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MAGYARORSZÁG

25 év 
mérföldkövei

Bosch Rexroth

Magyarország egyik legnagyobb árvízvédelmi 
beruházásának keretében zajló, a Sió-csatornán lévő 
keselyűsi hajózó zsilip felújítása 2014 első felében 
fejeződött be. 

 
Az átépítés keretében az acélszerkezeteket felújították, 
részben kicserélték. Az árvízkapu vezérlőtornyával 
kapcsolatos munkálatok is befejeződtek, az új elektromos 
berendezéseket beépítették. Az üzemirányítási épület így  
a jövőben védelmi központként is használható lesz.  
A Sió torkolati szakasza a zsilip rekonstrukciós munkáinak 
köszönhetően ismét teljes hosszában, 2,8 fkm-es 
szakaszon hajózható.

Újra a fedélzeten
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Projekt

25 év…
egy vállalat, csakúgy, mint egy magánem-
ber életében, mágikus szám. Kiváló 
alkalom a visszatekintésre, de egyúttal 
egy kitekintést is jelent a jövőre.

25 év… 
egy több mint 200 éves márka, egy 125 
évet maga mögött tudó vállalatcsoport 
esetében elenyészőnek is tűnhet, de ezt 
az időt megéltük, formáltuk, a kezünk 
nyomát viseli, ez a 25 év… a miénk!

Néhány – jelenleg is a vállalatnál dolgozó 
munkatársammal együtt jómagam is az 
alapítók közé számítok és több, fontos 
területen is dolgozhattam, ezért különö-
sen fontos nekem ez a dátum. 
Jól emlékszünk a kezdetekre, a vegyes-
vállalat alapítására. Bár a feltételek nem 
hasonlíthatóak a maiakhoz, de egy lelkes, 
motivált és már akkor is komoly kompe-
tenciával rendelkező csapat vett nagy 
lendületet egy akkor nehéz helyzetben 
lévő gazdasági környezetben. Ez a lendü-

let a mai napig tart, kiegészülve sok kiváló 
fiatallal. Több értékes fúziót és akvizíciót 
követően a Bosch csoport erejét és támo-
gatását élvezve, a hosszú évek két szám-
jegyű növekedését megkoronázva, szinte 
jubileumi ajándékként költözhettünk új 
telephelyünkre. 
Büszkék vagyunk arra, hogy részesei 
lehettünk ennek a sikertörténetnek és 
számtalan csodálatos emléket, projekte-
ket, vállalati eseményeket idézhetünk fel. 

25 év…
amely alatt egy olyan tudás és kompeten-
ciaszint halmozódott fel vállalatunknál, 
mely lehetővé teszi azt, hogy innovatív, 
különleges és gyakran egyedülálló projek-
teket valósítsunk meg Magyarországon. 
Ezek végigkísérték történetünket és 
átvezetnek bennünket a jövőbe is. Az 
évfordulót egy különleges házikiállítással 
és előadás-sorozattal ünnepeljük meg 
azokkal, akiknek mindezeket köszönhet-
jük, Önökkel, Vevőinkkel és Partnereikkel. 
A Magyarországon ilyen minőségben 

korábban még nem megjelenített komp-
lex kiállítóeszközeink méltóan tükrözik a 
tradíciót és innovációt, melyre oly büsz-
kék vagyunk.

25 év… 
jelentős idő, és kérem engedjék meg, 
hogy a szokásostól eltérően egy kicsit 
befelé tekintsek és megköszönjem mun-
katársaimnak a kitartást, a motivációt,  
és a mindig friss ötleteket, hogy szívüket, 
lelküket adják a vállalat sikereiért és  
a vevők elégedettségéért. 
Az Ő nevükben is ígérem, hogy ez az 
elkötelezettség a következő 25 évben is 
állandó marad.

Ács István
ügyvezető igazgató
Bosch Rexroth Kft. 

Kedves Olvasó!

„Az elkötelezettség a következő 25 évben is állandó marad”

24 tonna könnyedség

A Nemzeti Színház nagyszínpada három részből áll. A néző előtt közvetlenül  
a főszínpad, tőle balra egy oldalszínpad, és a főszínpad mögött, attól teljesen 
leválaszthatóan a hátsó színpad. 

A színház forgószínpada egyedülálló technikai alkotás. Egy 24 tonnás, mégis  
légiesen könnyed mozgásokra képes, önjáró szerkezetről van szó. A 24 tonná-
ját síneken és légrugókon cipeli, a mozgásra szóló parancsokat rádiós távvezér-
léssel kapja, a kívánt helyzetekbe való pontos beállást lézeres pozicionáló szer-
kezet segíti. Felületén egyaránt található forgótárcsa és forgógyűrű, amelyek 
egymástól függetlenül, akár ellentétes irányokban is foroghatnak. Ha a darab 
vagy a rendező kívánja, ezekre a forgásokra előre-hátra haladás közben is ké-
pes. A főszínpadon további „trükkökre” nyílik lehetőség, hiszen a 72 süllyedő-
vel tetszés szerint emelhető, süllyeszthető. A forgótárcsa közepe kiemelhető. 
Ezen a 4×4 méteres felületen újabb „csodák” születhetnek, hiszen a főszínpad 
süllyedő elemei „áttörhetik” a forgószínpad közepét.
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1990-ben, az alapító okirat aláírásánál Ön is jelen volt. 
Hogyan emlékszik vissza arra az időszakra? Hány kolléga 
dolgozott akkoriban a vállalatnál? Milyen infrastruktúra állt 
rendelkezésre?

Az 1990-es évre még mindig az az euforikus hangulat volt 
a jellemző, amelyet a történelmet alakító határnyitást 
követően Európában és hazánkban is megéltünk. Az ese-
mények különösen Németországban gyorsultak fel, de ez 
nem jelentette azt, hogy „megfeledtkeztek volna” rólunk. 
Inkább éppen ellenkezőleg: a korábbi években megkezdett 
egyeztető tárgyalásokat – részben a magyarok iránti tiszte-
let és köszönet jeleként – felgyorsították és a Rexroth első 
kelet-európai vegyesvállalataként megalakították a Rexroth 
Danuvia Hajtástechnika Kft.-t. 

Az alapító okirat aláírására 1990. július 24-én a Danuvia 
üdülőjében, Balatonszabadi-Sóstón került sor a Mannes-
mann Rexroth, a Danuvia és a Technoimpex meghívott 
vezető munkatársai jelenlétében. Az ünnepélyes eseményt 
finom ebéd, rövid balatoni fürdőzés, majd az északi parti 
borvidék meglátogatása követte. Igazán hangulatos és em-
lékezetes cégindulásnak lehettünk résztvevői!

A már 1980-tól működött Rexroth-iroda vezetőjeként –  
a társasági szerződés hatályba lépését követően – az új 
ügyvezetőtől azt a feladatot kaptam, hogy kezdjem el az 
induló csapat összeverbuválását. Elsősorban megbízható, 
tehetséges vagy tapasztalt, németül írásban és szóban 
kommunikálni képes danuviás kollégákat igyekeztem 
megnyerni, akiknek a döntő többsége vállalta is az új ki-
hívást. Ennek révén került már induláskor a cégünkhöz 
Máté Sándor, majd november elejétől a mai kollégák közül 
Nagy Valéria, Ács István, Kővári György és Márkus Bálint. 
A létszámot fokozatosan bővítettük 1991 első felében 
is, kiegészítve a csapatot egyúttal olyan külső cégektől 
hozzánk került szakemberekkel, akik speciális feladatokat 
láttak el, mint pl. a pénzügyi-számviteli területen dolgozó 
munkatársnőink. A kezdeti hónapokban a Damjanich utcai 
Rexroth-irodában és a Danuvia központi épületében – ki-ki 
a saját korábbi munkahelyén – végeztük a munkát, majd a 
törzstőkéből finanszírozott átalakítás és felújítás után ke-

rültünk végleges irodáinkba, a külön bejárattal rendelkező 
Angol utca 34. sz. alatti törzshelyünkre, ahol csaknem  
25 éven keresztül dolgoztunk. 

