie jednotky sú určené pre odkladanie dlhých vodičov úhľadne anarovnane po celej dĺžke. 
Odkladacia jednotka KA 3000 je vhodná pre odkladanie vodičov od cca 3.000 mm; KA 6000 pre odkladanie 
vodičov do cca 6.200 mm. Maximálne priemery vodiča pre oba modely sú 18 mm a 35 mm jednotlivo. 
Smodelom KA 3.000-2 je možné odložiť dve oddelené dávky voddelených vaničkách. 

Technické údaje

Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

KRI 800-T / dps 272

Navíjačka

 
Navíjačka vodičov KRI 800-T je navrhnutá pre efektívne navíjanie dlhých vodičov. Po navinutí sa vodiace tŕne 
automaticky spustia aochranný kryt sa otvorí, aby sa umožnilo jednoduché vybratie navinutého vodiča. KRI 
800-T je vhodný najmä pre vodiče veľkých prierezov. 
Navíjačka Komax dps 272 je perfektnou voľbou pre navíjanie dlhých vodičov. So svojou dvoj cievkovou 
konštrukciou aautomaticky posúvaným bezpečnostným krytom je proces rýchly, spoľahlivý a bezpečný. 

Technické údaje

Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG
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KA 3000 KA 6000

Priemer vodiča max. 18 mm max. 35 mm

Dĺžka vodiča 350–3.000 mm 350–6.200 mm

Dopravníkový pás aktívny

KRI 800-T dps 272

Priemer vodiča max. 35 mm max. 15 mm

Dĺžka vodiča min. 1.000 mm

Vnútorný,
vonkajší priemer cievky

250–600 mm,
max. 750 mm

100–300 mm,
max. 400 mm

Hmotnosť cievky max. 80 kg max. 10 kg
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dps 261

Viazací modul 

 
Viazací modul Komax dps 261 viaže cievky vodiča rýchlo ajemne. Jeho prevádzka je jednoduchá avysoko 
spoľahlivá a toto zariadenie je ideálnym doplnkom pre všetky navíjacie stroje.Uzol vytvorený po viazaní je 
jednoduché rozmotať. Viazačka Komax dps 261 je spúšťaná pomocou pedála. Vysoký stupeň bezpečnosti 
aspoľahlivosti je dosiahnutý pomocou spojky posuvnej ihly. Viazač Komax dps 261 nie je určený len na 
viazanie vodičov, ale je možné ho použiť aj na viazanie iných produktov. 

Technické údaje

Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

KTS 50 Comfort

Dávkovač lepiacej pásky

 
Tento robustný prístroj je vhodný na priemyselné lepiace pásky s vysokou silou odtiahnutia pásky. Kusy 
lepiacej pásky sa dávkujú sekvenčne alebo v samostatnom kroku. Prostredníctvom dotykového displaya sa 
dá naprogramovať až do 12 dĺžok. 

Technické údaje

Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

KTHB Micro

Ručný bandážovací prístroj

 
Tento nástroj je prvý krok v smere k reprodukovateľnej kvalite v porovnaní s ručným ovíjaním. Dosiahnete 
povrch bez záhybov vďaka konštantnému napnutiu pásky a ergonomickému priebehu pohybu. 

Technické údaje

Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG
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Vnútorný priemer cievky min. 120 mm

Výška cievky/svetlá výška max. 145 mm

Otáčky otočného stola/rýchlosť cca. 0,67 Sek./Cyklus

Šírka lepiacej pásky 9–50 mm (špeciálne šírky na požiadanie zákazníka)

Dĺžka narezanej pásky 25–9.999 mm

Materiál všetky bežne dostupné lepiace pásky

Priemer vnútorného otvoru pásky 1,5" alebo 1,25", voliteľne 1"

Priemer kábla 3–20 mm

Šírka lepiacej pásky 9–19 mm
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KTHB Mini

Ručný bandážovací prístroj

 
KTHB Mini je elektrický bandážovací prístroj pre použitie na montážnej doske. Jednoducho a pohodlne sa 
dajú stlačením tlačidla bandážovať aj väčšie dĺžky. 

Technické údaje

Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

KTHB-SMART 

Stolový ovíjací prístroj 

 
S prístrojom KTHB-SMART sa ľahko manipuluje, je ergonomický a efektívny, dá sa rozložiť takmer všade, je 
malý, ľahký a nenáročný na priestor. Prístroj je koncipovaný na krátke a stredne dlhé káblové vinutia, Prístroj 
KTHB-SMART je vhodný pre bežne dostupné lepiace pásky. Premyslená konštrukcia umožňuje práce v oboch 
smeroch, zľava doprava a sprava doľava. Ovíjacia hlava sa dá ľahko prestaviť do rôznych pracovných polôh.

Technické údaje

Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

KTR 10

Bandážovací stroj

 
Jednoduché, rýchle a cenovo výhodné riešenie bandážovania. Pružná a jednoduchá manipulácia. Zariadenie 
pracuje so všetkými bežnými lepiacimi páskami.

Technické údaje

Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG
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Počet otáčok 120–280 ot./min.

Priemer ovíjania 3–20 mm

Šírka lepiacej pásky 9–19 mm, voliteľne 25 mm 

Priemer vnútorného otvoru pásky 1,5" alebo 1,25", voliteľne 1"

Vonkajší priemer pásky max. 110 mm

Šírka pásu 9–19 mm, voliteľne 25 mm

Upínací trn 1,5" a voliteľne 1", 1 1/4", 3"

Priemer valčekov max. 110 mm

Priemer ovíjania 3–25 mm

Otáčky 100–1.000 ot./min.

Priemer kábla < 20 mm

Šírka pásky 9–19 mm
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KTL 10

Bandážovací stroj

 
Malá, rýchla a spoľahlivá na plnenie najrôznejších úloh. Ponúka špecifické zákaznícke riešenia a pre každú 
aplikáciu na mieru prispôsobené riešenie a reprodukovateľnú presnosť opakovania, najmä vtedy, keď je 
potrebné meranie dĺžky jednotlivých bandážovaní. 

Technické údaje

Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

KTR 160

Bandážovací stroj

 
Tento stroj je najvhodnejší na bandážovanie káblových zväzkov a modulov, napr.: (dverové káblové zväzky, 
kabeláž zrkadiel, káblové zväzky batérie, strešné káblové zväzky a iné).
Dĺžky ovíjania a posuvy sa dá pre jednotlivé kroky bandážovania naprogramovať a sekvenčne spracovať. 
Týmto spôsobom sa dajú dosiahnuť najrôznejšie geometrie káblového zväzku.

Technické údaje

Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG
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Počet otáčok 100–1.000 ot./min., plynulá regulácia otáčok pomocou 
nožného pedála

Priemer zväzku káblov až do 20 mm (podľa požiadavky zákazníka)

Šírka lepiacej pásky 9–19 mm (iné šírky na požiadanie)

Počet otáčok 100–1.000 ot./min., programovateľné 

Priemer káblového zväzku až do 20 mm

Šírka lepiacej pásky 9–19 mm

Počet zobrazených krokov programu až do 20
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KT 800

Bandážovací stroj

 
KT 800 spája minimálny takt bandážovania vodičov s najvyššou presnosťou a značne prispieva k inovácii 
v technike bandážovania. Na základe vysokého stupňa automatizácie a veľmi nízkych výrobných časov 
vytvára stroj nové kritériá ohľadne hospodárnosti bandážovania jednoduchých a krátkych káblových zväzkov.

Technické údaje

Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

KTB P

Automat pre bodové páskovanie

 
Všestranný a robustný stroj na zväzovanie, označovanie, upevňovanie a izolovanie. Vďaka nemu ušetríte až 
50 % výrobného času v porovnaní s manuálnou výrobou. Prístroj sa dá integrovať aj do plne automatického 
procesu. 

Technické údaje

Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

KTB 50 E Plus / KTB E9P

Bandážovací stroj

 
Bandážovanie dlhých a zložitých káblových zväzkov. Vysoké otáčky zabezpečujú krátke procesné časy. 
Zariadenie pracuje so všetkými bežnými lepiacimi páskami. Zariadenie KTB E9P je pre jeho úzku konštrukciu 
vhodné pre integrovanie do výrobnej linky. 

Technické údaje

Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG
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Otáčky 100–2.000 U/min., programovateľné

Priemer kábla < 10 mm

Šírka pásky 9–19 mm

Vnútorný priemer pásky 1,5" a 3"

Vonkajší priemer pásky < 180 mm

Šírka lepiacej pásky 9–50 mm

Priemer ovíjania 3–40 mm

Materiál všetky bežne dostupné lepiace pásky

KTB 50 E Plus KTB E9P

Priemer zväzku 3–18 mm 1–18 mm

Šírka lepiacej pásky 9–50 mm 9–19 mm
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Elektronická doska

EasyWiring

Elektronická doska

 
Elektronická doska umožňuje zhotovenie najrozličnejších káblových zväzkov bez toho, aby bolo nutné 
zhotovenie vlastnej klasickej dosky. Vďaka tomu odpadá potreba skladovania klasických dosiek. Neskoršie 
zmeny v káblovom zväzku sa dajú uskutočniť veľmi rýchlo. Pokyny pre uloženie sa zobrazia online a vďaka 
tomu znižujú mieru chybovosti pri výrobe káblového zväzku. 

Technické údaje

Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Laselec S.A

EasyTouch

Prídavné funkcie EasyWiring 

Dotykový režim

EasyTouch automaticky rozpozná, keď sa obsluha dotkne konca kábla. Identifikácia kábla, ako aj priebeh 
a spojenie informácií sa posúvajú priamo na montážnu obrazovku káblových zväzkov EasyWiring a zobrazia 
sa. Týmto bude ovládanie Vašej elektronickej vrstviacej dosky ešte rýchlejšie a jednoduchšie. 

Test kontinuity

Pomocou zapojenia konektora na testovaciu jednotku je možné vykonať skúšku konektivity počas procesu 
montáže káblových zväzkov na montážnej doske. Takto bude obsluha upozornená na chyby a môže ich rýchlo 
odstrániť. Ak však budú všetky prípojky zapojené na testovaciu jednotku EasyTouch, vykoná sa záverečný test 
celého káblového zväzku. Bude dodaná celková správa o skúške, ktorá zaručuje prísnu kontrolu kvality. Táto 
funkcia robí Vašu výrobu efektívnejšou a zvyšuje kvalitu. 

Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Laselec S.A
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Dĺžka káblového zväzku až do 11 m 

Veľkosť obrazovky až do 82" modulárne



Produktový katalóg THONAUER
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Technika pre spájanie
Technika spájania káblov v priemysle Spoločnosť THONAUER je špecialista v oblasti spájacej techniky 
pre priemyselné spracovanie káblov. Elektrické vodiče napríklad z medi alebo hliníka, prípadne káble s 
kontaktom je dnes možné spojiť rôznymi spôsobmi. Spoločnosť THONAUER ponúka komplexný sortiment 
rôznej spojovacej techniky. Okrem iného môžeme vymenovať techniku krimpovania, techniku pre 
spájanie, zváranie, tu sa rozlišuje medzi zváraním ultrazvukom a odporovým zváraním, ako aj 
spájkovanie. Všetky tieto techniky je možné používať automatizovane pomocou strojov od spoločnosti 
THONAUER. 
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Ručné náradie na výrobu káblov

Cutit

Strihacie nástroje 

 
Strihacie nástroje na presné rezanie medených a hliníkových káblov. 

Technické údaje

Proces: Strihanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Stripit

Odizolovacie a strihacie nástroje

 
Pre lankové aj plné vodiče, vhodné pre všetky izolačné materiály. Dĺžku odizolovania je možné nastaviť 
pomocou dorazu. 

Technické údaje

Proces: Strihanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

Crimpit

Krimpovacie nástroje na dutinky

 
Krimpovací nástroj na izolované a neizolované dutinky (podľa DIN 46228, častí 1 a 4). 

Technické údaje

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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Cutit 8 Cutit 22 Cutit 45R

Max. priemer 8 mm 22 mm 45 mm

Max. prierez (podrobnosti 
v technickom liste)

16 mm² 95 mm² 400 mm²

Stripit 6 Stripit 16

Prierez vodiča 0,08–6 mm² 6–16 mm²

Crimpit F4 Crimpit F6 EN. Crimpit F6 auto

Charakteristika -- Krimpovanie podľa normy 
EN 60947-1

Podávanie spredu

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

Dvojité dutinky-AEH 2 x 0,34–2 x 2,5 mm² 2 x 0,34–2 x 4 mm² 2 x 0,34–2 x 4 mm²
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Pohon ručných nástrojov

Pohon ručných nástrojov je univerzálna pomôcka použiteľná pre akýkoľvek ručný nástroj. Tento nástroj sa 
ovláda pomocou páky. Tým si je možné uľahčiť dlhšiu prácu s ručnými nástrojmi. 

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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Dutinky na ukončenie káblov v priemyselnej výrobe

Dutinky na vodiče
 
Káblové dutinky vytvárajú prvotriedne spoje bez potreby letovania, vďaka čomu zabezpečujú precíznu 
a dlhodobú prevádzkovú bezpečnosť. 

Spoločnosť Zoller + Fröhlich je vynálezcom izolovaných káblových dutiniek, ktoré sa na celom svete 
používajú pri výrobe káblov na vytváranie spojov bez potreby letovania. Spoločnosť THONAUER má v ponuke 
kompletný sortiment. Okrem iného káblové dutinky izolované alebo neizolované, s rozmermi od 0,14 do 
150 mm² v rôznych farbách, vždy s rôznymi dĺžkami, kazety s rôznym sortimentom, kruhové alebo vidlicové 
káblové koncovky, ploché zásuvkové koncovky atď. Káblové dutinky sú k dispozícii na páse alebo voľne 
sypané. 

Spoločnosť Z+F má všetky izolované káblové dutinky ako jediná spoločnosť na svete certifikované od roku 
2012 UL- a od roku 2002 CSA-US. To platí nielen pre voľne sypané izolované káblové dutinky s prierezom 
v rozsahu 0,14–50 mm² (AWG 26–1), ale aj pre dvojité káblové dutinky a všetky káblové dutinky na páse. 
Káblové dutinky a káblové koncovky od spoločnosti Zoller + Fröhlich GmbH zodpovedajú požiadavkám 
nariadenia RoHS- (Restriction of certain Hazardous Substances). 

Na spracovanie káblových dutiniek ponúka spoločnosť THONAUER rozsiahly sortiment ručného náradia 
a krimpovacích strojov pre poloautomatické spracovanie. 

Radi vám s našim rozsiahlym sortimentom pomôžeme. 

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH
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Krimpovacie nástroje

Rada Evolution 

Krimpovacie nástroje

 
Miniaplikátor spracováva kontakty na páse s prierezom do 6 mm². Krimpovací nástroj Evolution je možné 
dostať v prevedení sbočným posuvom (Side-Feed) alebo zadným posuvom (End-Feed). Aplikátor je vhodný 
pre každý lis s upínaním T a výškou krimpovania 135,8 mm. Je vhodný pre stolné lisy a automaty.
Dodáme vhodné krimpovacie nástroje pre takmer všetky kontakty. 

Technické údaje

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: MECAL S.R.L.

Rada Restyling

Krimpovacie miniaplikátory

 
Krimpovací miniaplikátor Restyling spracováva kontakty na nosnom páse s hrúbkou do 1,2 mm, krokom do 
27 mm a prierezom od 0 do 10 mm². Mechanický systém bočného vedenia posúva kontakty na kontaktovom 
páse zľava doprava. Je vhodný pre všetky stolné lisy a automaty s upínaním T a výškou krimpovania 135,8 
mm. K dispozícii ako: bočne vedený zľava (MRS), vedený zozadu (MRF), vedený zľava pneumaticky (MRSP) 
a vedený zozadu pneumaticky (MRFP). 
Pre (takmer) všetky kontakty dodávame zodpovedajúci krimpovací nástroj. 

Technické údaje

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: MECAL S.R.L.
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Výška krimpovania 135,8 mm

Zdvih 40/30 mm

Krok kontaktov < 28 mm

Prierez vodiča max. 6 mm²

Hrúbka kontaktov < 0,06 mm

Výška krimpovania 135,8 mm

Zdvih 40/30 mm

Krok kontaktov < 28 mm

Prierez vodiča max. 10 mm²

Hrúbka kontaktov < 1,2 mm
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Zariadenia na zváranie ultrazvukom a odporové zváranie

KWM008 Kompakt AC 

Stolové zváracie zariadenie

 
Vhodné pre laboratóriá a malé série. Kompaktná konštrukcia s integrovanou zváracou hlavou. Ovládacie 
zariadenie poskytuje rozmanité možnosti nastavenia a presný regulovaný výstupný prúd z HF invertora.

Technické údaje

Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: EKS PETER KELLER GmbH

Sekvenčná stanica pre kompaktovanie vodičov
 
Stanica umožňuje ďalšie spracovanie medených laniek bez dutiniek. Kompaktná konštrukcia umožňuje 
jednoduché používanie. Šírka kompaktovania je nastaviteľná elektromotoricky.

Technické údaje

Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: EKS PETER KELLER GmbH

M1 - 10/40 

DC napájací zdroj

 
Rad M1 obsahuje kompaktné a cenovo výhodné napájacie zdroje pre odporové zváranie. Zváracie hlavy podľa 
špecifikáci. 

Technické údaje

Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: MacGregor Welding 
Systems Ltd.
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Výstupný prúd < 6.000 A

Zváracia hlava valec Ø 40 mm, zdvih 5,00 mm

Lanká až 10 mm²

Doba taktu < 2 sek.

Šírka spojenia plynulo až 3,5 mm

M1-10 M1-40

Max. výstupný prúd 1.000 A DC 4.000 A DC

Čas cyklu 10 ms/sek. 5 ms/sek.

Technológia invertora lineárna HFDC
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m31

Vysokovýkonný jednosmerný napájací zdroj

 
Napájací zdroj HFDC na odporové zváranie série m31 Smart bol navrhnutý pre náročné aplikácie 
s odporovým zváraním, pri ktorých sa vyžaduje vysoký stupeň riadenia procesu a zber dát v reálnom čase. 
V zariadení je použitý jedinečný ovládací obvod s dvoma okruhmi, vďaka ktorému je možné s technológiou 
HFDC dosiahnuť podobný výkon ako pri lineárnych jednosmerných zdrojoch. Tento jedinečný systém 
zaručuje minimálne výstupné kolísanie v celom prevádzkovom rozsahu a umožňuje vykonávať vysoko presné 
prevádzkové merania v reálnom čase. 

Technické údaje

Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: MacGregor Welding 
Systems Ltd.

M2

DC napájací zdroj

 
Rýchle ovládanie zvárania presným výstupným prúdom. Zváracie hlavy podľa špecifikácie.

Technické údaje

Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: MacGregor Welding 
Systems Ltd.

> Viac informácií nájdete na www.thonauer.com 53

m31-60 m31-120 m31-180

Max. výstupný prúd (A) 6.000 12.000 18.000 

Výstupné napätie pri 
plnom zaťažení

5 VDC 5 VDC 5 VDC

Zaťažovací cyklus pri 
plnom výkone

5 % pri 6.000 A 5 % pri 12.000 A 5 % pri 18.000 A

Výstupný prúd až 4.000 A

Čas cyklu až 2,5 % (25 ms/sek.)

Výstupná presnosť < 2 % žiadanej hodnoty
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DC2013 T 

DC napájací zdroj 

 
DC2013T SMART je prvý vysoko kvalitný napájací zdroj na trhu, ktorý spája integrovanú procesnú kontrolu 
a sledovanie databázy pomocou dotykovej obrazovky s vysoko dostupným a 3.000-A-DC výstupom s malými 
vlnami. 

K dispozícii sú tiež rôzne konfigurácie zváracej hlavy. Kontaktujte nás a my pre Vás pripravíme riešenie na 
kľúč. 

Technické údaje

Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: MacGregor Welding 
Systems Ltd.

Zváracie hlavy

Modulárna hlava na presné „gap“ paralelné zváranie

 
Moduly presných zváracích hláv s veľmi nízkou zotrvačnosťou je možné použiť samostatne namontované na 
výrobkoch tretích strán alebo je možné ich dodať vo vyhotovení namontovanom na pracovnom stole. 
K dispozícii je veľký výber štandardných aj zákazníckych držiakov elektród, ktoré vyhovejú takmer každej 
aplikácii. Dodávajú sa ako integrované zváracie hlavy alebo ako moduly zváracích hláv na integráciu. 

Technické údaje

Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: MacGregor Welding 
Systems Ltd.
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Výstup 3.000-A-DC

Čas cyklu až 6 % (60 ms/sek.) @ 2.000 A, až 3 % (30 ms/sek.) @ 3.000 A

Výstupná presnosť ± 1 %-a

Rozsah prítlaku 2–500 N

Zdvih elektród 25 mm (integrovaná verzia)
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Spájkovacie automaty

Economic A300 / A400 

Spájkovací automat

 
Economic A300/400 je univerzálny trojosý stolový robot riadený PC. Zariadenie je vhodné predovšetkým na 
procesné vyhodnotenie produkcie nových výrobkov, ale tiež na výrobu malých až stredných sérií. 

Technické údaje

Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: ATN GmbH

Spájkovacie systémy

Lightbeam: bodový bezdotykový ohrev infračerveným lúčom.
Spájkovanie: automatizované spájkovanie s robotickou spájkovacou hlavou. 
Indukčné spájkovanie: automatizované indukčné spájkovanie s robotickou spájkovacou hlavou.

> THONAUER dodá ten správny spájkovací systém pre každú vašu aplikáciu.

Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: ATN GmbH

> Viac informácií nájdete na www.thonauer.com 55

A300 A400

Pracovný rozsah (x/y) 295 x 200 mm 395 x 300 mm
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Zariadenia pre spracovanie zmršťovacích bužírok

STCS-B / STCS-L / STCS-PHD

Zariadenie na zmršťovanie bužírok horúcim vzduchom

 
Ťažiskom automatizovaného zmršťovania bužírok je úspora času spolu s rastom kvality. Naše zariadenia pre 
zmršťovanie horúcim vzduchom, vr. ovládania, ponúkajú dobrý základ. Tieto sú konštruované podľa 
požiadaviek na váš produkt. 

Technické údaje

Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-VM / STCS-BWT

Zariadenie na zmršťovanie bužírok horúcim vzduchom

 
Rad VM a BWT so zákaznícky špecifickým keramickým upnutím výrobku umožňuje spracovávanie viacerých 
výrobkov súčasne, čím docielime časovú úsporu často až o 50–70 %. Počas zostávajúcej „čakacej doby“ 
môže operátor pripravovať ďalšie kusy, prípadne triediť hotové výrobky.

Technické údaje

Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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STCS-B STCS-L STCS-PHD

Teplotný rozsah 150–350 °C

Montáž stôl zdvihák a vákuové odsávanie

Zmršťovacia komora 
štandardne

15 x 50 mm 15 x 50 mm 80 x 50 mm

STCS-VM STCS-BWT

Teplotný rozsah 150–350 °C

Zmršťovacia komora podľa špecifikácie zákazníka

Poloha horkovzdušného zariadenia zhora zdola
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STCS-PHDir

Infračervené zmršťovacie zariadenie pre práce na montážnej doske

 
Jednoduchá manipulácia a spoľahlivý výsledok. Zariadenie sa používa priamo na montážnej doske na 
zmršťovanie zmršťovacích bužírok. Infračerveným žiarením namiesto horúceho vzduchu sa čas spracovanie 
skracuje. 

Technické údaje

Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-evo500TS / STCS-RCM 

Zariadenia na zmršťovanie bužírok infračerveným svetlom

 
Zariadenie evo500TS je bestsellerom v sérii STCS – je obsahom takmer každej druhej objednávky. Vyznačuje 
sa mimoriadnou rýchlosťou procesu. Obklopením výrobku rýchlo dosiahneme konštantnú teplotu po obvode 
zmršťovanej bužírky, takže prijateľný výsledok často dosiahneme už v priebehu prvých 2 sekúnd. STCS-RCM 
má doplnok, ktorý bužírky automaticky posúva do správnej polohy. Zariadenie rozozná, na ktorom mieste sa 
nachádza neizolovaná oblasť a bužírku tam posunie. 

Technické údaje

Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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Pracovná teplota 250–550 °C

Priemer zmršťovacej bužírky až do 14 mm

Dĺžka zmršťovacej bužírky až do 65 mm 

STCS-evo500TS STCS-RCM

Teplotný rozsah 250–550 °C 300–550 °C

Max. dĺžka bužírky 75 mm 45–75 mm

Max. priemer bužírky 20 mm 21 mm

Polohovacia jednotka nie je súčasťou je súčasťou
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STCS-CS14 / ISAC14

Systém riadenia zmršťovania hadíc infračerveným teplom

 
Kompaktné a ľahké zariadenie STCS-CS14 je ideálne pre veľké vyrábané množstvá. Dotykový displej 
umožňuje pohodlnú obsluhu. Pripojenie na sieť je možné cez rozhranie Ethernet. ISAC14 pre integráciu do 
STCS-CS14 slúži na vycentrovanie bužírky na miesto, kde má byť zmrštená a na kontrolu, či bola použitá 
správna dĺžka bužírky.

Technické údaje

Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-CS19

Tunel na zmršťovanie bužírok infračerveným svetlom

 
Zmršťovací tunel CS19 je vhodnou voľbou, keď je potrebné spracovať stredné a veľké počty kusov. 
S osvedčeným systémom zmršťovacieho tunelu môže byť spracovávaných mnoho výrobkov súčasne. Po 
priechode tunelom sú tieto automaticky zachytávané vzadnej časti a môžu byť ukladané do krabice. Všetky 
parametre je možné nastavovať a kontrolovať jednoduchým ovládaním. 

Technické údaje

Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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Rozsah teploty 300–550 °C

Dĺžka zmršťovanej hadice max. 60 mm

Priemer zmršťovanej hadice max. 25 mm

STCS-CS19

Teplotný rozsah 400–600 °C

Pracovný rozsah 140 x 285 mm

Max. priemer bužírky 30 mm
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STCS-LC

Zmršťovací tunel

 
STCS-LC (pozdĺžny dopravník) je systém tepelného zmršťovania založený na infračervených rezistoroch. 
Systém vie súčasne spracovávať niekoľko rozdielnych typov súčiastok. Na rozdiel od iných systémov LC 
zaručuje flexibilitu pri zmršťovaní prakticky všetkého. Od normálnych spojov až po špeciálne aplikácie, toto 
všetko vie spracovať jeden stroj. 

Technické údaje

Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

STCS-BLT

Zariadenie pre testovanie spojov

 
Jednoduché, ale spoľahlivé zariadenie pre skúšanie utesneného spoja kábla pomocou bublinkového testu 
a detekcia zvodového prúdu. 

Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.
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Pracovná teplota 250 °C až 400 °C (na infračervenom rezistore)

Ohrievaná šírka asi 400 mm

Výška tunela asi 100 mm

Programovanie dotykový displej, PC

Výber programu dotykový displej, čítačka čiarového kódu
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Mechanické a pneumatické lisy

Lisy

Mäder je jedným z popredných nemeckých výrobcov ručných a pneumatických lisov. Lisy mäder je možné 
mnohostranne využívať: na montáž, nalisovnie, spájanie, ohýbanie, krimpovanie, nitovanie, razbu, 
nalepovanie atď. Naše lisy pokrývajú spektrum tlakovej sily od 30 N až do 100 kN. Informujte sa u nás na 
rozmanitú ponuku. 

Technické údaje

Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: mäder pressen GmbH
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pákové lisy lisy s ozubenou tyčou pneumatické lisy

Použitie ideálny pákový lis pre 
montáž, nalisovanie, 
vystrihovanie, ohýbanie 
atď.

mimoriadne vhodný pre 
jemnú prácu, kedy je 
potrebné dosiahnuť 
konštantnú silu

ak je potrebná konštantná 
sila po celej dĺžke zdvihu 
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Popisovanie a značenie
Označovanie káblov je základnou súčasťou riadenia kvality. Pomocou identifikačných čísel sa dajú káble 
jasne identifikovať. Produkty je možné sledovať a inštalácia káblov bude ľahšia vďaka označeniu funkcie 
alebo inštalačných pokynov. Spoločnosť Thonauer dodáva komplexnú ponuku výrobkov na označovanie 
káblov, obalov, dosiek plošných spojov, všetkých extrudovaných materiálov a ďalších prevádzkových 
prostriedkov.



> Popisovanie a značenie > Popisovanie pomocou etikiet Produktový katalóg  THONAUER

Popisovanie pomocou etikiet

Tlačiareň Wraptor™

Tlačové úlohy sa pre tlačiareň Wraptor™ nastavujú vopred na PC pomocou LabelMark™, čo je jednoducho 
ovládateľný identifikačný software od firmy Brady. Software LabelMark™ skoncoval s drahým ručným 
identifikačným značením. Označovanie káblov optimalizuje pomocou premenných dát, zostavovaním sérií 
a grafickými informáciami, ako i automatickým viacnásobným popisovaním a čiarovými kódmi.

Technické údaje

Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Brady GmbH

BMP™41 / BMP™71 

Ručná tlačiareň na etikety / Stolová tlačiareň na etikety

 
BMP™41 je robustná prenosná tlačiareň etikiet, s ktorou je možné tlačiť veľký rozsah rozmanitých etikiet 
alebo nekonečné etikety o šírke do 25 mm, kedykoľvek a všade. 
Je nová prenosná vysoko výkonná tlačiareň firmy BRADY na označovanie vodičov a káblov. Jej 
mnohostranné využitie je vhodné najmä pre odvetvie telekomunikácií a elektronický priemysel. 

Technické údaje

Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Brady GmbH
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Rozsah spracovania Ø 1,5–16,00 mm

Tlačová hlava 300 dpi, Thermotransfer

BMP™41 BMP™71

Druh ručná tlačiareň etikiet stolová tlačiareň etikiet

Max. šírka etikety až 25mm až 51 mm
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Popisovanie pomocou ink-jet tlačiarne

ims 295 BC / BS / MC 

Atramentová (Inkjet) tlačiareň

 
Systémy pre potlač Komax Inkjet ims 295 BC (Black Color), ims 295 BS (Black Small) a ims 295 MC (Multi 
Color) sa vyznačujú predovšetkým vysokou rýchlosťou potlače, ako i jednoduchým a spoľahlivým princípom 
spracovania. Všetky disponujú dvoma rôznymi rozhraniami – RS232 a Ethernet (TCP/IP) – aby mohli 
spolupracovať tak so súčasnými, tak i sbudúcimi strojmi. Sú vhodné najmä v spojení sodizolovacími 
automatmi z rodiny Kappa, ako i s krimpovacími automatmi Alpha, Gamma a Zeta od firmy Komax. 

Technické údaje

Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Komax AG

CS 405 / CS 407 / WP 405

Atramentová (Inkjet) tlačiareň 

 
Rodina CS je typu stand-alone alebo prevádzkovaná vrámci linky. Jednoduchá inštalácia a obsluha, ako 
i jednoduchá výmena atramentu minimalizujú jej prevádzkové náklady. Rodina WP je konštruovaná pre 
integráciu do výrobnej linky a kábel potláča na definovaných miestach. 