A közös munka megkezdésekor telex, telefax, írógépek és 
vezetékes telefonok álltak rendelkezésünkre, de rövid időn 
belül a számítógépekről és mobiltelefonokról már nem csu-
pán „álmodoznunk” kellett, hanem hirtelen ezek az eszkö-
zök is a mindennapjaink elengedhetetlen részeivé váltak.

Ön jelenleg a vállalat kereskedelmi igazgatója, aki felelős töb-
bek között a kiemelt projektekért is, valamint a legnagyobb 
színpadtechnikai beruházások is fűződnek a nevéhez.  
Mi volt a feladata az 1990-es években? 

A négy évtizedes pályafutásom talán legmozgalmasabb 
időszaka a 90-es évek voltak. 

Az első néhány év elsősorban egy sikeres cég alapjainak 
a lerakásával telt el. Nem volt egyszerű még számomra 
sem az újfajta munkakultúrába történő beilleszkedés,  
a német mentalitáshoz, szokásokhoz való alkalmazkodás, 
pedig addigra már 10 éven keresztül rexrothosként dolgoz-
tam a magyar piacon. 

A csaknem öt évig tartó német ügyvezetés után – azt  
követően, hogy anyavállalatunk, a Mannesmann Rexroth fel-
vásárolta a stockholmi központú Mecman céget – svéd-ma-
gyar irányítás alatt dolgoztunk, amely sokkal szabadabb, 

rugalmasabb munkastílust jelentett valamennyiünk számá-
ra. Az évtized végén pedig – a Mannesmann csoport fel-
darabolása és értékesítése részeként – egy másik jelentős 
multinacionális nagyvállalat, a Robert Bosch „családtagjai” 
lettünk, ami újabb érdemi változásokkal járt elsősorban a 
belső folyamataink szempontjából.

Függetlenül a cégünk aktuális nevétől, a tulajdonos kilé-
tétől, a feladataim mindig az értékesítéssel függtek össze, 
időnként „csupán” a hidraulikát, máskor a teljes termékpa-
lettánk eladását kellett irányítanom, hol pedig ezen felül a 
beszerzési és a logisztikai feladatok elvégzéséért is felelős 
voltam.

Komoly kihívással néztünk szembe akkor, amikor a 
hagyományos elemértékesítés és a klasszikus szervizte-
vékenységünk mellett – alkalmazkodva az egyre növekvő 
piaci igényekhez – olyan projektjellegű munkákat kezdtünk 
elvállalni, ahol a tervezéstől a kivitelezésig „mindent egy 
kézből” adtunk a megrendelőink részére. Számos eredmé-
nyes beruházást valósítottunk meg olyan neves cégeknél, 
mint a székesfehérvári Köfém, majd az Alcoa gyárai, a Du-
nai Vasmű különböző üzemei, vagy pl. a General Electric 
hazai vállalatai. Nagyszerű, szakmai kompetenciánkat 
igazoló, jelentős visszhangot kiváltó munkákat adtunk át 
egyéb területeken is, mint pl. a vízgépészet (duzzasztómű-
vek, árvízvédelmi, vízszintszabályzó berendezések), a vas-
úti járműtechnika (dízelmozdony segédüzemi hajtások), a 

25 év 
mérföldkövei

Kedves Olvasó, a rendhagyó téma miatt 

kérem, engedje meg most a főszerkesztőnek, 

hogy az eddigi megjelenésektől eltérő módon, 

megoszthassa Önnel véleményét. Meg vagyok 

arról győződve, hogy a Bosch Rexroth Kft. 25 

évét más munkatársam nem tudta volna így 

elmesélni, hiszen manapság már ritkán dolgo-

zunk 25 éven keresztül egy vállalatnál. A 

rohanó világ rohamos tempót diktálva arra 

sarkallja a fiatalokat, hogy minél gyorsabban 

minél magasabbra törjenek.Sokan elérik a 

céljaikat, de vajon ők is tudnának olyan lojali-

tással, olyan szeretettel nyilatkozni arról a 

vállalatról, amelynek már az alapításánál jelen 

voltak? Ráadásul „jót és rosszat” átéltek a sok 

év alatt, és életük nagy részét  

ugyanannál a vállalatnál töltötték?  

Örülök, hogy ismerhetem,  

és együtt dolgozhatok ezzel a kollégával.  

Mikófalvi Tamással,  
a Bosch Rexroth Kft. kereskedelmi  

igazgatójával beszélgettünk. 

 cMikófalvi Tamás, a Bosch Rexroth Kft. kereskedelmi igazgatója
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még Mannesmann Rexroth Kft.-ként megnyertük és lehe-
tőséget kaptunk a főszínpad valamennyi alsó- és felsőgé-
pészeti berendezésének és a komplett színpadtechnikai 
vezérlésnek a szállítására. 

A munka nagyságára és az előkészítés bonyolultságára 
jellemző volt, hogy csupán a vállalkozási szerződés 4-5 hó-
napon át tartó rendkívül kemény, de végig nagyon korrekt 
tárgyalássorozat után született meg. A pályázat megnyeré-
sétől a 2002. március 15-i ünnepélyes megnyitóig alig 17 
hónap állt rendelkezésre, ezért partnereinkkel – szerződés 
nélkül is – azonnal el kellett kezdenünk dolgozni, mert 
csaknem 40 különböző típusú berendezés tervezésére, 
gyártására, helyszíni szerelésére és beüzemelésére szólt  
a megbízásunk.

A rendkívüli kihívás teljesíthetőségének megszervezése 
különleges feladat volt. A különlegességet leginkább né-
hány szakmai feltétel szemlélteti:

 –  a főszínpadi játéktér olyan rendkívüli, egyedi elképze-
lésen alapult, melyet az addig ismert mechanikai meg-
oldásokkal nem lehetett megvalósítani, ezért egy teljes 
egészében újszerű rendszert kellett kifejleszteni;

 –  a berendezések nagy száma és teljesítménye miatt kö-
rültekintő konstrukciós megvalósítást kellett elérni an-
nak érdekében, hogy az egységek zajszintje ne zavarja a 
prózai előadásokat;

 –  a határidő teljesítéséhez szükséges gyorsaság nem me-
hetett a koncepciós kialakítás, a használhatóság és a 

minőségi teljesítés rovására, ezért nagyon átgondolt,  
jól összehangolt szervezői munkavégzésre volt szükség. 