Technické údaje

Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: WIEDENBACH Apparatebau GmbH

Atramenty do tlačiarní

Wiedenbach disponuje najväčším sortimentom atramentov, ktorý zahŕňa ako atramenty farebné, tak i ľahko 
alebo silno pigmentované. Naše atramenty sú povestné svojimi výraznými farbami, krátkym časom schnutia 
a vynikajúcou priľnavosťou kmnohým podkladovým materiálom.

Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: WIEDENBACH Apparatebau GmbH
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ims 295 BC ims 295 BS ims 295 MC

Min. výška písma 1,3 mm 0,9 mm 1,3 mm

Atramenty nepigmentované/ľahko 
pigmentované

nepigmentované silno pigmentované

Max. rýchlosť potlače 8 m/sek. 9 m/sek. 8 m/sek.

CS 405 CS 407 WP 405

Výška písma 1–12 mm

Atramenty ľahko pigmentované ľahko a silno 
pigmentované

ľahko pigmentované

Max. rýchlosť až 800 m/min.
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Popisovanie pomocou laseru

MRO 200

Laserové popisovacie zariadenie

 
Najväčšou výhodou voči iným metódam popisovania je absencia spotrebného materiálu (napr. atrament) 
a bezúdržbovosť systému. Model MRO 200 je vhodný najmä pre menšie a stredné počty kusov. 

Technické údaje

Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Laselec S.A

ULYS Modena

Laserový systém pre potlač

 
UV laserový systém pre potlač vysokých množstiev. Potlač tenkých a asymetrických vodičov bez poškodenia 
izolácie. Ideálne pre oblasť leteckého a vojenského priemyslu, pretože popis je odolný. 

Technické údaje

Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Laselec S.A
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Vonkajší priemer 0,75–6,3 mm

Dĺžka vodiča 0,15–999 m

Laser 355 nm UV-laser triedy 1

Laser 355 nm solid-state laser, trieda 1

Priemer vodiča 0,75–6,3 mm

Špecifiká Autokalibrácia lasera,Poháňaná hrncová 
navíjačka,Identifikácia uzlov a splice

Voliteľné možnosti Multifunkčný valčekový systém privádzania 
vodičov,Automatický menič vodičov,Robotické jednotky 
pre plnoautomatické odoberanie vodičov (RapidShare)
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ULTIMA / UVM03

Laserový systém pre potlač

 
Zariadenie na potlač UV laserom pre inline aplikácie. Ideálne napríklad pre integrovanie do výrobnej linky. 
Komax ponúka hotové riešenia pre integrované používanie so strojom Kappa alebo Zeta (UVM03). 

Technické údaje

Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Laselec S.A
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ULTIMA IL3 ULTIMA IL10

Laser 355 nm diode solid state Class 1 laser

Max. optický výkon 3 Watty 10 Wattov

Priemer vodiča 0,8–5 mm

Znaky Takmer bez obmedzenia vrátane čiarových kódov a log
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Technika pre skladovanie a navíjanie káblov
Každý vodič a každý drôt je možné navinúť. THONAUER dodáva profesionálne riešenia pre skladovanie 
káblov.
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Poloautomatické systémy skladovania cievok

Poloautomatický systém skladovania cievok „3 v 1“

Náš skladovací systém, zameraný špeciálne na cievky, vykazuje najlepšie využitie skladovacích a výrobných 
plôch. Zrieknutie sa paliet umožňuje nielen optimálne využitie výšky skladu, ale tiež zníženie prevádzkových 
nákladov. Náš skladovací systém ponúka možnosť priameho pripojenia strojov na spracovanie káblov, napr. 
strihacích strojov alebo navíjačok cievok či zvitkov. Zlúčené dvojité odvíjače umožňujú vysokú produktivitu 
vďaka rýchlej výmene káblov maximálne za 60 sekúnd. 

Technické údaje

Proces: Skladovanie / Výrobca: RAMATECH Systems AG

Vybavenie pre skladovanie káblov

Požiadavky na skladovanie káblov sa neustále zvyšujú. Musia sa dať jednoducho a ekonomicky postaviť 
a zároveň byť nenáročné na priestor a plochu. Predovšetkým však majú byť bezpečné. Odvíjanie má byť 
bezproblematické, má fungovať rýchlo a spoľahlivo. Tieto vlastnosti sa dajú aplikovať i na výmenu bubnov. 

Technické údaje

Proces: Skladovanie / Výrobca: Meccanica Nicoletti S.R.L.
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malá verzia veľká verzia

Platforma motorizovaná

Rozmery 400–800 mm až 1.250 mm

Hmotnosť až 250 kg až 1.000 kg

Počet od 100 od 350

Pracovný rozsah Podľa špecifikácie zákazníka

Postup Spolu s vami zostavíme plán na optimálne skladovanie 
vášho tovaru. Vnadväznosti na to THONAUER 
vspolupráci s firmou Nicoletti vytvorí na papieri ideálny 
stojan. Cieľom je vybudovať vysoko kvalitný sklad, 
cenovo výhodný a šetriaci miesto.
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Zariadenia na prevíjanie káblov

OE-VE-10/BA

Prevíjacie zariadenie/navíjačka zvitkov

 
Účelom OE-VE-10/BA je výkonné odvíjanie kábla z bubna a jeho presné navíjanie. Ide o kompletný systém 
merania dĺžky s funkciou automatického odstrihnutia, ktorý sa dá na kolieskach priviezť ku každému bubnu. 

Technické údaje

Proces: Skladovanie / Výrobca: Meccanica Nicoletti S.R.L.

AS-19 

Manuálny prstencový navíjač

 
Jednoduché, manuálne navíjanie vodičov. Prostredníctvom zabudovanej meracej jednotky v kombinácii 
s kompaktnými nožnicami sa dá veľmi jednoducho a cenovo výhodne uskutočniť celý proces narezania dĺžky 
a navinutia. 

Technické údaje

Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Meccanica Nicoletti S.R.L.
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Pracovný rozsah Stupňovite nastaviteľné0–70 U/min.

Postup 320–600 mm/50 mm

Max. priemer kábla pre nožnice 20 mm, voliteľne do 35 mm

Max. vonkajší priemer kábla pre prístroj na meranie 
dĺžky 

35 mm

Hmotnosť koncového produktu Až do 100 kg
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Stolové navíjačky cievok

WH 751

Jednovretenová navíjačka

 
WH 751 je navíjačka cievok s digitálnym riadením pre poloautomatickú prevádzku. Spracovávať sa na nej 
dajú vzduchové cievky, cievky z plastu alebo cievky na železnom jadre. Vďaka jednoduchému a rýchlemu 
programovaniu stroja sa tento model hodí pre malé až stredné počty kusov. 

Technické údaje

Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

WH 800i / WH 764 

Dvojvretenová navíjačka transformátorov WH 800i

Štvorvretenová navíjačka transformátorov WH 764

 
WH 800i a WH 764 sú kompaktné High-Speed stolové navíjačky sdvoma cievkovými vretenami vr. 
digitálneho regulátora pre poloautomatickú prevádzku. Sú ideálne pre použitie pre výrobu malých cievok. 
Vysoké maximálne otáčky vretena (až 6000 otáčok za minútu) umožňujú krátku dobu cyklu. 
Typické aplikácie tejto navíjačky zahŕňajú výrobu cievok plynových zapaľovačov, magnetických ventilov, relé, 
motorov a mnohých tvarov cievok senzorov vo výrobe malých a stredných dávok. 

Technické údaje

Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.
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Miesto v pamäti pre 999 programových jednotiek, 
programovateľné jednotlivo alebo v bloku pre rôzne 
postupnosti navíjania.

Hrúbka drôtu 0,02–3,0 mm

Priemer cievky 200 mm (max)

Šírka vinutia 300 mm (max) / (650mm voliteľne)

WH 800i WH 764 

Miesto v pamäti pre 999 programových jednotiek, programovateľné 
jednotlivo alebo v bloku pre rôzne postupnosti navíjania

Hrúbka drôtu 0,02–0,6 mm

Počet cievook 2 4

Priemer cievky 110 mm (max) 100 mm (max)

Šírka vinutia 110 mm (max) 100 mm (max)
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WH 900

Navíjačka s prstencovým jadrom

 
WH 900 je digitálne riadená navíjačka s prstencovým jadrom, ktorá je ideálne vhodná pre výrobcov 
transformátorov s prstencovým jadrom, izolačných transformátorov, indukčných zariadení, tlmiviek a iných 
prístrojov prstencového tvaru až do konečného vonkajšieho priemeru 60 mm. Stroj môže byť vybavený 
4- alebo 6-palcovými navíjacími hlavami a môže byť v remeňovom prevedení alebo v prevedení so sánkami 

Technické údaje

Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.
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Typ hlavy B4 remeň B6 remeň S4 sánky S6 sánky

Vonkajší priemer 
prstencového jadra

5–60 mm 8–60 mm 8–60 mm 8–60 mm

Min. konečný 
vnútorný priemer

3 mm 6 mm 7 mm 7 mm

Max. výška 25 mm 45 mm 25 mm 45 mm

Veľkosť drôtu 0,12–0,8 mm 0,25–0,9 mm 0,04–0,35 mm 0,05–0,4 mm
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Špeciálne navíjačky

Automatický stroj na navíjanie cievok s viacerými vretenami

Plne automatický vysokorýchlostný stroj na navíjanie cievok s moderným PC-riadením servosystémov 
s viacerými osami určený na navíjanie indukčných súčastí s jemnými vodičmi pri strednom a veľkom počte 
kusov. Aplikácie zahŕňajú napr.: reléové cievky, cievky magnetických hláv, LCD cievky, transformátory, 
zapaľovacie cievky, induktory, cievky snímačov, solenoidy a iné navíjané výrobky. 

Technické údaje

Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

E-1200

Stroj na navíjanie hrubých drôtov cievok 

 
E-1200 je stroj strednej veľkosti na navíjanie hrubších drôtov vo vyhotovení na postavenie na podlahu. Tento 
stroj je určený špeciálne na výrobu solenoidov, silových a rozvádzačových transformátorov od 
10 do 1.200 kW. Na spracovanie solenoidov je možné použiť hliníkový alebo medený drôt vrátane 
obdĺžnikových alebo plochých drôtov pri použití špeciálneho vedenia. 

Technické údaje

Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

Stroj na navíjanie fólií

Odvíjačky fólií a izolácie sú vybavené automaticky ovládaným brzdovým systémom, ktorý zaisťuje počas 
procesu navíjania konštantné napnutie materiálu. Navíjacia jednotka je vybavená systémom prítlačného valca 
a dodáva sa s dvoma napínacími tŕňmi na medenú fóliu a dvoma na papierovú izoláciu. Existuje rad možností 
konfigurácie, a to do šírky 300 mm. To umožňuje navíjanie s veľmi krátkymi časmi výrobného cyklu. 

Technické údaje: Podľa špecifikácií zákazníka

Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.
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Počet vretien (viac na 
vyžiadanie)

4 6 8

Priemer drôtu 0,02–0,5 mm 0,02–0,5 mm 0,02–0,5 mm

Max. priemer telesa cievky 100 mm 62 mm 50 mm

Otáčky vretena 9.000 U/min. 18.000 U/min. 18.000 U/min.

Verzia 500 U/min 250 U/min

Max. priemer drôtu 0,01–30 mm 0,01–30 mm

Krútiaci moment 172 Nm pri 500 ot/min 413 Nm pri 250 ot/min

Max. vzdialenosť hrotov vretien 1.200 mm 1.200 mm
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IWM-1000 

Stroj na rezanie pásky

 
Podávač pásky slúži na podávanie a rezanie lepiacich pások akejkoľvek dĺžky. Odrezaná páska sa podá 
stlačením tlačidla alebo automaticky ihneď po odobraní odrezanej pásky. 

Technické údaje

Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

TH3 

Elektronický napínač drôtu

 
TH3 je neprenosný napínač drôtu pre vysoké zaťaženie, určený pre drôty s priemerom 0,5–3 mm. Vďaka 
šetrnému vedeniu drôtu a elektronicky riadenému brzdeniu sa tento napínač ideálne hodí pre všetky 
navíjačky pre vysoké zaťaženie. 

Technické údaje

Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

Špeciálne navíjačky

Vyriešime každú úlohu týkajúcu sa navíjania.

 
Pošlite nám vaše požiadavky, my dodáme správnu navíjačku. 

Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.
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Rezaná dĺžka 30–999 mm

Šírka pásky 7–50,8 mm

Max. priemer cievky/výška 500 mm/650 mm

Max. moment 12 Nm
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Kontrolné a testovacie systémy
Kontrolné a testovacie systémy, ktoré sa používajú pri výrobe káblových zväzkov. 
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Monitor krimpovacej sily

MicroForce 70

Monitor krimpovacej sily

 
Častou príčinou porúch kontaktov je v prípade moderných káblových zväzkov chýbajúci prameň alebo 
izolácia vnútri zatlačenia. Predpokladom bezchybnej funkcie je teda sledovanie každého jednotlivého 
zatlačovaného spoja. MicroForce 70 umožňuje jednoduché a účinné monitorovanie krimpovacej sily, čím 
spĺňa najvyššie nároky na kvalitu a výkon. 

Technické údaje

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG

MicroForce 80

Kontrola krimpovacej sily

 
MicroForce 80 je v súčasnosti najlepšia kontrola krimpovacej sily na trhu. Rozpoznáva chýbajúce pramene 
vodiča alebo zachytené izolácie a dá sa dodatočne namontovať na všetky krimpovacie lisy. Množstvo funkcií 
umožňuje neuveriteľnú efektivitu, vysokú produktivitu a flexibilitu. Napr. zariadenie disponuje knižnicou 
produktov na skrátenie časov prestavenia, namerané dáta sa ukladajú do externej USB jednotky, je možné 
nastavenie citlivosti a sekvenčné spracovanie. Farebný dotykový displej umožňuje zobrazenie kriviek 
krimpovania na lepšie posúdenie kvality krimpovania. 

Technické údaje

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG
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Rozsah prierezov 0,35–6 mm² (AWG 22–AWG 10)

Rozmery D × Š × V 146 × 46 × 106 mm

Rozsah prierezov 0,35–6 mm² (AWG 22–AWG 10)

Displej 5.0-palcový farebný displej s dotykovým ovládaním

Osobitosti Nastavenie citlivosti, pamäť produktov, údajové 
rozhranie, sekvenčné spracovanie, nastavenie 
Headroom, preddefinované prístupové práva
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Výbrusové laboratórium

MicroLab 10 

Mobilné výbrusové laboratórium 

 
MicroLab 10 umožňuje rýchle a nekomplikované vytváranie výbrusov nezávislé od miesta použitia. Umožňuje 
vykonať všetky relevantné pracovné kroky ako je rezanie, brúsenie, leptanie a vizualizácia. Najjednoduchším 
spôsobom zabezpečuje toto kompaktné kufríkové riešenie hospodárne posúdenie kvality krimpovaných 
spojov. 

Technické údaje

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG

MicroLab 30

Výbrusové laboratórium

 
Výbrusové laboratórium MicroLab 30 ponúka rýchly a pružný spôsob vyhotovenia výbrusu. Vďaka veľkému 
rozsahu prierezov je možné kontrolovať podstatnú časť výroby. Proces prebieha vplnom rozsahu 
automaticky, čo zabezpečuje vylúčenie premenného ľudského faktora a teda perfektné výbrusy. 

Technické údaje

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG
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Rozsah spracovania Ø 0,30–2,50 mm

Rozsah prierezov do 5 mm²

Rozsah spracovania Ø 0,50–10,00 mm

Rozsah prierezov 0,08–80,00 mm²
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MicroLab 35

Výbrusové laboratórium

 
MicroLab 35 je určený pre rýchle vytváranie výbrusov kontaktov až do priemeru 3 mm. Plne automatizovaný 
dopravný systém a vyskúšané a preverené technológie umožňujú krátke časy spracovania. Súbežné procesy 
umožňujú kontinuálne vytváranie jedného výbrusu za minútu. S podporou laseru je vzorka upnutá rýchlo 
a miesto výbrusu sa presne zadefinuje. Bez nutnosti zmeny polohy MicroLab 35 vybrúsi vzorku sám. 
Akonáhle sa dosiahne vyhodnocovacia jednotka, je elektrolyticky vyčistený, výbrus je zaznamenaný 
a analyzovaný. 

Technické údaje

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG

MicroLab 55

Výbrusové laboratórium

 
Laboratórium na výbrusy MicroLab 55 umožňuje vytvárať oba výbrusy – pozdĺžne aj priečne - všetkých typov 
kontaktov, ktoré sú k dispozícii na trhu. To platí aj pre produkty ako sú dosky plošných spojov alebo púzdra 
mimo oblasti automobilového priemyslu. Optimálne usporiadanie jednotlivých modulov umožňuje veľmi 
krátku dobu spracovania. Opakovateľná príprava vzorky je na 100 % garantovaná, nakoľko nie je nutné žiadne 
premiestnenie vzorky medzi jednotlivými obrábacími krokmi. 

Technické údaje

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG

SmartVision

Program na analýzu snímky výbrusu

 
Program slúži na analýzu snímok výbrusu najrôznejších zatlačovaných spojov dostupných na trhu. Umožňuje 
fotografovanie, meranie, hodnotenie a dokumentovanie nielen celého kontaktu, ale aj priečnych a pozdĺžnych 
výbrusov. Pre používateľov je spoľahlivým sprievodcom normou aj príslušnými meranými veličinami.

Technické údaje

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG
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Rozsah spracovania Ø 0,30–3,00 mm

Rozsah prierezov 0,08–6,00 mm²

Rozsah spracovania Ø 0,50–23,00 mm

Rozsah prierezov 0,08–400,00 mm²

Druhy spojov, ktoré je možné analyzovať B-zatlačenie, IDC, pozdĺžny výbrus, hliník, meď

Príslušné priemyselné normy USCAR 21, PSA 9634115099, TYCO 114-18022-10, 
Renault 36-05-019, VW-Norm 60330
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Ťahové meracie prístroje

CT 50 

Univerzálne testery

 
Elektronický testovací ťahotlakový prístroj s digitálnym displejom. Mnohostranné využitie napr. na káblové 
zväzky s plochými konektormi, káblové oká, dutinky aďalšie aplikácie, kde sa uplatňuje spájanie dielov 
krimpovaním, spájkovaním, lisovaním azváraním.

Technické údaje

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik

CGT

Manuálny skúšobný prístroj

Elektronický silový skúšobný prístroj na skúšanie pružnosti káblových viazacích pištolí. Vhodné pre 
manuálne ako aj pneumatické káblové viazacie kliešte. Prístroj má stabilnú mechaniku nenáročnú na údržbu 
a môže sa používať s rôznym náradím rýchlej výmeny pri veľkom počte zaťahovačov káblových zväzkov. 
Alternatívne dodávané ako „CGT“ s Dot-Matrix dotykovým displejom alebo ako  „CGT-Touch“ s farebnou 
dotykovou obrazovkou a s väčším rozlíšením.

Technické údaje

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik
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Max. rozsah sily 500 N

Pohon ručný

Rýchlosť 80 mm / pružný

CGT CGT-Touch

Merací systém Len oblasť ťahu

Max. rozsah sily 500 N 1.000 N

Obsluha O napnutých káblových viazacích pištoliach

Pamäť nameraných hodnôt - 4.000 nameraných hodnôt

Rozhranie RS232
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FT

Manuálny skúšobný prístroj

Elektronický silový skúšobný prístroj s ručným pákovým ovládaním a digitálnym ukazovateľom na meranie 
ťahovej sily na napr. vodičoch s krimpovanými, spájkovanými, zváranými, lepenými a podobnými spojmi na 
vodičoch, káblových konektorov, atď. Na základe jednoduchého a presného ovládania pomocou ručnej páky 
a paralelne vedeným ťahom je prístroj ideálny pre použitie vo výrobných prevádzkach, ale aj v skúšobných 
laboratóriách a pod. skúšobných zariadeniach. Alternatívne dodávané ako „FT“ s dotykovým displejom 
Dot-Matrix alebo s farebnou dotykovou obrazovkou  „FT-Touch“ a s väčším rozlíšením.

Technické údaje

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik

KMG

Manuálny silomer

Zobrazenie meranej sily KMG s kompatibilnými snímačmi sily SM na kontrolu ťahu a tlaku pri mobilnom 
a stacionárnom nasadení. Registrovaných môže byť až 8 snímačov sily s maximálnym rozsahom sily medzi 
50 N a 10.000 N. Rozpoznanie aktuálne zapojeného snímača sily prebehne automaticky. Prístroj je vďaka 
kompaktnej konštrukcii vhodný aj na kalibrovanie silových skúšobných prístrojov priamo na miestach 
výroby. Okrem toho sa KMG vyznačuje svojím vysokým rozlíšením nameraných hodnôt a jednoduchým 
ovládaním pomocou farebnej dotykovej obrazovky. 

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik
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FT FT-Touch

Merací systém Hlavne ťah, avšak možný aj tlak

Max. rozsah sily 1.000 N

Obsluha Páka

Pamäť nameraných hodnôt 10.000 nameraných hodnô 4.000 nameraných hodnô

Rozhranie RS232
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Rada ETM

Motorové modely testerov

 
Novo koncipovaná modelová rada pre meranie ťahovej a tlačnej sily s vysokou presnosťou a novým, 
zjednodušeným konceptom obsluhy v robustnom prevedení. Vysoká vnútorná miera merania a vysoké 
rozlíšenie pre zaistenie vysokej presnosti. 

Technické údaje 

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik

FTM / ATM

Skúšobné prístroje motorové

 
Digitálny testovací systém s motorovým pohonom pre skúšky ťahom a tlakom. Vhodný na použitie pri 
zabezpečení kvality vo výrobných prevádzkach ako aj v laboratórnom prostredí. Upnutia nástrojov umožňujú 
rýchlu a jednoduchú výmenu nástrojov a tým množstvo skúšok materiálov. Jednoduché ovládanie 
prostredníctvom membránovej klávesnice a dotykového displeja Dot-matrix, v prípade modelu ATM 
doplnkovo s rôznymi skúšobnými programami a variabilným nastavením rýchlosti.

Technické údaje

Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik
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ETM-F ETM-A ETM-M

Max. rozsah sily 6.000 N 6.000 N 6.000 N

Pohon motorový motorový motorový

Rýchlosť (pri max. 3000 N) 50/75/100/800 mm/min Nastaviteľná 5–800 mm Nastaviteľná 5–800 mm

Prídavné funkcie (výťah) -- Funkcie zastavenia 
lámania, Test cyklu, Voľba 
sily pre nedeštrukčné 
skúšky

Funkcie zastavenia 
lámania, Test cyklu, Voľba 
sily pre nedeštrukčné 
skúšk, Kontrola 
opakovateľnosti, medzi 
dvoma umiestneniami

FTM ATM

Max. rozsah sily 0–10.000 N

Obsluha Manuálne cez membránovú 
klávesnicu, posuv upínača počas 
ovládania tlačidlom, zastavenie pri 
uvoľnení tlačidla

Ovládacia jednotka membránovej 
klávesnice s vypínačom Zap/Vyp a 6 
tlačidlami pre Štart/Stop, rýchle 
prevíjanie, ťah, tlak, zastavenie pri 
dosiahnutí hodnoty a cyklus

Rýchlosť (pri max. 5.000 N) 50/100/300 mm/min Nastaviteľné 5-300 mm/min

Pamäť nameraných hodnôt 10.000 nameraných hodnôt

Rozhrania RS232
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Systémy pre miešanie, dávkovanie 
a nanášanie
Dávkovanie, miešanie a nanášanie 1 a 2-komponentných polyuretánov, epoxidov, silikónov a lepidiel.
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Polyuretány (PUR), silikóny

2-komponentné tesniace peny na báze polyuretánu

Systém sa používa na výrobu polyuretánového penového tesnenia priamo na mieste (FIPFG). Vzniknuté 
utesnenie je spoľahlivé, vodu absorbuje nepatrne, vyznačuje sa značným obnovením pritlačení a hladkým 
povrchom. Proces nanášania 2-komponentných penových tesnení je spoľahlivý na všetkých typoch povrchu. 

Typickými aplikáciami sú: 
- v automobilovom priemysle: všetky druhy puzdier s elektronikou, obmedzovanie hluku, svetlomety a rôzne 
svietidlá
- v priemysle: dvere elektrických rozvádzačov, veká skríň, utesnenie svietidiel, klimatizačné zariadenia. 

Technické údaje: pozri stiahnutý prehľad výrobkov (product overview) 

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: RAMPF

RAKU-PUR

Tixotrópne tesniace peny

 
Tieto vysoko viskózne tesniace systémy je možné použiť v aplikáciách s drážkou alebo bez nej. Výhody 
spočívajú v spoľahlivom utesnení, najmä trojrozmerných konštrukčných dielov. Nedochádza k stekaniu ani 
kvapkaniu.Na aplikáciu materiálov slúžia dvojzložkové nízkotlakové zmiešavacie a dávkovacie systémy. 
Okrem nižšie uvedených základných typov vám na vyžiadanie kedykoľvek radi zašleme podrobné informácie 
o všetkých ďalších dostupných materiáloch. 

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: RAMPF
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32-3250 32-3250-11 32-3250-36

Typ 2K PUR thixotrop 2K PUR thixotrop 2K PUR thixotrop

Farba Čierna Čierna Čierna

Zmiešavací pomer A:B 100:22,2 100:18,2 100:20

Viskozita komponentu A 
[mPa*s]

70.000–100.000 50.000–80.000 40.000–60.000

Čas tuhnutia [s] 20–30 35–45 40–60

Zaschnutie [min] 2–4 6–10 2–5

Tvrdosť podľa Shorea 00 45–50 45–55 25–40

Absorpcia vody [%] 6–8 9 6

Obnova po stlačení [%] 99–100 99–100 99–100

Vlastnosti Rýchle vytvrdenie, vysoká 
viskozita, nízka pevnosť v 
tlaku, vysoká pevnosť v 
ťahu

Univerzálna PUR pena, 
široký rozsah použitia, 
vysoká priľnavosť k 
natreným povrchom

Rýchle vytvrdenie, 
technológie RAKU SPEED, 
veľmi dobré tesniace 
vlastnosti, veľmi dobré 
vlastnosti pri stlačení

Osvedčenie UL50 + UL50E UL50 + UL50E --

Použitie Spínacie skrine, dverové 
moduly

Spínacie skrine, dverové 
moduly

Dverové moduly
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RAKU-PUR

Tekuté tesniace systémy

 
Tekuté tesniace systémy vyžadujú pre aplikáciu drážku a rovnú plochu. Nanášajú sa priamo na súčiastky 
pomocou dvojzložkového nízkotlakového zmiešavacieho a dávkovacieho systému, kedy dochádza k ich 
vytvrdeniu po nanesení. 
Okrem nižšie uvedených základných typov vám na vyžiadanie kedykoľvek radi zašleme podrobné informácie 
o všetkých ďalších dostupných materiáloch. 

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: RAMPF
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31-3131-1 31-3156

Typ 2K PUR tekutý 2K PUR tekutý

Farba Čierna Čierna

Zmiešavací pomer A:B 100:18,2 100:16,7

Viskozita komponentu A [mPa*s] 2.000–4.000 2.500–3.500

Čas tuhnutia [s] 35–45 30–40

Zaschnutie [min] 5–8 3–7

Tvrdosť podľa Shorea 00 40–50 35–40

Absorpcia vody [%] cca 6 cca 7

Obnova po stlačení [%] 99–100 99–100

Vlastnosti Jedinečné mechanické vlastnosti, 
tuhý povlak, nízka absorpcia vody, 
dobré vlastnosti pri stlačení

Veľmi mäkký, nízka absorpcia vody, 
veľmi dobré vlastnosti pri stlačení 
pri zvýšenej teplote

Osvedčenie UL50 + UL50E --

Použitie Elektrické skrine, osvetlenie Osvetlenie, automobilové aplikácie
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RAKU-SIL

Silikónové tesniace systémy

 
Silikóny vám ponúkajú optimálne riešenie tesnenia, ochrany, lepenia a tvarovania komponentov v závislosti 
od zvláštnych aplikačných požiadaviek. Počas spracovania, ktoré sa obvykle vykonáva na nízkotlakových 
zmiešavacích a dávkovacích zariadeniach, je zaručená prevádzková spoľahlivosť. 
Okrem nižšie uvedených základných typov vám na vyžiadanie kedykoľvek radi zašleme podrobné informácie 
o všetkých ďalších dostupných materiáloch. 

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: RAMPF
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37-1201 37-1104

Typ 2K tixotrópny 2K tekutý

Farba Tmavosivá Tmavosivá

Zmiešavací pomer A:B 100:100 100:100

Viskozita komponentu A [mPa*s] 50.000–70.000 8.000–12.000

Čas tuhnutia [s] 120–160 60–150

Zaschnutie [min] 6–10 6–10

Tvrdosť podľa Shorea 00 35–50 40–55

Absorpcia vody [%] 0,3 0,1

Obnova po stlačení [%] 99–100 99–100

Vlastnosti Tixotrópny – pre 3D aplikácie, 
vysoká tepelná odolnosť do 220 
°C,pružný do -40 °C, 
hydrofóbny,vysoká chemická 
odolnosť, UV stabilita

Tekutý – na aplikáciu do drážok, 
vysoká tepelná odolnosť do 220 °C, 
pružný do -40 °C, 
hydrofóbny,vysoká chemická 
odolnosť, UV stabilita

Osvedčenie UL50 + UL50E, UL157, UL508 UL50 + UL50E, UL157, UL508

Použitie Vonkajšie, pobrežné, abrazívne 
prostredie

Vonkajšie, pobrežné, abrazívne 
prostredie
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1-K Dávkovacie systémy (Lepenie, Namazanie, Lakovanie)

Kompaktná komora

Značka Drei Bond integrovaná v poloautomatických a plnoautomatických dávkovacích zariadeniach 
najrôznejších dávkovacích techník. Výber optimálnej aplikačnej techniky prebieha po intenzívnej kontrole 
oblasti použitia, geometrie dielu, dávkovaného média a ich kvalitatívnych požiadaviek. Pre optimálne 
uskutočnenie procesu dávkovania sú k dispozícii klasické tlakové/časové dávkovacie systémy, ako aj 
volumetricky riadené systémy. Okrem toho ponúka značka Drei Bond mimoriadne flexibilné upnutie dielu, 
ktoré vám umožňuje opracovať v čo najkratšom čase najrôznejšie diely. 

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Drei Bond

Namazanie, naolejovanie

Značka Drei Bond ponúka zariadenia na mazanie alebo olejovanie plôch, vŕtaných otvorov, vnútorných závitov 
alebo cylindrických povrchových plôch. Príslušné ventily umožňujú jednotlivé médiá nanášať jemne, 
rovnomerne a dokonca obvodovo (360 stupňov). 