A lenyűgöző műszaki adatok és megoldások még rövid 
bemutatására sincs módunk e beszélgetés keretében, de 
szeretném azokat a kulcsszemélyeket ez alkalommal is 
megnevezni – egyúttal elnézést kérve a most említésre 
nem kerülőktől –, akik ebben az igazi, embert próbáló csa-
patmunkában kellő tudással, motiváltsággal és egészséges 
önbizalommal részt vettek: 

 –  a gépészeti tervezést végző, „zseniális mérnök” Réfy 
Imre vezette Racional Mérnökiroda, kiemelten Tompai 
István és Veres Sándor tervezőkkel; 

 –  a villamos területen központi szerepet vállaló Farkas  
József irányította Hidromatic Kft., Maróti Ferenc és Bá-
lint Gábor mérnökökkel; 

 –  a kivitelezésben nélkülözhetetlen Barna János-tulajdonú 
Színpad- és Emelőgép-technika valamennyi szakemberével; 

 –  a jelentős, speciális részfeladatokat teljesítő Mátra 
Gépipari Kft., a 3P + B Kft., a Brunner Kft.;

 –  anyacégünk részéről a színpadtechnikai osztály vezető-
je, Horst Bittner és munkatársai közül elsősorban Ra-
fael Pilarsky, Michael Ischebek és Peter Ruppert, akik 
nemcsak folyamatosan ellenőriztek, hanem hasznos 
tanácsaikkal járultak hozzá a sikeres megvalósuláshoz; 

 –  valamint azok a német kollégák, akik előbb vagy utóbb, 
de megértették, hogy ez a projekt valóban meg fog idő-
ben és a költségkereten belül valósulni, és ezt a felisme-
rést követően szakmai tudásuknak megfelelően mindent 
megtettek az eredményes befejezés érdekében. 

Saját cégünkön belül többen is segítették a munkánkat, 
akik közül kiemelten fontos szerepet játszottak a pénz-
ügyes kolléganők, felbecsülhetetlen segítséget jelentettek 
Boronkay Ute német levelezései és fordításai, de – ahogy 
mondani szokták – ez a projekt nem valósulhatott volna 
meg a kitűnő műszaki érzékű és példamutató hozzáállású 
„jobbkezem”, Löfler Csaba nélkül. Szándékosan hagytam  
a végére, mint a pontot az i betűre, a társaságunk ügyveze-
tőit, Gredinger Lajost és Ács Istvánt, akiknek a mai napig 
köszönettel tartozom, amiért töretlenül bíztak bennem 
és bennünk a kritikus időszakokban is, lehetőségeikhez 
képest támogattak minket és olyan munkakörülményeket 
igyekeztek biztosítani, amelyek elengedhetetlenül szüksé-
gesek voltak az eredményes munkavégzéshez. 

Befejezésül – válaszolva a feltett utolsó kérdésére – ér-
dekességként szeretném megemlíteni, hogy volt a nagy 
projektünknek egy kedves mellékszála, amelyhez – becsü-
letszavamra – semmi közöm nem volt, de mégis jó érzés rá 
visszaemlékezni. A kivitelezési munkálatok során szükséges 
volt számtalan adminisztratív feladat elvégzése, melyre 
fiatal, németül tudó hölgye(ke)t is alkalmaztunk. Egyikük, 
Szilvia a „projekt részeként” szerelembe esett a legszimpa-
tikusabb Rexroth villamos szakemberrel, Thomasszal,  
és később közös gyermekkel ajándékozták meg egymást. 

volna kezdenem – olyan munkatársakkal (legyen az vezető 
vagy beosztott), valamint partnervállalkozásokkal dolgoz-
hasson, akikkel a kölcsönös megbecsülés és tisztelet alap-
ján örömmel végezheti a munkáját. 

Nekem mindezt megadta a sors és ilyen háttérrel nem 
csoda, hogy valóban több nagy értékű projektnek lehettem 
a felelős irányítója. Azok az elsősorban színházi munkák 
állnak legközelebb a szívemhez, amelyek – akár vitatható 
módon is, de – önmagukban érdekesek, értékesek voltak. 
Ebbe a kategóriába sorolom a pécsi Kodály Konferen-
cia- és Koncertközpont, a budapesti RaM Colosseum és a 
Liszt Ferenc Zeneakadémia, vagy a már említett hannoveri 
EXPO 2000 magyar pavilon projektekben végzett teljesíté-
seinket.

Természetesen valamennyi felsorolt és fel nem sorolt 
munkát „megelőzi” a Nemzeti Színház máig korszerű, 
méltán európai hírű színpadtechnikájának megvalósítása, 
amely a társaságunk életében meghatározó jelentőségű 
volt, már csak a nettó több mint 2,5 milliárd forintnyi szer-
ződéses összege miatt is. Az általam ma már csak „lerágott 
csont”-nak keresztelt munkát – cégünk 25 éves évforduló-
jával összefüggésben – mégiscsak érdemes néhány mon-
datban feleleveníteni.

2000 nyarán jelent meg az a nemzetközi meghívásos pá-
lyázat, amely az újonnan épülő Nemzeti Színház speciális 
színpadgépészeti munkáira vonatkozott. A versenyt – a 
műszaki tartalom és az annak megfelelő ár alapján – akkor 

mobil gépek (kommunális járművek), vagy az automatizálás 
több területén (szállítópályák, célgépek stb.). 

Új fejezetet nyitottunk cégünk életében a 2000-es évek 
elejétől, amikor – felkészülésként az akkor már tervbe vett 
új Nemzeti Színház munkáinak megpályázásához – több 
hazai szakcég összefogásával kezdtünk színháztechnikai 
beruházások megvalósításába. Első sikeres pályázataink 
az egri Gárdonyi Géza Színház színpadgépészetének felújí-
tása, majd a Hannoveri Világkiállítás magyar pavilonjának 
emlékezetes hidraulikus kapu- és vetítővászon-mozgatásai 
voltak. Ezek a referencia munkák indították el a következő 
másfél évtized nagy értékű színházi projektjeinek egész so-
rát Debrecentől Pécsen és Budapesten keresztül Fertőrá-
kosig, ahol az elmúlt hetekben fejeződött be a Barlangszín-
ház technikájának megújítása. 

Már említettük, hogy a vállalat legnagyobb projektjeit Ön 
koordinálta és szakmai tapasztalatának köszönhetően több 
nagyprojektet is sikerrel vitt véghez. Melyik az a megbízás, 
amelyikre a legszívesebben emlékszik vissza? Kötődik-e vala-
milyen érdekes esemény/sztori a projekthez?

Nagyon szerencsés embernek mondhatom magamat, mert 
nem sok embernek adatik meg, hogy évtizedeken át folya-
matosan, kitérők nélkül olyan feladatot kapjon, illetve telje-
síthessen, ami érdekli, ami változatos, ami újabb és újabb 
sikerélmények lehetőségét nyújtja és – talán ezzel kellett 

 cHuszonegyek: a vállalat munkatársai 1991-ben

VEZÉRCIKK VEZÉRCIKK
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Hosszas tervezések, újabb és újabb megoldások, végtelen 
kitartás és csapatmunka jellemzi azt a projektet, amit mun-
katársaink 2014-ben vittek véghez. Egy közmű- és vezeté-
képítés mellett speciális mélyépítési technológiákkal fog-
lalkozó cég érdekes feladattal kereste meg vállalatunkat. 
A projekt új kihívást is hozott, hiszen az eddig megszokot-
taknál nagyobb átmérőjű fúrófejre volt szükségünk. A cég 
által elvárt egyik egyedi technológia az irányított sajtolás 
(föld alatti közműalagutak építése kitakarás nélkül: azaz 
alagútfúrás), melynél dízel-hidraulikus tápegységek és hid-
romechanikusan hajtott fúrófejek kerültek bevetésre.