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Drei Bond

DB-DS 40-1 A

Pneumatický dávkovací systém s analógovým ukazovateľom

- Vhodný na dávkovanie takmer všetkých tekutých látok
- Programovateľný časový spínač na presné dávkovanie
- Čas dávkovania nastaviteľný v rozsahu 0,01–36 sekúnd
- Funkcia „žiadna kvapka“ s podtlakovým záchytným systémom – bráni odkvapkávaniu látok s nízkou 
viskozitou
- Bezpečná manipulácia počas procesu ručného dávkovania
- Ručné alebo časovo ovládané dávkovanie
- Voliteľné ovládanie rukou alebo nožným spínačom
- Analógový ukazovateľ

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Drei Bond
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Rýchlosť dávkovania > 100 dávok za minútu

Vstupný tlak 1–7 bar

Výstupný tlak 0,1–7 bar

Min. dávkovaný objem 0,005 ml

Rozmer V × H × Š 70 x 210 x 241 mm

Dávkovacie ventily 1
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DB-DS 50-1 D

Pneumatický dávkovací systém s digitálnym ukazovateľom

- Vhodný na dávkovanie takmer všetkých tekutých látok
- Presné dávkovanie nastaviteľnej v rozsahu 0,01–36 sekúnd
- Funkcia „žiadna kvapka“ s podtlakovým záchytným systémom – bráni odkvapkávaniu látok s nízkou 
viskozitou
- Bezpečná manipulácia počas procesu ručného dávkovania
- Ručné alebo časovo ovládané dávkovanie
- Voliteľné ovládanie rukou alebo nožným spínačom
- Digitálny ukazovateľ

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Drei Bond

Lepidlá

Výrobková paleta lepidiel obsahuje kyanoakrylátové, silikónové, anaeróbne lepidlá, lepidlá tvrdené UV 
žiarením a epoxidové lepidlá. Okrem toho dodávame aktivátory, čističe a odstraňovače tesnení. Použitie je 
veľmi rozmanité, napr. plošné tesnenia, tesnenia závitov a zaistenie skrutiek. Radi Vám poradíme s výberom 
najvhodnejšieho lepidla pre Vaše použitie. 

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Drei Bond
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Rýchlosť dávkovania > 100 dávok za minútu

Vstupný tlak 1–7 bar

Výstupný tlak 0,1–7 bar

Min. dávkovaný objem 0,005 ml

Rozmer V × H × Š 70 x 210 x 241 mm

Dávkovacie ventily 1

Charakteristika --
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Epoxidové lepidlá 

Lepidlá z epoxidovej živice sa používajú tam, kde je vyžadovaná vysoká pevnosť. Konštrukčné lepené spoje 
často nahradzujú mechanické spojenia. Epoxidy umožňujú lepenie najrôznejších materiálových kombinácií 
s vysokou trvanlivosťou. 

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Drei Bond

Kyanoakrylátové lepidlá

Kyanoakrylátové lepidlá sú okamžité lepidlá (obvykle nazývané sekundové), ktoré sa vyznačujú predovšetkým 
rýchlosťou vytvrdenia – obvykle za niekoľko sekúnd. Je možné ich použiť na utesnenie a zlepenie takmer 
všetkých materiálov, vhodné sú najmä na malé a stredne veľké plochy. Drei Bond tiež ponúka špeciálne 
výrobky na materiály, ktoré je možné ťažko lepiť, napr. teflón. 

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Drei Bond
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7130-2 7568-1 8544

Farba Slonovina Slonovina Bezfarbé

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

Teplota [°C] -40 až +180 -40 až +180 -40 až +80

Vlastnosti Konštrukčné 
lepidlo,vynikajúca 
priľnavosť ku kovovým 
povrchom, vynikajúce 
mechanické vlastnosti vo 
vytvrdenom stave

Konštrukčné 
lepidlo,vysoká viskozita, 
mierne tixotrópne, typická 
vytvrdzovacia teplota 120 
°C

2K,nie je vhodné pre PE,PP 
a PTFE,dobrá chemická 
odolnosť

4041 4027 4061

Farba Bezfarbé Bezfarbé Bezfarbé

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

Teplota [°C] -50 až +80 -50 až +80 -50 až +80

Vlastnosti Nízka viskozita,veľmi 
rýchle vytvrdenie aj na 
materiáloch, ktoré sa ťažko 
zlepujú

Vysoká viskozita,dobrá 
schopnosť zaplniť škáry, 
mierne oneskorené 
vytvrdenie umožňuje 
vykonávať montážne 
korekcie

Bez zápachu, bez tvorby 
výkvetov,bez nutnosti 
značiť štítkami
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Miešacie a dávkovacie systémy pre 2komponentné 
materiály

2-K-DOS

Systémy pre miešanie, dávkovanie a nanášanie

 
Miešací a dávkovací systém mieša a dávkuje rýchlo a presne 2-zložkové zalievacie hmoty a lepidlá založené 
na polyuretáne, epoxide a silikóne. 

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Fritz GIEBLER GmbH

HOBBO-DOS

Hobbok dávkovací systém

 
HOBBO-DOS je prístroj, pomocou ktorého sa dva komponenty A a B z dvoch na zemi stojacich nádrží – 
HOBBOK – privedú priamo do zmiešavacieho a dávkovacieho zariadenia 2-K-DOS. 

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Fritz GIEBLER GmbH
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Pracovný stôl 1:1 až 1:10

Podávané množstvo 20–1.000 g/min

Miešací systém statický

Rýchlosť prietoku max. 1.000 ml/min. v závisl. od zalievacej hmoty

Viskozita max. 40.000 mPas
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ROBO-DOS

Trojosý súradnicový stôl

 
ROBO-DOS spolu s miešacím a dávkovacím systémom 2-K-DOS vytvára robotický systém pre plno 
automatické zalievanie a nanášanie materiálu na napr. elektronické konštrukčné skupiny, senzory, tesniace 
drážky atď. 

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Fritz GIEBLER GmbH

LIN-DOS S

Lineárna jednotka

 
LIN-DOS S je trojosá lineárna jednotka pre automatické zalievanie, predovšetkým svietidiel s LED lištami, 
vr. miešacích a dávkovacích zariadení 2-K-DOS alebo 2-K-MiniDOS. 

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Fritz GIEBLER GmbH

DC-CNC 250

Stolová dávkovacia bunka

- S kompaktnou konštrukciou a napriek tomu pružná.
- Vysoko presné dávkovanie malých množstiev od 5 mg/dávkovací bod.
- Spracovanie vysoko abrazívnych 2-komponentných materiálov.

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: RAMPF
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Dráha pojazdu od 40 x 30 do 100 x 60 cm

Max. rýchlosť pojazdu 50 mm/sek.

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

Transportná rýchlosť 0,1–100 mm/sek.

Dávkovacie množstvo, miešací pomer 0,02–0,5 cm³/sek pri pomere 1:1

Miešací pomer až po 1:100

Veľkosť dávky min 0,005 cm³, max. 5 cm³

Zásobovanie materiálom patróny s 20 uncami (600 ml)
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DC-CNC 800

Dávkovací automat

 
Kompaktný a flexibilný, nové dávkovacie zariadenie pre dynamické utesňovanie, lepenie a zalievanie. 
Špeciálne funkcie: jednoduchá údržba vďaka príprave 2-komponentného materiálu na vozíku pojazdu, 
servomechanicky poháňané precízne ozubené čerpadlá, možné zabudovanie do výrobnej linky a mnoho 
ďalších. 

Technické údaje 

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: RAMPF

DR-CNC

Dávkovací robot

 
Pri zalievacích, tesniacich a lepiacich systémoch umožňujú premenné zdvihy pojazdu X-Y-Z nanášanie 
materiálu v troch dimenziách. DR-CNC miešací a dávkovací systém kombinuje najmodernejšiu riadiacu 
techniku s bezúdržbovými CNC lineárnymi osami. 

Technické údaje

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: RAMPF
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Výkon dávkovania, pomer miešania, viskozita závislé na použitom miešacom, systéme

Max. rýchlosť X, Y = 60 m/min., Z = 40 m/min.

Pracovný rozsah X, Y, Z = 800, 400, 200 mm

Výkon dávkovania, pomer miešania, viskozita závislé na použitom miešacom systéme

Max. rýchlosť X, Y = 60 m min-¹; Z = 24 m min-¹
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EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty
Pre reguláciu teploty vo výrobnom procese ponúkame ireverzibilné indikátory teploty ako alternatívu voči 
teplomeru. Spoločnosť Thonauer poskytuje veľké portfólio výrobkov pre EMC tienenie elektrických alebo 
elektronických prístrojov. Pre výrezy v skriniach (napríklad displeje), ktoré obsahujú elektronické 
súčiastky, nájdete v ponuke spoločnosti Thonauer riešenie Solaris-Shield™ EMV Shielding Windows 
(optický filter s kovovou sieťkou) alebo hliníkový rám s kovovou sieťou Combi-Shield™. Pre vašu 
špeciálnu požiadavku je k dispozícii odborník, ktorý vám poradí s vaším problémom s EMC a dokáže 
pripraviť riešenie.
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Indikátorov teploty

REATEC® štandardné prúžky indikátorov teploty

Štandardné prevedenie je určené pre použitie v normálnych podmienkach, v čistote a suchu. Indikačné 
elementy nesmú prísť do kontaktu s tukmi, olejmi, rozpúšťadlami, ani s vodou. Kontakt s takýmito látkami by 
mohol ovplyvniť zmenu zafarbenia.
Prúžkové elementy pre 10 teplôt (rozsahy teplôt od 37,8 °C do 264 °C) – majú veľkosť 5 x 95 mm. 
Sú samolepiace (k dispozícii aj nelepivé).
Indikátory teploty REATEC® sú významnou alternatívou teplomerov. S minimálnymi nákladmi môžu byť 
použité tam, kde by teplomery boli príliš veľké, príliš neohrabané, príliš citlivé na otrasy, príliš nákladné alebo 
nevhodné z iných dôvodov.

Proces: Monitorovanie, dokumentovanie, testovanie, ochrana, varovanie / 
Výrobca: Reatec AG

REATEC® prúžky indikátorov teploty P

Pre použitie v prostredí škodlivých substancií, ako sú voda, olej, tuk a rozpúšťadlá. 
Prúžky rozsahov P01, P1A, P2A a P03 (20 x 105 mm) sú celkom utesnené, pri rozsahoch P3A, P04 a P41 
(25 x 110 mm) sú celkom utesnené len vtedy, ak je indikátor starostlivo prilepený na hladký, čistý povrch. 
Indikátory P sú menej citlivé na stlačenie ako štandardné prúžky, a preto sú vhodné najmä pre aplikácie na 
lisoch, valcoch kalandrov atď. 
Prúžky REATEC s úzkym delením nie sú pri type P k dispozícii.

Proces: Monitorovanie, dokumentovanie, testovanie, ochrana, varovanie / 
Výrobca: Reatec AG

REATEC® teplotné indikačné body / meracie body teploty

Jednotlivé mini body, 5 x 7 mm (štandardný typ)

K dispozícii pre všetky uvedené teploty. Od 37,8–264 °C na papierovej podložke, lepiace. 

Kontrolné body, 17 x 17 mm (typ P)

Indikačný element obojstranne chránený fóliou k dispozícii pre uvedené teploty od 37,8–121 °C. 

Kontrolné body, okrúhle (typ P)

Nedodávajú sa v štandardnom prevedení, ale je možné ich objednať ako špeciálne prevedenie vo väčšom 
počte kusov pre zákaznícky špecifické aplikácie s indikáciou maximálnej teploty, napr. pri elektronických 
súčiastkach, v elektrických rozvádzačoch (na prechodových odporoch) atď.

Proces: Monitorovanie, dokumentovanie, testovanie, ochrana, varovanie / 
Výrobca: Reatec AG
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Materiály pre EMC tienenie

Elektricky vodivé textilné tesnenia

Elektricky vodivé textilné tesnenia (FoF - Fabric over Foam) a vodivá pena (CF - Conductive Foam) 
predstavujú cenovo výhodné a jednoducho spracovateľné možnosti tienenia EMC. Na výber je veľké 
množstvo rôznych profilov a rozmerov, ako i zákaznicky špecifické lisované diely. Tento druh tesnenia slúži 
okrem EMC tienenia aj na ochranu pred vplyvom prostredia (IP54).

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: Laird PLC

Kontaktné Pásky

Pások zo zliatiny medi a berýlia je na výber veľké množstvo tvarov, rozmerov a montážnych možností. Aby 
nevznikali problémy so znášanlivosťou materiálov, sú kdispozícii aj kontaktné pásky s rôznymi povrchmi.

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: Laird PLC

Elektricky vodivé elastoméry

Elektricky vodivé elastoméry (EcE) sú k dispozícii vmnohých rôznych elastomérových zlúčeninách, plnivách 
a tvaroch. Bežné varianty sú tesnenia zo silikónu plnené grafitom alebo silikónová pena spostriebreným 
povrchom. Takéto tesnenie zabezpečí veľmi dobrú ochranu pred vplyvom okolia (IP65-IP68).

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: Laird PLC

Celokovové tkané snúry, kovová pletenina na elastomére

Tieto veľmi dobre vodivé tesnenia existujú v rôznych kombináciách materiálov a profilov a nachádzajú 
použitie najmä pri stavbe rozvádzačov.

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: Laird PLC

94 > Viac informácií nájdete na www.thonauer.com



> EMC tienenie, optické filtre a indikátorov teploty > Materiály pre EMC tienenie Produktový katalóg  THONAUER

Tieniace kryty dosiek plošných spojov

Štandardné tieniace kryty jednodielne a dvojdielne

 
Jednodielne tieniace kryty poskytujú ochranu zo 6-tich strán, pričom šiestou stranou je samotná doska 
plošných spojov. Dizajny jednodielnych krytov ponúkajú hospodárnu tieniacu ochranu, kde nie je nutný 
prístup k zakrytovaným komponentom. 

Dvojdielne tieniace kryty dosiek plošných spojov ponúkajú užívateľovi flexibilitu kontroly alebo opravy 
zakrytovaných komponentov bez rizika poškodenia dosky pri snímaní celého tienenia. Veko sa ľahko zatvorí 
a je možné ho odstrániť bez vynaloženia väčšej sily, čo zrýchľuje a zjednodušuje opravu komponentov 
nachádzajúcich sa pod krytom a zjednodušuje opravu dosky. Dvojdielne tieniace kryty sú k dispozícii 
nezmontované a konštruované tak, že znesú pád, náraz a vibračný test. 
Jednodielne ani dvojdielne prevedenie nie je spojené so žiadnymi nákladmi na nástroje. 

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: Laird PLC

Elektrocky vodivé Laky

Najlepšie tienenie proti elektromagnetickému žiareniu ponúkajú kovové skrine. Stále častejšie sú však skrine 
elektrických a elektronických zariadení vyrábané z nevodivých umelých hmôt ako je pena PUR, ABS, ABS/PC 
a iných. Pretože tieto materiály nedokážu zastaviť elektromagnetické rušenie, je funkcia zariadení v nich 
ovplyvňovaná resp. ony samé rušia iné zariadenia. Toto vytvára potrebu použitia vodivých lakov pre 
docielenie elektromagnetickej kompatibility a odtienenia. Vrstva Celerol-EMV obsahuje vysoký podiel 
vodivých častíc, vďaka čomu zabezpečuje veľmi vysokú mieru odtienenia.

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: MANKIEWICZ 
Gebr. & Co.
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Riešenie pre displeje (akrylové sklo + polykarbonát)

EMI Shielding Windows

Výrezy v skriniach obsahujúcich elektronické súčiastky predstavujú často problémy s EMC. Riešením sú 
výrobky PSC Solaris-Shield™, optický filter so zaliatou kovovou sieťou a Combi-Shield™, do rámu napnutá 
kovová sieť.

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S

Infračervený filter SOLARIS™ IR S306

Infračervené filtre sa používajú na odstránenie viditeľného svetla. Akryl je zďaleka najvhodnejším materiálom 
pre transmisiu svetla pre blízku infračervenú oblasť. 
Infračervené filtre sú širokopásmové filtre s intervalom 800–2.000 nanometrov, absorbujú viditeľné svetlo 
a ultrafialové lúče a spôsobujú maximálnu transmisiu z displeja s blízkym infračerveným svetlom. Transmisia 
svetla pri filtri je až 96 % v blízkej infračervenej oblasti, filter tak bráni prenikaniu svetla s vlnovou dĺžkou 
menšou ako 750 nm.

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S

Optické filtre SOLARIS™

Akrylové sklo

 
Solaris™ sú filtre z akrylového skla v optickej kvalite, známe svojimi mimoriadnymi optickými 
a mechanickými vlastnosťami. Šošovky sa odlievajú do foriem floatglas. Výsledkom tohto liaceho procesu je 
perfektný optický povrch bez deformácií signálu displeja. Vďaka viac ako 50 rokom skúseností a know-how 
v oblasti polymeračnej techniky môže PSC ponúknuť svoje výrobky s toleranciami +/-0,1 mm.

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S

Antireflexné (AR) poťahy PSC pre polyméry

V niektorých aplikáciách, ako sú displeje v oblasti medicíny alebo v navigačných prístrojoch, je maximálne 
dôležitá čitateľnosť. Z takýchto displejov musí byť možné ľahko odčítať zo všetkých uhlov a za všetkých 
možných svetelných podmienok. 
PSC vyvinula pre takéto aplikácie rôzne účinné AR úpravy povrchu (antireflexné úpravy), všetky vhodné pre 
PMMA a polykarbonát. Znižujú odrazy na absolútne minimum a zlepšujú nerušený priechod svetla.

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S

96 > Viac informácií nájdete na www.thonauer.com



> EMC tienenie, optické filtre a indikátorov teploty > Riešenie pre displeje Produktový katalóg  THONAUER

Priehľadný tvrdý poťah PSC

Priehľadný tvrdý poťah je transparentná, prakticky neviditeľná a veľmi tvrdá úprava povrchu. Bezchybná 
optická kvalita ho robí ideálnou voľbou pre aplikácie vyžadujúce maximálnu priepustnosť svetla a súčasne 
povrch odolný proti poškriabaniu. Často sa používa pri aplikáciách s LCD farebnými displejmi s vysokým 
rozlíšením, prípadne všetkých iných aplikáciách, u ktorých má ochrana povrchu najvyššiu prioritu.

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S

PSC nezrkadliace poťahy

PSC vyvinula ošetrenie povrchu, ktoré účinne tlmí lesk povrchu plastových výrobkov a súčasne eliminuje 
rušivé odrazy. Tlmenie sa deje bez strát osvetlenia alebo skreslenia viditeľného svetla. Cez PSC Mat-Finish sú 
všetky farby prenášané bez obmedzenia rozsahu vlnových dĺžok. Povrch je celkom necitlivý k prachu, pretože 
polymerizácia materiálu tvoriaceho poťah nastáva okamžite pri jeho nanášaní. Výsledkom takejto techniky 
aplikácie je rovnomerný povrch bez ohľadu na veľkosť predmetu.

Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S
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Stavba špeciálnych strojov a služby
Pre výrobu malých sérií a na pokrytie výrobných špičiek, THONAUER ponúka služby v oblasti nanášania 
penových tesnení, aplikácii EMC tesnení, lisovania za tepla a zalievania elektrických komponentov. 
Ďalšou časťou portfólia spoločnosti THONAUER je výroba zákaznícky špecifických strojov, pri ktorých 
vyvíjame a implementujeme automatizované riešenia rôzneho druhu.
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Stavba špeciálnych strojov

Stavba špeciálnych strojov

Sme vaším partnerom pre špeciálne riešenia najrôznejších automatizačných úloh, ako aj úpravy 
štandardných strojov pre špecifické úlohy. Našou hlavnou kompetenciou je automatizácia spracovania 
káblov, zvárania a lisovania, ako aj spracovanie optických obrazov.

Proces: -- / Výrobca: Thonauer s r.o.

> Viac informácií nájdete na www.thonauer.com 99



> Stavba špeciálnych strojov a služby > Penové tesnenia (na báze polyuretánu) Produktový katalóg THONAUER

Penové tesnenia (na báze polyuretánu)

PU tesnenia

S naším miešacím a dávkovacím zariadením od firmy Rampf vám ponúkame nanášanie tesnenia na vaše 
polotovary. Výrobky do veľkosti 1.000 x 1.000 mm je možné spracovávať buď kvapalnou alebo tixotropnou 
penou. Naše služby sú šité na mieru špeciálne pre malé a stredné počty kusov. Môžete využiť najlepšiu 
technológiu bez investičných nákladov. 2-zložkové polyuretánové tesniace peny firmy Rampf zaručujú trvalo 
vysokú kvalitu.

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Thonauer s r.o.
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EMC tesnenie na báze silikónu

Silikónové tesnenia

Elektricky vodivé tesnenia na báze silikónu ponúkajú ochranu pred elektromagnetickým žiarením a zabraňujú 
elektrostatickému nabíjaniu. Najdôležitejšou oblasťou využitia sú na mieru vyrobené EMC tesnenia pre 
utesnenie bez medzier v častiach skrine a medzi segmentami súčiastok. Obzvlášť pri výrobe malých počtov 
kusov ponúka nanášané EMC tesnenie cenové výhody vporovnaní sinými zákaznicky špecifickými riešeniami, 
pričom poskytuje značnú flexibilitu. Toto tesnenie dobre drží na hliníku, nerezovej oceli, na medenej alebo 
niklovej vrstve na plastoch, ako i na plastoch plnených meďou, striebrom alebo niklom.

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Thonauer s r.o.
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Zalievanie elektrických komponentov

Ochrana elektrických a elektronických komponentov

Ochrana pred znečistením, vlhkosťou, kvapalinami, vplyvmi prostredia, neúmyselnými zmenami alebo pred 
dotykom hrá dôležitú úlohu v celom elektrotechnickom a elektronickom priemysle. Ponúkame široké 
spektrum služieb voblasti selektívneho ochranného lakovania, zalievania konektorov, elektromechanických 
a elektronických súčiastok a senzorov, ako i nanášania tesnení. Dokážeme spracovať takmer každý 1-zložkový 
materiál vytvrdzovaný v čase a UV žiarením.

Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / 
Výrobca: Thonauer s r.o.
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Zoznam produktov
Produkt Produktová oblasť Proces Výrobca Strana

2-K-DOS
Systémy pre miešanie, dávkovanie 
a nanášanie

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Fritz GIEBLER GmbH 88

2-komponentné tesniace peny na 
báze polyuretánu

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

RAMPF 82

ACS 2000
Krimpovacie zariadenie

Spracovanie káblov Krimpovanie, lisovanie WDT ToolTech AG 30

ads 112 
Stroj na ťahanie vodiča

Spracovanie káblov Prevíjanie, viazanie, ukladanie 
káblov

Komax AG 38

ads 115
Systém pre dopravovanie vodiča

Spracovanie káblov Prevíjanie, viazanie, ukladanie 
káblov

Komax AG 38

ads 119 / ads 123 
Systém odvíjania kábla

Spracovanie káblov Prevíjanie, viazanie, ukladanie 
káblov

Komax AG 39

AI 01 / AI 02 
Elektrický odizolovací stroj

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 15

AI 03 / AI 04 
Elektrický odizolovací stroj

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 15

AI 2,5–20 auto / AI 16–20 auto 
Elektrický odizolovací stroj

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 16

Alpha 433 H 
Plno automatický krimpovací stroj

Spracovanie káblov Strihanie, odizolovanie a 
krimpovanie

Komax AG 32

Alpha 477 
Plno automatický krimpovací stroj 

Spracovanie káblov Strihanie, odizolovanie a 
krimpovanie

Komax AG 32

Alpha 488 S 
Plno automatický stáčací stroj

Spracovanie káblov Stáčanie Komax AG 34

Alpha 530 
Krimpovací automat

Spracovanie káblov Strihanie, odizolovanie a 
krimpovanie

Komax AG 33

Alpha 550
Krimpovací automat

Spracovanie káblov Strihanie, odizolovanie a 
krimpovanie

Komax AG 33

AM 02 C / AM 02.1 C
Elektropneumatický krimpovací 
stroj na voľne sypané izolované a 
neizolované dutinky 

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 24

AM 02 universal / AM 04 / AM 
04.1 
Odizolovací akrimpovací stroj na 
voľne sypané izolované dutinky

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 25

AM 03 / AM 03 C / AM 03 
universal
Modulárne odizolovacie a 
krimpovacie zariadenie

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 24

AM.ALL.ROUND 
Pneumatický rotačný odizolovací 
stroj

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 18

AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / 
AM.STRIP.500 
Pneumatické odizolovacie 
zariadenie

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 18

Antireflexné (AR) poťahy PSC pre 
polyméry

EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

PSC A/S 96

AS-19 
Manuálny prstencový navíjač

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Prevíjanie, viazanie, ukladanie 
káblov

Meccanica Nicoletti S.R.L. 69
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Atramenty do tlačiarní Popisovanie a značenie Potlač, popisovanie WIEDENBACH Apparatebau 
GmbH

64

Automatický stroj na navíjanie 
cievok s viacerými vretenami

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Navíjanie Ingrid West Machinery Ltd. 72

BERI.CO.CUT
Zariadenie na rezanie koaxiálneho 
tienenia

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 17

BERI.CO.FLEX
Odizolovacia hlava s rotačným 
nožom

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 16

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

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Feintechnik R. Rittmeyer GmbH 17

BMP™41 / BMP™71 
Ručná tlačiareň na etikety / Stolová 
tlačiareň na etikety

Popisovanie a značenie Potlač, popisovanie Brady GmbH 63

bt 188 T / bt 288 
Poloautomatické stáčacie stroje

Spracovanie káblov Stáčanie Komax AG 34

bt 712 
Stolové krimpovacie stroje

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie Komax AG 22

bt 722 
Stolový lis

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie Komax AG 22

bt 752 
Stolový lis

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie Komax AG 23

C-DS
Kompaktný dávkovací systém

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

RAMPF 91

Celokovové tkané snúry, kovová 
pletenina na elastomére

EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

Laird PLC 94

CGT
Manuálny skúšobný prístroj

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola MAV Prüftechnik 78

Cosmic 42R / 48R / 48RX 
Odizolovacie stroje na koaxiálne 
káble a Semiflex

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Komax AG 14

Cosmic 927R / 927RX / 60R-L
Odizolovacie stroje pre 
spracovanie náročných izolácií

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Komax AG 14

CR 03 K / Crimper-G / Crimper-LS
Krimpovací automat na izolované 
káblové oká, prípadne dutinky

Spracovanie káblov Krimpovanie, lisovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 26

Crimpit
Krimpovacie nástroje na dutinky

Technika pre spájanie Krimpovanie, lisovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 48

CS 405 / CS 407 / WP 405
Atramentová (Inkjet) tlačiareň 

Popisovanie a značenie Potlač, popisovanie WIEDENBACH Apparatebau 
GmbH

64

CT 50 
Univerzálne testery

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola MAV Prüftechnik 78

Cutit
Strihacie nástroje 

Technika pre spájanie Strihanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 48

DB-DS 40-1 A
Pneumatický dávkovací systém s 
analógovým ukazovateľom

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Drei Bond 85

DB-DS 50-1 D
Pneumatický dávkovací systém s 
digitálnym ukazovateľom

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Drei Bond 86
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DC-CNC 250
Stolová dávkovacia bunka

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

RAMPF 89

DC-CNC 800
Dávkovací automat

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

RAMPF 90

DC2013 T 
DC napájací zdroj 

Technika pre spájanie Spájkovanie, zváranie, 
kompaktovanie

MacGregor Welding Systems Ltd. 54

DLW – Digital Lean Wiring
Softvér pre konštrukciu rozvodnej 
skrine

Spracovanie káblov Zhotovenie káblového zväzku Komax AG 36

dps 261
Viazací modul 

Spracovanie káblov Prevíjanie, viazanie, ukladanie 
káblov

Komax AG 42

dps 375 
Odkladací systém 

Spracovanie káblov Prevíjanie, viazanie, ukladanie 
káblov

Komax AG 40

DR-CNC
Dávkovací robot

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

RAMPF 90

Dutinky na vodiče
Dutinky na vodiče

Technika pre spájanie Krimpovanie, lisovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 50

E-1200
Stroj na navíjanie hrubých drôtov 
cievok 

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Navíjanie Ingrid West Machinery Ltd. 72

EasyTouch
Prídavné funkcie EasyWiring

Spracovanie káblov Zhotovenie káblového zväzku Laselec S.A 46

EasyWiring
Elektronická doska

Spracovanie káblov Zhotovenie káblového zväzku Laselec S.A 46

ECM 04 / UNIC-G / UNIC-GS
Odizolovací a krimpovací stroj na 
izolované dutinky na páse

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 26

Economic A300 / A400 
Spájkovací automat

Technika pre spájanie Spájkovanie, zváranie, 
kompaktovanie

ATN GmbH 55

Elektricky vodivé elastoméry EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

Laird PLC 94

Elektricky vodivé textilné 
tesnenia

EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

Laird PLC 94

Elektrocky vodivé Laky EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

MANKIEWICZ Gebr. & Co. 95

EMI Shielding Windows EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

PSC A/S 96

Epoxidové lepidlá Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Drei Bond 87

F1150
Odvíjač kábla

Spracovanie káblov Prevíjanie, viazanie, ukladanie 
káblov

Komax AG 40

FT
Manuálny skúšobný prístroj

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola MAV Prüftechnik 79

FTM / ATM
Skúšobné prístroje motorové

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola MAV Prüftechnik 80

Gamma 255
Plno automatický krimpovací stroj 

Spracovanie káblov Strihanie, odizolovanie a 
krimpovanie

Komax AG 31

Gamma 263 S 
Plno automatický krimpovací stroj 

Spracovanie káblov Strihanie, odizolovanie a 
krimpovanie

Komax AG 31
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HOBBO-DOS
Hobbok dávkovací systém

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Fritz GIEBLER GmbH 88

ims 295 BC / BS / MC 
Atramentová (Inkjet) tlačiareň

Popisovanie a značenie Potlač, popisovanie Komax AG 64

Infračervený filter SOLARIS™ IR 
S306

EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

PSC A/S 96

Iota 330
Strihací stroj

Spracovanie káblov Strihanie Komax AG 9

IWM-1000 
Stroj na rezanie pásky

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Navíjanie Ingrid West Machinery Ltd. 73

KA 3000 / KA 6000 
Odkladací systém

Spracovanie káblov Prevíjanie, viazanie, ukladanie 
káblov

Komax AG 41

Kappa 310 / 315 / 320 
Strihacía odizolovací stroj

Spracovanie káblov Strihanie a odizolovanie Komax AG 20

Kappa 322 / 330 / 350 
Strihacía odizolovací stroj

Spracovanie káblov Strihanie a odizolovanie Komax AG 20

Kappa 331
Výkonný strihací a odizolovací 
stroj s rotačnou nožovou 
jednotkou

Spracovanie káblov Strihanie a odizolovanie Komax AG 21

KMG
Manuálny silomer

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola MAV Prüftechnik 79

Komax 106
Systém odvíjania kábla

Spracovanie káblov Prevíjanie, viazanie, ukladanie 
káblov

Komax AG 39

Kompaktná komora Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Drei Bond 85