A műszaki egyeztetések során kiderült, hogy az eredeti 
ajánlatkérés tárgyát képező hajtás (hidromotor + bolygómű-
ves hajtómű) a hajtómű-forgórészek nagy tehetetlenségi 
nyomatéka miatt rendszeres tengelytörést eredményezett 
a hidromotor és a hajtómű között. Azért, hogy a problémát 
kiküszöböljük, ajánlatunkban a meglévőtől eltérő, maga-

sabb élettartamot kínáló, robusztusabb direkt hajtásra tet-
tünk javaslatot. A javasolt megoldás egy Hägglunds CA100-
as radiáldugattyús hidromotor fúrófejbe történő beépítése 
volt. A motor alacsony tehetetlenségi nyomatéka következ-
tében a dinamikus terhelések csak csekély mértékű több-
letnyomatékot eredményeznek a hajtásrendszerre nézve, 
ezáltal a mechanikát is kisebb mértékű igénybevételnek 
tesszük ki. A kisebb csúcsterhelések így kisebb kopásokat 
és hosszabb várható élettartamot eredményeznek, mely-
nek következtében összességében csökkennek  
az üzemeltetési és fenntartási költségek.

Az igények alapján a rendszer tehát egy új, 6280 cm3-es 
radiáldugattyús Hägglunds motorból (fúró forgatás) és 
egy, a megrendelőnél már használatban lévő 1200 mm-es 
löketű, 270 mm dugattyúátmérőjű előtoló munkahenger-
ből állt össze. Ezek ellátásához egy meglévő, fix szállítású 
szivattyúkkal felszerelt 160 kW-os dízelaggregátot kellett 

átalakítanunk. A szükséges erők megfelelő biztosításának 
eléréséhez a fúró esetében egy 350 bar-os, az előtolás-
nál azonban egy 500 bar-os körre volt szükség.

A fúrás maximális szabályozhatósága érdekében 
(mind a fúrási sebességet, mind a leadandó maxi-
mális nyomatékot tekintve) javaslatot tettünk annak 
zárt körfolyamúra való átépítésére. A fúrással egy-
idejűleg gondoskodni kellett az előtoló henger sza-
bályozott mozgatásáról is. További szempont volt 
az is, hogy a berendezés kezelése a tápegységről, 
továbbá a munkagödörből is megoldható legyen, vala-
mint, hogy az átalakítás során az aggregát külső méretei 
ne változzanak.

A feladat tervezése során először elkészítettük a hajtás-
rendszer kapcsolási vázlatát és a terhelési adatoknak meg-
felelő méretezését. 

A Hägglunds motor hajtását ez esetben egy A4CSG típu-
sú, 125 cm3-es, zártköri axiáldugattyús szivattyú látja el a 
szükséges kiegészítőkkel együtt (töltőkör, proporcionális 
nyomáshatárolás stb.), míg az előtoló hengert egy A10VO 
60 cm-es, axiáldugattyús szivattyú hajtja nyitott körfolyam-
ban. A régi konstans szivattyúk leszerelése után, egy új 
kuplungtárcsa és -betét beszerelése után került fel a zárt-
köri A4CSG szivattyú a motorra. A helyigény csökkentése 
miatt ennek a szivattyúnak az átmenő tengelyére került fel 
a munkahenger A10VO szivattyúja, így ha milliméterekkel 
is, de befértünk a rendelkezésünkre álló helyre.

Az átépítés során kiszereltük a berendezésből a korábbi 
hidraulikus egységeket (megtartva a hűtő-szűrő körfolya-
mot), és új kuplungtárcsával szereltük fel a dízelmotorra az 
új ikerszivattyút. Az előtoló henger hajtásához megtartot-
tuk a meglévő szelepblokk egy részét, és beépítettünk egy 
nyomásfokozót a szükséges biztonsági szelepekkel együtt. 
A hidraulikus tömlők csatlakoztatásához ergonomikus ki-
adópontokat alakítottunk ki a berendezés oldalán, védett 
helyen.

Az alagútfúrás nem jelenthet 
akadályt

Hägglunds motor, a fúrás mestere

A magas, 500 bar-os előtolási nyomás biztosításához 
beépítettünk egy dugattyús nyomásfokozót. A kiadóponto-
kat pedig, kis ellenállású, nagynyomású gyorscsatlakozókat 
felhasználva a berendezés oldalán védett helyen alakítot-
tuk ki.

A kiegészítő elektromos vezérlőszekrényt az aggregát 
belsejében helyeztük el. A szabályzási rendszer kialakítá-
sakor figyelembe vettük a dízelmotor maximális teljesítmé-
nyét, melynek megközelítésekor a rendszer figyelmeztető 
jelet ad, ill. letiltja a további sebességnövelést, megakadá-
lyozva ezáltal a dízelmotor lefulladását. A berendezést a 
munkagödörből egy kézi vezérlőegységgel lehet működtet-
ni, melyen a legfontosabb kezelőgombok helyet kaptak:
▶▶ start/stop
▶▶ fúrási sebesség beállítása
▶▶ előtolási sebesség beállítása
▶▶ sebesség-visszajelzés
▶▶ vészstop

A hidromotor fúrófejbe való beépíthetősége érdeké-
ben megterveztük és legyártottuk a beépítéshez 
szükséges felfogató elemeket, valamint egy olyan 

csapágyházat is, amely meggátolja, hogy a hidromo-
tort jelentős mértékű axiális erők terheljék. 

Szerviz- és tervezőmérnökeink részt vettek a berendezés 
sikeres beüzemelésében, és a helyszínen kiképezték  
a kezelőszemélyzetet a hidraulikus hajtás használatára.

Az elkészült berendezés a jól bevált, megbízható egységek 
és az átgondolt tervezés-kivitelezés eredményeképp már 
majdnem egy éve kifogástalanul üzemel, és képes akár 
80-100 m hosszú, 800-900 mm átmérőjű csövek kitakarás 
nélküli fektetésére. A hibátlan üzem és a jó kezelhetőség 
eredményeképp azóta egy kisebb teljesítményű fúró  
forgatásához alkalmas Hägglunds motort is szállítottunk  
a Vízépszolg ’94 Kft. részére.
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Fényt az utakon is

A lakkozás nélküli gyártási folyamat végén a lámpák úgy-
nevezett belső forgalmi tálcákba helyezve, rendezetten 
érkeznek a gyártósorról, és a csomagológépek is ugyan-
ilyen formában várják az izzókat. Ebbe a folyamatba kellett 
beilleszteni a lakkozógépet, amelyet eredetileg kézi kiszol-
gálásra terveztek, ezért a lámpatartó fogók rendezetlenül, 
saját tengelyük körül szabadon elfordulva érkeztek a bera-
kóhelyre. A lámpákon lévő két tájolócsapot a dolgozó kéz-
zel forgatta megfelelő helyzetbe, és így illesztette a lámpát 
a tartókehelybe. Az eleinte alkalmazott kézi berakás sem 

Néhány hónap elteltével újra foglalkozni kezdtünk a té-
mával, mert a munkaállomás felújítását a sorozatos hi-
bák miatt már nem lehetett tovább halogatni. Többszöri 
egyeztetés után elkészült a követelményfüzet, amely alap-
ján elkezdhettük a feladatnak megfelelő ajánlat műszaki 
kidolgozását. Az elvárás az volt, hogy egy olyan egységet 
tervezzünk és üzemeljünk be, amely ugyanazon az inter-
fészen keresztül csatlakozik a cellát vezérlő PLC-hez mint 
a régi csavarozó vezérlő. Újra kellett terveznünk a felfoga-
tókonzolt is, amelynek a villamos szekrényhez hasonlóan 
szintén csereszabatosnak kellett lennie a régi, felújítandó 
rendszerrel. A műszaki megoldást partnerek bevonásával 
készítettük el. A mechanikai komponensek tervezésében az 
Alprosys Kft., a villamos szekrény tervezésében a Prodigma 
Vezérléstechnika Kft. volt segítségünkre. Végül a beadott 
ajánlatok közül az Opel Szentgotthárd Kft. a mi műszaki 
megoldásunkat fogadta el, így megkezdődhetett a munká-
hoz szükséges anyagok megrendelése és a kivitelezés elő-
készítése. Az üzembe helyezésre kitűzött céldátum a 2012. 
év első hete volt. 