Kontaktné Pásky EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

Laird PLC 94

KRI 800-T / dps 272
Navíjačka

Spracovanie káblov Prevíjanie, viazanie, ukladanie 
káblov

Komax AG 41

KT 800
Bandážovací stroj

Spracovanie káblov Bandážovanie a viazanie KABATEC GmbH & Co. KG 45

KTB 50 E Plus / KTB E9P
Bandážovací stroj

Spracovanie káblov Bandážovanie a viazanie KABATEC GmbH & Co. KG 45

KTB P
Automat pre bodové páskovanie

Spracovanie káblov Bandážovanie a viazanie KABATEC GmbH & Co. KG 45

KTHB Micro
Ručný bandážovací prístroj

Spracovanie káblov Bandážovanie a viazanie KABATEC GmbH & Co. KG 42

KTHB Mini
Ručný bandážovací prístroj

Spracovanie káblov Bandážovanie a viazanie KABATEC GmbH & Co. KG 43

KTHB-SMART 
Stolový ovíjací prístroj 

Spracovanie káblov Bandážovanie a viazanie KABATEC GmbH & Co. KG 43

KTL 10
Bandážovací stroj

Spracovanie káblov Bandážovanie a viazanie KABATEC GmbH & Co. KG 44

KTR 10
Bandážovací stroj

Spracovanie káblov Bandážovanie a viazanie KABATEC GmbH & Co. KG 43

KTR 160
Bandážovací stroj

Spracovanie káblov Bandážovanie a viazanie KABATEC GmbH & Co. KG 44

KTS 50 Comfort
Dávkovač lepiacej pásky

Spracovanie káblov Bandážovanie a viazanie KABATEC GmbH & Co. KG 42

KWM008 Kompakt AC 
Stolové zváracie zariadenie

Technika pre spájanie Spájkovanie, zváranie, 
kompaktovanie

EKS PETER KELLER GmbH 52
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Kyanoakrylátové lepidlá Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Drei Bond 87

Lambda 240 SC
Vysoké napätie – Odizolovací a 
krimpovací stroj

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie Komax AG 7

Lambda 240 SP
Vysoké napätie– Poloautomatický 
stroj na spracovanie tienenia

Spracovanie káblov -- Komax AG 7

Lambda 240 ST
Vysoké napätie – Fixovanie 
tienenia

Spracovanie káblov -- Komax AG 8

Lepidlá Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Drei Bond 86

LIN-DOS S
Lineárna jednotka

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Fritz GIEBLER GmbH 89

Lisy Technika pre spájanie Krimpovanie, lisovanie mäder pressen GmbH 61

M1 - 10/40 
DC napájací zdroj

Technika pre spájanie Spájkovanie, zváranie, 
kompaktovanie

MacGregor Welding Systems Ltd. 52

M2
DC napájací zdroj

Technika pre spájanie Spájkovanie, zváranie, 
kompaktovanie

MacGregor Welding Systems Ltd. 53

m31
Vysokovýkonný jednosmerný 
napájací zdroj

Technika pre spájanie Spájkovanie, zváranie, 
kompaktovanie

MacGregor Welding Systems Ltd. 53

MES – Manufacturing Execution 
System
Softvérové riešenie pre priemysel 
na spracovanie káblov 4.0

Spracovanie káblov Zhotovenie káblového zväzku Komax AG 37

MicroForce 70
Monitor krimpovacej sily

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola Komax AG 75

MicroForce 80
Kontrola krimpovacej sily

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola Komax AG 75

MicroLab 10 
Mobilné výbrusové laboratórium 

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola Komax AG 76

MicroLab 30
Výbrusové laboratórium

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola Komax AG 76

MicroLab 35
Výbrusové laboratórium

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola Komax AG 77

MicroLab 55
Výbrusové laboratórium

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola Komax AG 77

MIKO
Prepojenie stolných lisov Komax 

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie Komax AG 23

Mira 230
Odizolovanie

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Komax AG 12

Mira 230 Q
Odizolovací stroj

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Komax AG 13

Mira 32
Odizolovací stroj

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Komax AG 12

Mira 340
Rotačný odizolovací stroj

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Komax AG 13

MK a MS
Miešacie hlavy

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

RAMPF 91
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MRO 200
Laserové popisovacie zariadenie

Popisovanie a značenie Potlač, popisovanie Laselec S.A 65

Namazanie, naolejovanie Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Drei Bond 85

Ochrana elektrických a 
elektronických komponentov

Stavba špeciálnych strojov a služby Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Thonauer s r.o. 102

OE-VE-10/BA
Prevíjacie zariadenie/navíjačka 
zvitkov

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Skladovanie Meccanica Nicoletti S.R.L. 69

Omega 740 / 750
Plne automatický stroj na výrobu 
káblových zväzkov

Spracovanie káblov Strihanie, odizolovanie a 
krimpovanie

Komax AG 36

Optické filtre SOLARIS™
Akrylové sklo

EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

PSC A/S 96

Pohon ručných nástrojov Technika pre spájanie Krimpovanie, lisovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 49

Poloautomatický systém 
skladovania cievok „3 v 1“

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Skladovanie RAMATECH Systems AG 68

Priehľadný tvrdý poťah PSC EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

PSC A/S 97

PSC nezrkadliace poťahy EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

PSC A/S 97

PU tesnenia Stavba špeciálnych strojov a služby Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Thonauer s r.o. 100

Rada ETM
Motorové modely testerov

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola MAV Prüftechnik 80

Rada Evolution 
Krimpovacie nástroje

Technika pre spájanie Krimpovanie, lisovanie MECAL S.R.L. 51

Rada Restyling
Krimpovacie miniaplikátory

Technika pre spájanie Krimpovanie, lisovanie MECAL S.R.L. 51

RAKU-PUR
Tekuté tesniace systémy

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

RAMPF 82

RAKU-SIL
Silikónové tesniace systémy

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

RAMPF 84

REATEC® prúžky indikátorov 
teploty P

EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

Monitorovanie, dokumentovanie, 
testovanie, ochrana, varovanie

Reatec AG 93

REATEC® teplotné indikačné 
body / meracie body teploty
Jednotlivé mini body, 5 x 7 mm 
(štandardný typ)

EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

Monitorovanie, dokumentovanie, 
testovanie, ochrana, varovanie

Reatec AG 93

REATEC® štandardné prúžky 
indikátorov teploty

EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

Monitorovanie, dokumentovanie, 
testovanie, ochrana, varovanie

Reatec AG 93

ROBO-DOS
Trojosý súradnicový stôl

Systémy pre miešanie, dávkovanie a 
nanášanie

Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Fritz GIEBLER GmbH 89

SC11
Odizolovacía jednotka pre 
krimpovací lis

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie MECAL S.R.L. 16
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Sekvenčná stanica pre 
kompaktovanie vodičov
Sekvenčná stanica pre 
kompaktovanie vodičov

Technika pre spájanie Spájkovanie, zváranie, 
kompaktovanie

EKS PETER KELLER GmbH 52

SG 400 V
Strihací stroj

Spracovanie káblov Strihanie ULMER GmbH 10

Silikónové tesnenia Stavba špeciálnych strojov a služby Dávkovanie, miešanie, nanášanie, 
tesnenie, lepenie, zalievanie, 
ochrana

Thonauer s r.o. 101

SM 15 2PLC / SM 30 2PLC
Strihací stroj

Spracovanie káblov Strihanie ULMER GmbH 9

SmartVision
Program na analýzu snímky 
výbrusu

Kontrolné a testovacie systémy Testovanie a kontrola Komax AG 77

Spájkovacie systémy Technika pre spájanie Spájkovanie, zváranie, 
kompaktovanie

ATN GmbH 55

SSC 
Pneumatický bezpečný krimpovací 
lis na voľne sypané kontakty

Spracovanie káblov Krimpovanie, lisovanie WDT ToolTech AG 28

SSM 60 / SSM 800
Stroj na strihanie hadíc

Spracovanie káblov Strihanie ULMER GmbH 10

Stavba špeciálnych strojov Stavba špeciálnych strojov a služby -- Thonauer s r.o. 99

STCS-B / STCS-L / STCS-PHD
Zariadenie na zmršťovanie bužírok 
horúcim vzduchom

Technika pre spájanie Zmršťovanie bužírok Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

56

STCS-BLT
Zariadenie pre testovanie spojov

Technika pre spájanie Zmršťovanie bužírok Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

60

STCS-CS14 / ISAC14
Systém riadenia zmršťovania hadíc 
infračerveným teplom

Technika pre spájanie Zmršťovanie bužírok Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

58

STCS-CS19
Tunel na zmršťovanie bužírok 
infračerveným svetlom

Technika pre spájanie Zmršťovanie bužírok Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

58

STCS-evo500TS / STCS-RCM 
Zariadenia na zmršťovanie bužírok 
infračerveným svetlom

Technika pre spájanie Zmršťovanie bužírok Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

57

STCS-LC
Zmršťovací tunel

Technika pre spájanie Zmršťovanie bužírok Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

60

STCS-PHDir
Infračervené zmršťovacie 
zariadenie pre práce na montážnej 
doske

Technika pre spájanie Zmršťovanie bužírok Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

57

STCS-RT / STCS-CRT 
Zariadenie na zmršťovanie bužírok 
infračerveným svetlom

Technika pre spájanie Zmršťovanie bužírok Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

59

STCS-VM / STCS-BWT
Zariadenie na zmršťovanie bužírok 
horúcim vzduchom

Technika pre spájanie Zmršťovanie bužírok Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

56

STCS-VMir / VMir+
Infračervené stolové zmršťovacie 
zariadenie

Technika pre spájanie Zmršťovanie bužírok Mecalbi – Engineering Solutions, 
Lda.

59

Stripit
Odizolovacie a strihacie nástroje

Technika pre spájanie Strihanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 48

Stroj na navíjanie fólií Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Navíjanie Ingrid West Machinery Ltd. 72

Sylade 7
Laserové odizolovacie zariadenie

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Laselec S.A 19
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Sylade 7 H
Ručné laserové odizolovacie 
zariadenie

Spracovanie káblov Odizolovanie, odplášťovanie Laselec S.A 19

TH3 
Elektronický napínač drôtu

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Navíjanie Ingrid West Machinery Ltd. 73

Tieniace kryty dosiek plošných 
spojov
Štandardné tieniace kryty 
jednodielne a dvojdielne

EMC tienenie, optické filtre a indikátorov 
teploty

EMC tienenie, tesnenie, 
uzemnenie, lakovanie

Laird PLC 95

Tlačiareň Wraptor™ Popisovanie a značenie Potlač, popisovanie Brady GmbH 63

TT krimpovací lis Spracovanie káblov Krimpovanie, lisovanie MECAL S.R.L. 23

ULTIMA / UVM03
Laserový systém pre potlač

Popisovanie a značenie Potlač, popisovanie Laselec S.A 66

ULYS Modena
Laserový systém pre potlač

Popisovanie a značenie Potlač, popisovanie Laselec S.A 65

UNIC-GV
Automatické odizolovacie a 
krimpovacie zariadenie

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 27

Unic-L / Unic-LS / Unic-LZ 
Odizolovací a krimpovací stroj na 
voľne sypané izolované dutinky

Spracovanie káblov Odizolovanie a krimpovanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 25

UNICUT 8017
Rezačka

Spracovanie káblov Strihanie ZOLLER + FRÖHLICH GmbH 11

UP 14 / UP 14 BA / UP 14 Z
Pneumatický krimpovací lis na 
voľne sypané kontakty

Spracovanie káblov Krimpovanie, lisovanie WDT ToolTech AG 27

UP 150
Hydraulický stolový krimpovací 
stroj

Spracovanie káblov Krimpovanie, lisovanie WDT ToolTech AG 29

UP 35 / UP 35 BA 
Pneumatický krimpovací lis na 
voľne sypané kontakty

Spracovanie káblov Krimpovanie, lisovanie WDT ToolTech AG 28

UP 60
Pneumatický krimpovací lis na 
voľne sypané kontakty

Spracovanie káblov Krimpovanie, lisovanie WDT ToolTech AG 28

UP 65
Hydraulický krimpovací stroj na 
voľne sypané kontakty 

Spracovanie káblov Krimpovanie, lisovanie WDT ToolTech AG 29

Vybavenie pre skladovanie 
káblov

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Skladovanie Meccanica Nicoletti S.R.L. 68

WH 751
Jednovretenová navíjačka

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Navíjanie Ingrid West Machinery Ltd. 70

WH 800i / WH 764 
Dvojvretenová navíjačka 
transformátorov WH 800i

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Navíjanie Ingrid West Machinery Ltd. 70

WH 900
Navíjačka s prstencovým jadrom

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Navíjanie Ingrid West Machinery Ltd. 71

WSM 30E / WSM 60E / WSM 
60ESB
Stroj na strihanie vlnitých hadíc

Spracovanie káblov Strihanie ULMER GmbH 11

Zeta 630
Harness Manufacturing Zeta

Spracovanie káblov Zhotovenie káblového zväzku Komax AG 35
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Zeta 640 / 650
Plne automatický stroj na 
spracovanie káblov

Spracovanie káblov Zhotovenie káblového zväzku Komax AG 35

Zváracie hlavy
Modulárna hlava na presné „gap“ 
paralelné zváranie

Technika pre spájanie Spájkovanie, zváranie, 
kompaktovanie

MacGregor Welding Systems Ltd. 54

Špeciálne navíjačky
Vyriešime každú úlohu týkajúcu sa 
navíjania.

Technika pre skladovanie a navíjanie káblov Navíjanie Ingrid West Machinery Ltd. 73
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Q ISO certified

WIEN
BUDAKESZI
BRATISLAVA
BRNO
BUCURESTI

SPÁJAME TECHNIKU, KVALITU A SERVIS

Zobrazenia a popisy obsahujú pridané úpravy. Zmeny v 
priebehu technického spracovania sú vyhradené.

TECHNIKA, KVALITA A SERVIS –  
Z JEDNÉHO ZDROJA

A KOMAX COMPANY

OVERENÁ KVALITA

Firma Thonauer, založená v roku 1988 ako stro-
járska obchodná firma, je dnes dodávateľom s 
kompletnou ponukou. Sme zameraní na špecifické 
požiadavky našich zákazníkov a ponúkame vám 
individualizované riešenia, ktoré je možné dosiah-
nuť použitím najmodernejších technológií od našich 
partnerských firiem ako i fundovaným know-how.
Naše servisné strediská napomáhajú zabezpečovať 
plynulú výrobu u našich zákazníkov.

Od roku 2016 je Thonauer skupina dcérskou spo-
ločnosťou spoločnosti Komax Holding AG. Vďaka 
silnej prítomnosti v strednej a východnej Európe 
je ideálnym doplnkom k celosvetovej servisnej a 
prevádzkovej sieti Komax Wire a pre Komax otvára 
dvere z Viedne smerom na východ.

V záujme udržiavania vysokých štandardov kvality 
u našich partnerských firiem je firma Thonauer 
certifikovaná podľa ISO 9001.

Thonauer s.r.o. 
Cukrová 14 | 81339 Bratislava
Tel. +421 2 527 33 664 
Fax +421 2 527 33 665
info.bra@thonauer.com
www.thonauer.com
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	BERI.CO.FLEX
	Odizolovacia hlava s rotačným nožom
	Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

	BERI.CO.MAX V2 / BERI.CO.MEGAMAX
	Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

	BERI.CO.CUT
	Zariadenie na rezanie koaxiálneho tienenia
	Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

	AM.STRIP.1 / AM.STRIP.2 / AM.STRIP.500
	Pneumatické odizolovacie zariadenie
	Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

	AM.ALL.ROUND
	Pneumatický rotačný odizolovací stroj
	Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Feintechnik R. Rittmeyer GmbH

	Sylade 7 H
	Ručné laserové odizolovacie zariadenie
	Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Laselec S.A

	Sylade 7
	Laserové odizolovacie zariadenie
	Proces: Odizolovanie, odplášťovanie / Výrobca: Laselec S.A


	Strihacie a odizolovacie zariadenia
	Kappa 310 / 315 / 320
	Strihacía odizolovací stroj
	Proces: Strihanie a odizolovanie / Výrobca: Komax AG

	Kappa 322 / 330 / 350
	Strihacía odizolovací stroj
	Proces: Strihanie a odizolovanie / Výrobca: Komax AG

	Kappa 331
	Výkonný strihací a odizolovací stroj s rotačnou nožovou jednotkou
	Proces: Strihanie a odizolovanie / Výrobca: Komax AG


	Poloautomatické krimpovacie stroje pre priemyselné aplikácie
	bt 712
	Stolové krimpovacie stroje
	Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

	bt 722
	Stolový lis
	Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

	bt 752
	Stolový lis
	Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

	MIKO
	Prepojenie stolných lisov Komax
	Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

	TT krimpovací lis
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: MECAL S.R.L.