A kivitelezésre házon belül egy projektcsoportot alakí-
tottunk, amely az alvállalkozókkal és a vevővel való kap-
csolattartásért és műszaki egyeztetésért, továbbá a csa-
varozórendszer tervezéséért, programozásáért és a teljes 
rendszer helyszíni beüzemeléséért, műszaki átadásáért 
volt felelős. A cellába az akkor újnak számító 350-es csa-
varozó rendszerünket terveztük be. A rendszert redundáns 
mérőkörrel alakítottuk ki a maximális megbízhatóság és 
pontosság biztosításának érdekében. A régi rendszerhez 
történő csatlakoztathatóságot az integrált PLC-vel rendel-
kező KE350 IL modul segítségével oldottuk meg, amely 
fogadta a Siemens PLC-ből érkező vezérlőjeleket, átalakí-
totta a csavarozó számára megfelelő információkká és biz-
tosította a fölérendelt vezérlés számára az elvárt kimeneti 
státuszjeleket.

Szeptemberben megérkeztek a szükséges csavarozás-
technikai anyagok, közben pedig a partnereink is elké-
szültek mind az új felfogató konzollal, mind pedig az új 

villamos szekrénnyel, így tervezés és előkészítés után 
átléphettünk a következő fázisba. A rendszer műhelyben 
történő összeszerelése után elkezdődhetett a programo-
zói munka, amely során felprogramozásra került a csa-
varozórendszer, a belső PLC és az eredmények megjele-
nítéséért felelős VEP30-as panel. November elejére az 
előkészületek és az előzetes üzembe helyezés rendben 
lezajlott, az új rendszer készen állt arra, hogy leszállítsuk 
és installáljuk az Opel szentgotthárdi gyárában. Decem-
ber elején a terveknek megfelelően ezek a folyamatok le 
is zajlottak. Először a régi rendszert bontottuk le és elő-
készítettük az interfészfelületeket az új rendszer fogadá-
sára. Ezután az Alprosys elvégezte a szükséges mechani-
kai átalakításokat, felszerelte a tartókonzolt és rögzítette 
a csavarozókat. Mindeközben a másik partnerünk, a 
Prodigma installálta az új vezérlőszekrényt, és villamosan 
illesztette a vezérlést a régi rendszerhez. A szerelési mun-
kálatok után elkezdődhetett a rendszer élesztése. 

A gondos előkészítésnek köszönhetően a főkapcsoló 
felkapcsolása után az új rendszer életre kelt és tökéletes 
összhangban működött a cella központi vezérlésével. 
Mindezek után már csak a csavarozók megfelelő paramé-
terezése, a csavarozóprogramok véglegesítése volt hátra. 
Ezután következett a gyártástámogatási szakasz, ami alatt 
egy héten keresztül figyeltük és analizáltuk az eredménye-
ket. Miután ez a fázis is sikeresen lezajlott, az Opel átvet-
te a modernizált cellát és lezárhattuk a feladatot.

minőségi, sem gazdasági szempontból nem volt megfelelő, 
ezért a fényforrásgyártás egyik világcégének egy magyaror-
szági vidéki városában üzemelő gyárának vezetése  
a folyamat gépesítése, automatizálása mellett döntött.  
Az általuk kiírt pályázatra érkező ajánlatok közül a megren-
delő a Bosch Rexroth Kft. szerviz- és projektcsoportja által 
kidolgozott megoldás mellett döntött. A pályázati kiírás fon-

tos eleme volt, hogy a berakónak a korábban alkalmazott 
tálcákból kell a lámpákat a lakkozóba juttatni, és ugyanezen 
tálcákba kell a lakkozott lámpákat visszarakni, mivel az erede-
ti gyártósorokon változtatni nem volt lehetséges.  
A feladat részét képezte még a lakkozógép alkalmassá tétele 
az automatizált kiszolgálásra, valamint a tálcák adagolása és 
eltávolítása a berakóba, illetve a berakóból. 
A kialakított lánckerekes-fogasléces beforgatómechaniz-
mus biztosítja, hogy minden lámpatartó megfelelő irányba 
forgatva érkezzen a berakóhelyre. A rögzítést és pozicioná-

lást egy pneumatikus hengerekkel működtetett szerkezet 
végzi. A lámpákkal teli, egymásra rakott tálcákat a dolgozó 
egy liftbe helyezi, ahonnan a gép egy háromállású henger-
rel működtetett emelőszerkezet segítségével, egyesével 
tudja elvinni a tálcákat a berakómanipulátorhoz. Minden-
nek vezérlését egy szervomotor által hajtott lineáris moz-
gatómű végzi az üzemeltető elvárásainak megfelelően. 

A manipulátor az alábbi  
feladatokat látja el:
▶▶  négyesével kiemeli a tálcából 

a lámpákat (Easy-2-Combine 
elemekből épített mechanizmus 
segítségével),
▶▶  pneumatikus hengerekkel korrigálja 

a tálcák és lámpák eltérő osztását,
▶▶  behelyezi a lámpákat a lakkozógép 

tartóiba,
▶▶  elfordulás ellen biztosított 

OCT-hengerekkel korrigálja  
a lámpák és a megfogószárak  
magassági hibáit,
▶▶  a behelyezéssel azonos ciklusban 

kiemeli a tartókból a már lakkozott 
lámpákat és visszarakja a tálcába.

FRÖHLICH 1 csavarozócella 
modernizálása
A 2011-es év elején, egy karbantartási munka alkalmával a FRÖHLICH 1-es celláért 
felelő mérnök mutatott egy régi, 10 orsós, automata csavarozóállomást. Említette, 
hogy elég sok gond van ezzel az eszközzel. A legfőbb probléma az volt, hogy a gyártója 
már nem tudott tartalékalkatrészt biztosítani a technikához. Ekkor kezdtünk el beszél-
getni a modernizációs lehetőségekről, melyek megvalósítására nem is sejtettük, hogy 
hamarosan sor kerül.

Az irányjelző izzók korábban fehér fényt bocsátottak ki, és a lámpaburák segítségével 
állították elő a szabályoknak megfelelő sárga színt. A divat viszont technológiai változásokat 
követelt: az autók jelentős részét ma már áttetsző lámpaburákkal szállítják, de a közlekedési 
szabályok továbbra is sárga irányjelző fényt írnak elő. Mivel a sárga üveg előállítása igen 
költséges eljárás és nagymértékben környezetszennyező anyagok használatát igényelné, 
ezért a hagyományos fehér burákat lakkozzák sárgára. 

PROJEKT 6
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A javaslatunkat a megbízó cég átalakítot-
ta, érdeklődése inkább a modern eleme-
ket tartalmazó csomagra helyeződött. 
Ezzel a megoldással – kiegészítve egy 
teljes körű mechanikai felújítással – lé-
nyegében további 10–15 évre biztosítani 
tudjuk a megnyugtató, korszerű üzeme-
lést. A részletes felmérésre 2010 őszén 
került sor, melynek eredményeképpen 
kb. egy 90 oldalas – minden részletre 
kiterjedő – dokumentumot adtunk át.  
A megrendelést követően az átépítést 
2011 nyarán véghezvittük, szeptember-
ben pedig át is adtuk a gépeket a terme-
lésnek. Az átépített berendezések – a 
vevő teljes megelégedésére – kitűnően 
működtek.

Közben folytak a tárgyalások a további 
megmunkálóközpontok átépítésével kap-
csolatban. A további 4 db SPECHT500 
megmunkálógépek átalakításával kap-
csolatban új ötlettel álltunk elő, misze-
rint különválasztanánk a hardware és 
software részeket. Miután elkészültünk, 
az utolsó átépített megmunkálóközpont 
próbaüzeme is rendben lezajlott, a vevő 
teljes mértékben elégedett volt az elvég-
zett munka eredményével.

Eközben a cellát ellátó portálrendszer 
átépítésére is sor került, így a második 
cella modernizálási folyamata is sikere-
sen lezárulhatott. 

Miben látja a modernizált rendszer előnyeit?

Az MTC 200 előnye, hogy a vezérlés alkatrészeit a Bosch 
Rexroth gyártja és javítja is. A rendszer hosszabb állás 
után gyorsan üzemkésszé tehető, működtetése átte-
kinthetőbb és egyszerűbb, a programok archiválása biz-
tonságosabb, a megmunkálás pontosabb, és ütemideje 
10%-kal csökkenthető. Az új vezérlések beépítésével 
gépeinket fejlesztettük, az új, modern csavarozóknak és 
vezérléseknek köszönhetően a hibák előfordulása jelen-
tősen csökkent. Fontos szempont az is, hogy a beren-
dezésből kiszerelt, a piacon már nem elérhető anyagok 
biztosítják más gépeink tartalék alkatrész ellátását.

SPECHT500 megmunkálócella  
modernizálása
A projekt története 2007–2008 táján kezdődött, amikor egy alkalommal szóba került  
a SPECHT500 megmunkálócellákba beépített INDRAMAT egységek szervizelhetősége, 
illetve, hogy meddig tudjuk vállalni még a javításokat, felújításokat és a tartalék alkatré-
szek biztosítását. Első körben ellátogattunk Szentgotthárdra, hogy felmérjük  
a kérdéses berendezéseket. Nemsokára konkrét elképzeléssel tértünk vissza – 2008 
júniusában megalkottuk első megoldási javaslatunkat, amelyben a CNC-vezérlés cse-
réje szerepelt (MT-CNC változtatása MTC200-ra), a hajtások és motorok esetében az 
úgynevezett REMAN + 5 megoldást javasoltuk. Ez utóbbi egy 5 éves szerviz intervallum 
meghosszabbítást tartalmazott a kérdéses elemek esetében. Többórás megbeszélés 
után arra jutottunk, hogy a teljes villamos rendszert a legkorszerűbb, ma is aktív Bosch 
Rexroth-os elemekből szeretnénk átépíteni. Megállapodtunk abban, hogy készítünk 
egy részletes gépfelmérést, amely alapján tudunk adni egy konkrét – SPECHT500  
megmunkálógépre vonatkozó – modernizálási ajánlatot.

 e Solt Tamás,  
az Opel Szentgotthárd Kft.  
vezérigazgatója
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2007. év végén a Bosch Rexroth Kft. különleges felkérést kapott 
egy teacsomagoló üzem teljes átépítésére. Már az ajánlattételi 
fázis sem volt egyszerű, hiszen az ügylet olyannyira sürgős volt, 
hogy a teljes tervezői és rendszer-integ-
rátori csapat az év végi ünnepek között a 
legmegfelelőbb koncepció kidolgozásán 
dolgozott. 2008 januárjának végén a Bosch 
Rexrothnak két rendszerintegrátor partne-
rével (az XXL Mechanika Kft.-vel és a Vescot 
Kft.-vel) közösen kidolgozott kitűnő ötletével 
sikerült a megrendelő bizalmát elnyernie.

A megbízás a teafilterező berendezések 
a csomagolócsarnokban található gépekkel 
történő összekötésére terjedt ki, mely ösz-
szesen 18 db gyártósori és 14 db csoma-
golósori gép összehangolását jelentette. 
Mindezt nagyon rövid ciklusidő és rendkívüli 
üzembiztonság betartása mellett, műsza-
konként és csomagolósoronként ugyanis 
csak két perc állásidő volt engedélyezett. 

A tervezés során megállapításra került, 
hogy az egyes csomagolósorok nem tudnak 
minden variációt fogadni, ezért a gyártóso-
rokat az adott csomagolósorokhoz kellett 
igazítani. A vonalak pályáit egy pódiumra tele-
pítették kb. 3 m magasságban úgy, hogy a jobb 
és baloldali pályákat egy kezelőjárda választot-
ta el egymástól, így mindkét oldal kényelmesen 
elérhetővé vált. 

Egy csomagolósorra akár két leadási 
pont is kialakítható. Két leadagoló pálya 
esetén a termékeket felváltva lehet rávezet-
ni az elhordó pályára. Az egyes csomópon-
tokban egy oldalra terelő- és egy torlasztóegység is felszerelésre 
került. A leadagoló pálya és az azt mozgató szerkezet a vonalakra 
alulról csatlakozik. Annak pozíciója tetszőleges és szabadon 
programozható, igény szerint bővíthető, áthelyezhető, modulként 
kezelhető. A megbízó alapvető követelménye volt, hogy a formá-
tumváltásokat, vezérlésből, automata módon lehessen megvaló-
sítani. A feladat komplexitását fokozta, hogy egyes helyeken nem 
csak az oldalvezetés méretre állítását, hanem az egyes termékek 
útvonalváltását is meg kellett oldani, amelyhez rendkívül kevés 
hely állt rendelkezésre. A megoldást egy pneumatikus működteté-

sű mechanizmus biztosította, amelyet a két párhuzamosan haladó 
pálya közé építettek fel.

A dobozolt és már a csomagolósorra eljuttatott terméknél 
szintén szükséges volt a dobozok irányának, 
helyzetének kezelése. A gépekről alapvetően 
két különböző zárófedelű doboztípus érkez-
het, amelyeknél a feliratok, a vonalkód és az 
esetleges akciós címkék helyzete eltérő.  
A megbízó már az ajánlatadás fázisában 
jelezte, hogy a rendszerhez feltétlenül szük-
séges egy adatfeldolgozó Scada rendszer 
illesztése, amellyel a műszakvezető az adott 
napi termelési igényeknek megfelelően, az 
egyes csomagológépeket a végcsomagolóval 
össze tudja kapcsolni és a gyártást vizuáli-
san is képes felügyelni.

A Rexroth széles termékválasztékában 
szereplő, WinStudio elnevezésű adatfeldol-
gozó és megjelenítő szoftver a feladat bo-
nyolultságának függvényében meghatározott 
számú változóig képes az adathalmazt kezel-
ni. A szoftver egy ipari PC-alapú rendszeren 
fut, amelyet a Rexrothnál VCC-nek neveznek.