	AM 02 C / AM 02.1 C
	Elektropneumatický krimpovací stroj na voľne sypané izolované a neizolované dutinky
	Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	AM 03 / AM 03 C / AM 03 universal
	Modulárne odizolovacie a krimpovacie zariadenie
	Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	AM 02 universal / AM 04 / AM 04.1
	Odizolovací akrimpovací stroj na voľne sypané izolované dutinky
	Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	Unic-L / Unic-LS / Unic-LZ
	Odizolovací a krimpovací stroj na voľne sypané izolované dutinky
	Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	CR 03 K / Crimper-G / Crimper-LS
	Krimpovací automat na izolované káblové oká, prípadne dutinky
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	ECM 04 / UNIC-G / UNIC-GS
	Odizolovací a krimpovací stroj na izolované dutinky na páse
	Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	UNIC-GV
	Automatické odizolovacie a krimpovacie zariadenie
	Proces: Odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	UP 14 / UP 14 BA / UP 14 Z
	Pneumatický krimpovací lis na voľne sypané kontakty
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG

	SSC
	Pneumatický bezpečný krimpovací lis na voľne sypané kontakty
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG

	UP 35 / UP 35 BA
	Pneumatický krimpovací lis na voľne sypané kontakty
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG

	UP 60
	Pneumatický krimpovací lis na voľne sypané kontakty
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG

	UP 65
	Hydraulický krimpovací stroj na voľne sypané kontakty
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG

	UP 150
	Hydraulický stolový krimpovací stroj
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG

	ACS 2000
	Krimpovacie zariadenie
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: WDT ToolTech AG


	Automatické krimpovacie zariadenia pre spracovanie káblov
	Gamma 255
	Plno automatický krimpovací stroj
	Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

	Gamma 263 S
	Plno automatický krimpovací stroj
	Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

	Alpha 433 H
	Plno automatický krimpovací stroj
	Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

	Alpha 477
	Plno automatický krimpovací stroj
	Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

	Alpha 530
	Krimpovací automat
	Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

	Alpha 550
	Krimpovací automat
	Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG


	Stroje na stáčanie vodičov
	bt 188 T / bt 288
	Poloautomatické stáčacie stroje
	Proces: Stáčanie / Výrobca: Komax AG

	Alpha 488 S
	Plno automatický stáčací stroj
	Proces: Stáčanie / Výrobca: Komax AG


	Automatizovaná výroba káblových zväzkov
	Zeta 640 / 650
	Plne automatický stroj na spracovanie káblov
	Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Komax AG

	Zeta 630
	Harness Manufacturing Zeta
	Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Komax AG

	DLW – Digital Lean Wiring
	Softvér pre konštrukciu rozvodnej skrine
	Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Komax AG

	Omega 740 / 750
	Plne automatický stroj na výrobu káblových zväzkov
	Proces: Strihanie, odizolovanie a krimpovanie / Výrobca: Komax AG

	MES – Manufacturing Execution System
	Softvérové riešenie pre priemysel na spracovanie káblov 4.0
	Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Komax AG


	Manipulácia s káblami
	ads 112
	Stroj na ťahanie vodiča
	Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

	ads 115
	Systém pre dopravovanie vodiča
	Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

	ads 119 / ads 123
	Systém odvíjania kábla
	Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

	Komax 106
	Systém odvíjania kábla
	Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

	F1150
	Odvíjač kábla
	Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

	dps 375
	Odkladací systém
	Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

	KA 3000 / KA 6000
	Odkladací systém
	Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

	KRI 800-T / dps 272
	Navíjačka
	Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

	dps 261
	Viazací modul
	Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Komax AG

	KTS 50 Comfort
	Dávkovač lepiacej pásky
	Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTHB Micro
	Ručný bandážovací prístroj
	Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTHB Mini
	Ručný bandážovací prístroj
	Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTHB-SMART
	Stolový ovíjací prístroj
	Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTR 10
	Bandážovací stroj
	Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTL 10
	Bandážovací stroj
	Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTR 160
	Bandážovací stroj
	Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

	KT 800
	Bandážovací stroj
	Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTB P
	Automat pre bodové páskovanie
	Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG

	KTB 50 E Plus / KTB E9P
	Bandážovací stroj
	Proces: Bandážovanie a viazanie / Výrobca: KABATEC GmbH & Co. KG


	Elektronická doska
	EasyWiring
	Elektronická doska
	Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Laselec S.A

	EasyTouch
	Prídavné funkcie EasyWiring
	Dotykový režim
	Test kontinuity
	Proces: Zhotovenie káblového zväzku / Výrobca: Laselec S.A


	Ručné náradie na výrobu káblov
	Cutit
	Strihacie nástroje
	Proces: Strihanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	Stripit
	Odizolovacie a strihacie nástroje
	Proces: Strihanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	Crimpit
	Krimpovacie nástroje na dutinky
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH

	Pohon ručných nástrojov
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH


	Dutinky na ukončenie káblov v priemyselnej výrobe
	Dutinky na vodiče
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: ZOLLER + FRÖHLICH GmbH


	Krimpovacie nástroje
	Rada Evolution
	Krimpovacie nástroje
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: MECAL S.R.L.

	Rada Restyling
	Krimpovacie miniaplikátory
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: MECAL S.R.L.


	Zariadenia na zváranie ultrazvukom a odporové zváranie
	KWM008 Kompakt AC
	Stolové zváracie zariadenie
	Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: EKS PETER KELLER GmbH

	Sekvenčná stanica pre kompaktovanie vodičov
	Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: EKS PETER KELLER GmbH

	M1 - 10/40
	DC napájací zdroj
	Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: MacGregor Welding Systems Ltd.

	m31
	Vysokovýkonný jednosmerný napájací zdroj
	Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: MacGregor Welding Systems Ltd.

	M2
	DC napájací zdroj
	Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: MacGregor Welding Systems Ltd.

	DC2013 T
	DC napájací zdroj
	Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: MacGregor Welding Systems Ltd.

	Zváracie hlavy
	Modulárna hlava na presné „gap“ paralelné zváranie
	Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: MacGregor Welding Systems Ltd.


	Spájkovacie automaty
	Economic A300 / A400
	Spájkovací automat
	Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: ATN GmbH

	Spájkovacie systémy
	Proces: Spájkovanie, zváranie, kompaktovanie / Výrobca: ATN GmbH


	Zariadenia pre spracovanie zmršťovacích bužírok
	STCS-B / STCS-L / STCS-PHD
	Zariadenie na zmršťovanie bužírok horúcim vzduchom
	Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-VM / STCS-BWT
	Zariadenie na zmršťovanie bužírok horúcim vzduchom
	Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-PHDir
	Infračervené zmršťovacie zariadenie pre práce na montážnej doske
	Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-evo500TS / STCS-RCM
	Zariadenia na zmršťovanie bužírok infračerveným svetlom
	Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-CS14 / ISAC14
	Systém riadenia zmršťovania hadíc infračerveným teplom
	Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-CS19
	Tunel na zmršťovanie bužírok infračerveným svetlom
	Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-VMir / VMir+
	Infračervené stolové zmršťovacie zariadenie
	Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-RT / STCS-CRT
	Zariadenie na zmršťovanie bužírok infračerveným svetlom
	Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-LC
	Zmršťovací tunel
	Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.

	STCS-BLT
	Zariadenie pre testovanie spojov
	Proces: Zmršťovanie bužírok / Výrobca: Mecalbi – Engineering Solutions, Lda.


	Mechanické a pneumatické lisy
	Lisy
	Proces: Krimpovanie, lisovanie / Výrobca: mäder pressen GmbH


	Popisovanie pomocou etikiet
	Tlačiareň Wraptor™
	Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Brady GmbH

	BMP™41 / BMP™71
	Ručná tlačiareň na etikety / Stolová tlačiareň na etikety
	Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Brady GmbH


	Popisovanie pomocou ink-jet tlačiarne
	ims 295 BC / BS / MC
	Atramentová (Inkjet) tlačiareň
	Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Komax AG

	CS 405 / CS 407 / WP 405
	Atramentová (Inkjet) tlačiareň
	Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: WIEDENBACH Apparatebau GmbH

	Atramenty do tlačiarní
	Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: WIEDENBACH Apparatebau GmbH


	Popisovanie pomocou laseru
	MRO 200
	Laserové popisovacie zariadenie
	Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Laselec S.A

	ULYS Modena
	Laserový systém pre potlač
	Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Laselec S.A

	ULTIMA / UVM03
	Laserový systém pre potlač
	Proces: Potlač, popisovanie / Výrobca: Laselec S.A


	Poloautomatické systémy skladovania cievok
	Poloautomatický systém skladovania cievok „3 v 1“
	Proces: Skladovanie / Výrobca: RAMATECH Systems AG

	Vybavenie pre skladovanie káblov
	Proces: Skladovanie / Výrobca: Meccanica Nicoletti S.R.L.


	Zariadenia na prevíjanie káblov
	OE-VE-10/BA
	Prevíjacie zariadenie/navíjačka zvitkov
	Proces: Skladovanie / Výrobca: Meccanica Nicoletti S.R.L.

	AS-19
	Manuálny prstencový navíjač
	Proces: Prevíjanie, viazanie, ukladanie káblov / Výrobca: Meccanica Nicoletti S.R.L.


	Stolové navíjačky cievok
	WH 751
	Jednovretenová navíjačka
	Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

	WH 800i / WH 764
	Dvojvretenová navíjačka transformátorov WH 800i
	Štvorvretenová navíjačka transformátorov WH 764
	Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

	WH 900
	Navíjačka s prstencovým jadrom
	Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.


	Špeciálne navíjačky
	Automatický stroj na navíjanie cievok s viacerými vretenami
	Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

	E-1200
	Stroj na navíjanie hrubých drôtov cievok
	Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

	Stroj na navíjanie fólií
	Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

	IWM-1000
	Stroj na rezanie pásky
	Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

	TH3
	Elektronický napínač drôtu
	Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.

	Špeciálne navíjačky
	Vyriešime každú úlohu týkajúcu sa navíjania.
	Proces: Navíjanie / Výrobca: Ingrid West Machinery Ltd.


	Monitor krimpovacej sily
	MicroForce 70
	Monitor krimpovacej sily
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG

	MicroForce 80
	Kontrola krimpovacej sily
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG


	Výbrusové laboratórium
	MicroLab 10
	Mobilné výbrusové laboratórium
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG

	MicroLab 30
	Výbrusové laboratórium
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG

	MicroLab 35
	Výbrusové laboratórium
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG

	MicroLab 55
	Výbrusové laboratórium
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG

	SmartVision
	Program na analýzu snímky výbrusu
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: Komax AG


	Ťahové meracie prístroje
	CT 50
	Univerzálne testery
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik

	CGT
	Manuálny skúšobný prístroj
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik

	FT
	Manuálny skúšobný prístroj
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik

	KMG
	Manuálny silomer
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik

	Rada ETM
	Motorové modely testerov
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik

	FTM / ATM
	Skúšobné prístroje motorové
	Proces: Testovanie a kontrola / Výrobca: MAV Prüftechnik


	Polyuretány (PUR), silikóny
	2-komponentné tesniace peny na báze polyuretánu
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: RAMPF

	RAKU-PUR
	Tixotrópne tesniace peny
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: RAMPF

	RAKU-PUR
	Tekuté tesniace systémy
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: RAMPF

	RAKU-SIL
	Silikónové tesniace systémy
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: RAMPF


	1-K Dávkovacie systémy (Lepenie, Namazanie, Lakovanie)
	Kompaktná komora
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Drei Bond

	Namazanie, naolejovanie
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Drei Bond

	DB-DS 40-1 A
	Pneumatický dávkovací systém s analógovým ukazovateľom
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Drei Bond

	DB-DS 50-1 D
	Pneumatický dávkovací systém s digitálnym ukazovateľom
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Drei Bond

	Lepidlá
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Drei Bond

	Epoxidové lepidlá
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Drei Bond

	Kyanoakrylátové lepidlá
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Drei Bond


	Miešacie a dávkovacie systémy pre 2komponentné materiály
	2-K-DOS
	Systémy pre miešanie, dávkovanie a nanášanie
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Fritz GIEBLER GmbH

	HOBBO-DOS
	Hobbok dávkovací systém
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Fritz GIEBLER GmbH

	ROBO-DOS
	Trojosý súradnicový stôl
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Fritz GIEBLER GmbH

	LIN-DOS S
	Lineárna jednotka
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Fritz GIEBLER GmbH

	DC-CNC 250
	Stolová dávkovacia bunka
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: RAMPF

	DC-CNC 800
	Dávkovací automat
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: RAMPF

	DR-CNC
	Dávkovací robot
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: RAMPF

	C-DS
	Kompaktný dávkovací systém
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: RAMPF

	MK a MS
	Miešacie hlavy
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: RAMPF


	Indikátorov teploty
	REATEC® štandardné prúžky indikátorov teploty
	Proces: Monitorovanie, dokumentovanie, testovanie, ochrana, varovanie / Výrobca: Reatec AG

	REATEC® prúžky indikátorov teploty P
	Proces: Monitorovanie, dokumentovanie, testovanie, ochrana, varovanie / Výrobca: Reatec AG

	REATEC® teplotné indikačné body / meracie body teploty
	Jednotlivé mini body, 5 x 7 mm (štandardný typ)
	Kontrolné body, 17 x 17 mm (typ P)
	Kontrolné body, okrúhle (typ P)
	Proces: Monitorovanie, dokumentovanie, testovanie, ochrana, varovanie / Výrobca: Reatec AG


	Materiály pre EMC tienenie
	Elektricky vodivé textilné tesnenia
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: Laird PLC

	Kontaktné Pásky
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: Laird PLC

	Elektricky vodivé elastoméry
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: Laird PLC

	Celokovové tkané snúry, kovová pletenina na elastomére
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: Laird PLC

	Tieniace kryty dosiek plošných spojov
	Štandardné tieniace kryty jednodielne a dvojdielne
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: Laird PLC

	Elektrocky vodivé Laky
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: MANKIEWICZ Gebr. & Co.


	Riešenie pre displeje (akrylové sklo + polykarbonát)
	EMI Shielding Windows
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S

	Infračervený filter SOLARIS™ IR S306
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S

	Optické filtre SOLARIS™
	Akrylové sklo
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S

	Antireflexné (AR) poťahy PSC pre polyméry
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S

	Priehľadný tvrdý poťah PSC
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S

	PSC nezrkadliace poťahy
	Proces: EMC tienenie, tesnenie, uzemnenie, lakovanie / Výrobca: PSC A/S


	Stavba špeciálnych strojov
	Stavba špeciálnych strojov
	Proces: -- / Výrobca: Thonauer s r.o.


	Penové tesnenia (na báze polyuretánu)
	PU tesnenia
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Thonauer s r.o.


	EMC tesnenie na báze silikónu
	Silikónové tesnenia
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Thonauer s r.o.


	Zalievanie elektrických komponentov
	Ochrana elektrických a elektronických komponentov
	Proces: Dávkovanie, miešanie, nanášanie, tesnenie, lepenie, zalievanie, ochrana / Výrobca: Thonauer s r.o.
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