A választott IndraLogic L20-as és L40-es 
PLC-k kedvező számolási paraméterei mel-
lett alapkiépítésben a profibusz és az ether-
net csatlakozási lehetőséget is tartalmazzák, 
jelentősen leegyszerűsítve ezáltal az egyes 
végrehajtó elemek, illetve vezérlőkörök közti 
kommunikációt.

A vevő igényeinek megfelelő átláthatóság 
mellett a Rexroth-vezérlés révén lehetővé 
vált a dinamikus pufferelés végrehajtása a 

teljes szállítórendszer hosszában, amellyel elértük, hogy az egyes 
méretváltási, átállási, hibajavítási idők a legkevésbé befolyásolják 
a sor elején található csomagológépek kihozatali paramétereit.

Minden adat a rendszerről két grafikus kijelző felületen jelent 
meg, szintén a WinStudio segítségével, amelynek köszönhetően  
a termelésirányítás jelentősen egyszerűbbé vált, továbbá az egyes 
hibaüzenetek megjelenítése és a hibakeresés is. Az érintőképer-
nyős kezelőfelületek a gyártó- és a csomagolóüzemben külön-kü-
lön kerültek elhelyezésre, hogy az egyes üzemegységeknél egy-
mástól függetlenül történhessen a szükséges beavatkozás.

A munkafolyamat felépítése

1. állomás
Az első állomás a (Schrittmotor) szerelés. Ezen az állomáson  
az operátor a munkautasításnak megfelelően a léptetőmotorokat 
az ülékbe helyezi és a berendezés munkaterébe tolja. Pneumatikus 
munkahengerek segítségével a léptetőmotorokat az LP-be szereli. 

2. állomás
Ezen az állomáson történik a displayszerelés, aminek végeztével 
az operátor továbbítja a következő állomásra az eddig elkészült 
elemeket.

3. állomás
A harmadik állomáson az operátor a munkautasításnak megfelelően 
kézzel kell, hogy szerelje a reflektorokat. 

4. állomás
A negyedik állomáson számlapok és krómgyűrűk préselése történik, 
ami alatt a berendezés ellenőrzi, hogy megfelelő alkatrész került-e 
az ülékekbe, illetőleg, hogy a préselés és szerelés is az előírtnak 
megfelelően lezajlott. A művelet végeztével az operátor továbbítja 
az alkatrészt a következő állomásra.

5. állomás
Alkatrész-tároló állvány.

6. állomás
Ennek a szakasznak az egyik oldalán található a Frontrahmen tisz-
tító ülék, melynek összeszerelése a másik oldalán a forgatható ülék-
ben történik. 

Szakértőink munkáját dicséri, hogy a szerelősor és annak különböző al-
katrészei csak minimális karbantartást igényelnek, aminek elvégzésével  
a gép műszaki állapota hosszú ideig fenntartható. 

A KIG1 műszerfalszerelő sor feladata 
a KIG1 Tuben és GD alkatrészeinek – 
LCD-vezérlő, reflektor, léptetőmotorok, 
számlap és rögzítőelemek, hangszórók 
– összeszerelése. A gépsor négy állomás-
ból épül fel:

1. Motorbepattintó állomás
2. LCD- és reflektorszerelő állomás
3. Számlapszerelő állomás
4. Mutatóprés-állomás 

A legfontosabb a motorbepattintó  
állomás, mely állítható géplábakkal, 
tisztítókészülékkel, villamosszekrénnyel, 
bepattintókészülékkel és többek között 
kontaszettel rendelkezik. A vezetőlap 
magasságát az alatta elhelyezett bakon 
található hidraulikus lökéscsillapító fel-le 
állításával lehet szabályozni. Minden gé-
pen az operátori panel ad tájékoztatást  
a soron következő műveletről. Az operá-
tor a soron következő műveletet leolvas-
sa, és a munkautasításnak megfelelően  
végrehajtja.

A gépsor kezelésére vonatkozóan 
számos követelménynek kell megfelelni, 
ezért csak megfelelő, hozzáértő személy 
kezelheti. A készülék egyszerre tartalmaz 
elektromos, pneumatikus és hidraulikus 
csatlakozásokat, így a biztonsági be-
rendezések működésének ellenőrzése 
kiemelten fontos, hiszen a különböző 
részegységek különböző előírásokat  
vonnak maguk után. 

Egyszerű és átlátható szerelés

Tea minden esetre
Ötletes csomagolási kivitel a sokféle variáció megoldására

Műszaki paraméterek: 
▶▶  Lánctagos VF65, VF90, 

VFS160 VarioFlow 
szállítópályák 

▶▶  Teljes pályahossz: 
megközelítőleg 1,3 km

▶▶  Vezérlés: 21 db L40-es 
PLC, profibusz és ethernet 
kommunikáció 

▶▶  83 db frekvenciaváltó, 
részben profibuszos 
kommunikáció

▶▶  60 db H-vezeték, 75 db MNI 
henger, 200 db CCI henger, 
170 db LS04 szelep

▶▶  Összesen 18 termelő-  
és 14 csomagolósor

▶▶  A teacsomagoló gépek 
megengedett állásideje:  
2 perc/vonal/műszak

Projekt Projekt
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2008-ban érkeztek az első információk, hogy 
az angol Specsavers cégcsoport új termelő-
üzemének építését Mátészalkán tervezi. A 
zöldmezős beruházással készült csarnok 
építése 2009-ben be is fejeződött, így kis 
kapacitással, néhány géppel a termelés elin-
dulhatott. Az első időszakban a letelepített, 
korszerű technológiai berendezések kiszol-
gálását és az anyagmozgatást kézzel végez-
ték. Kollégáink több alkalommal is tárgyaltak 
a gyár vezetőivel arról, hogy az anyagáram-
lási folyamat gépesítésével és automatizálá-
sával a hatékonyság jelentősen növelhető,  
s ezzel egy időben a gépek helyigénye csök-
kenthető lenne. Az emberi kéz érintése nél-
küli folyamat a minőségre is pozitív hatással 
van. A gyár vezetése a külföldi tulajdonossal 
egyetértésben 2010-ben döntött arról, hogy 
a Specsavers gyárai közül elsőként a 
mátészalkai üzemben készül teljesen auto-
matizált anyagszállító rendszer. A tenderki-
írás és a specifikáció májusban érkezett 
meg, amire az ELME Automatika Kft.-vel mint 
rendszerintegrátorral közösen teljes körű 
megoldásokat dolgoztunk ki, több alternatí-
vában is. Az alapparaméterek a következők 
voltak: 25 000 tálca/hét, 15 műszak/hét, 
12 másodperc ciklusidő.

A gyár műszaki vezetése – látva az automatizált rendszer-
ben rejlő lehetőségeket – több alkalommal is módosított  
a technológiai folyamaton, az elrendezésen, hogy optimá-
lis gyártórendszert alakíthassunk ki. Az első layout tervek 
több alternatív változatban 2010 őszén készültek el.  
A gyártási folyamat szempontjából legoptimálisabb vál-
tozat jelentősen eltért a csarnokban korábban elképzelt 
elrendezéstől, így át kellett gondolni a raktár és az emeleti 

helyiségek funkcióját és elrendezését is. Két különböző 
szinten helyeztük el a termelőgépeket, valamint a raktárt és 
az egyéb speciális műveletek (bevonatok készítése) céljára 
szolgáló berendezéseket. A két szint közötti anyagmozgáso-
kat speciális liftekkel terveztük megvalósítani. 

A gyár vezetőit meggyőzték a több alternatívában kidol-
gozott elrendezési terveink, a mindent egy kézből turn-key 
koncepció, a bemutatott számítógépes szimuláció  
a tervezési-előkészítési folyamat során felmutatott kompe-
tenciánk és így 2010. augusztus 12-én aláírtuk a szállítási 
szerződést.

A projektet a termelés folyamatos fenntartása mellett és 
a még egyre érkező gépek beüzemelési határidejének  
figyelembevételével kellett megvalósítani, így első lépés-
ként egy nagyon részletes ütemtervet készítettünk. A pro-
jekt eredetileg tervezett időtartama több mint 1 év volt.

A technológia egy sok lépésből álló lineáris folyamat, 
minden lencsének át kell esni ugyanazokon a műveleteken, 

Emberi kéz 
érintése nélkül

anyagmozgatás, hanem a gyalogos-
forgalom miatt is. Ezt a szállítópá-
lya megemelésével biztosítottuk, 
mégpedig rendkívül helytakarékos 
módon, két elektromos lift beépí-
tésével. Ezen a pályaszakaszon elő-
készítettük a rendszert az együtt-
működésre egy jövőben tervezett 
második, párhuzamos gépsorral is. 
Jelentős kihívást jelentett néhány 
technológiai előírás betartása is:  
a nyers lencsékre ragasztott, a meg-
munkálógépekben tájolást, illetve 
befogást biztosító gombok ragasz-
tása után, kb. 20 percre van szük-
ség, míg a ragasztóként szolgáló 
alloy elegendően megszilárdul. Ezt 
a pihenőidőt ún. alpine pályasza-
kaszok beépítésével oldottuk meg: 
egy spirális pálya egyik oldalán a 
tálcák egy enyhe emelkedőn halad-
nak felfelé, majd a másik oldalon 
lefelé. Ezalatt az utazási idő alatt az alloy megszilárdul, a 
megmunkálás folytatható. A spirális pályaelrendezés miatt 
a berendezés alapterülete, helyigénye rendkívül kicsi.

A végső döntésnek megfelelően az alapanyagraktár az 
emeletre került, így meg kellett oldani egy kb. 6 m szint-
különbség áthidalását úgy, hogy az előírt tálcánkénti 12 

vonalkódolvasók vannak, amik 
azonosítják az érkező tálcán lévő 
lencséket, majd a számítógép a 
betáplált algoritmus szerint dönt 
arról, hogy a tálcát melyik irányba 
terelje tovább. A váltókat pneuma-
tikus henger működteti és optikai, 
illetve induktív szenzorok ügyelnek 
a tálcák elhaladására és a pályák 
telítettségére. Az egyes pályaszaka-
szokat frekvenciaváltós hajtásokkal 
láttuk el, hogy szükség esetén a 
pályasebesség gyorsítható vagy 
lassítható legyen.

A központi számítógép 3 db 
Rexroth L40 PLC-vel kommunikál 
profibusz kapcsolaton keresztül. A 
PLC-k a gép egyes operatív funk-
cióit irányítják. Az egyes PLC-ket 
érintőképernyős kijelzővel láttuk 
el, melyekről a PLC által vezérelt 
elemek ki- és bekapcsolhatók pl. 

karbantartás és/vagy meghibásodás esetén. A kikapacsolt 
elemeket a központi számítógép ellenőrzi, és nem irányít 
tálcákat a kikapcsolt szakaszokra. A vezérlőrendszer szá-
mos biztonsági és statisztikai funkciót is ellát, folyama-
tosan adatokat szolgáltat a termelésirányítás számára az 
egyes tételek állapotáról, valamint információkat jelenít 
meg a csarnok központi kijelzőjén a napi/heti, illetve havi 
teljesítménytől.

A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítot-
tunk a megrendelővel történő folyamatos kommunikációra 
és kapcsolattartásra, lehetőséget biztosítva arra, hogy 
a kivitelezés és a próbák során szerzett tapasztalatokat 
felhasználhassuk, a terveken, elrendezéseken a jobb ered-
mény elérése érdekében menet közben módosíthassunk. 
Ezt egy kettős projektvezetéssel oldottuk meg: az építés 
során állandóan helyszínen tartózkodott egy kollégánk, 
aki minden reggel egyeztetett a termelés képviselőivel az 
aznapi munkafolyamatokról, a várható termeléskiesésekről 
és az egyes feladataikról, továbbá a szükséges szolgáltatá-
sokról. Ezenkívül a gyár vezetőivel minden héten tartottunk 
egy heti projektmegbeszélést, ahol áttekintettük a folyama-
tok előrehaladását, a felmerült problémákat, illetve kitűz-
tük a következő időszak feladatait, határidőit és megnevez-
tük a felelősöket. Ezeken a megbeszéléseken döntöttünk 
az esetleges módosításokról, változásokról és kiegészíté-
sekről. Építés közben új ötlet vagy új vevői igény szerint 
több módosítást, kiegészítést készítettünk az eredeti terv-
hez képest, így a végleges átadás 2011. szeptember 20-án 
történt meg. A projekt mindmáig a Rexroth történetének 
egyik legjelentősebb VarioFlow szállítópálya-projektje,  
melyet referenciaként felhasználva további üzleteket nyer-
tünk világszerte. 

Műszaki paraméterek: 
▶▶ 1300 m VF-S szállítópálya
▶▶ 200 m VF65 szállítópálya
▶▶ 80 db fejhajtás
▶▶ 40 db frekvenciaváltós hajtás
▶▶ 60 db vonalkódolvasó
▶▶  50 db pneumatikus működtetésű váltó
▶▶ 2 db alpine pályaszakasz
▶▶ 7 db szervóhajtású lift
▶▶ 1 db pneumatikus lift
▶▶  3 db L40 PLC-vel megépített vezérlés
▶▶ 3 db érintőképernyős kijelző
▶▶  1 db ipari számítógép (+1 db meleg 
üzemi tartalék)
▶▶ 12 db nagy kapcsolószekrény
▶▶ 50 db kötődoboz
▶▶  16 pneumatikus szelepsziget + egyéb 
pneumatikus rendszerek
▶▶ 250 db stopper
▶▶ 110 db pneumatikus henger

de eltérő paraméterek szerint, és ezért más-más beállítású 
gépeken kell a megmunkálást végezni. A fő műveleti lépé-
sek: raktári kikészítés, fóliázás, blokkolás (megmunkálógé-
pekhez szükséges fém tájolóelemek felragasztása), marás, 
polírozás, lézerjelölés, deblokkolás, mosás, majd átszállí-
tás a minősítő és a bevonatoló részlegre. Mellékfolyamat-
ként a blokkológombokat és az üres tálcákat is vissza kell 
szállítani a gépsor elejére, illetve a raktárba.

Az elrendezés kialakításakor külön gondolni kellett arra, 
hogy a gépsor hossza miatt szükség volt a csarnok ke-
resztirányú átjárhatóságának biztosítására, nem csak az 

másodperces ciklusidőt nem léphettük túl. Döntésünk egy 
CKR-modullal és szervomotorral hajtott elektromos liftre 
esett. A gépsor vezérlése a legmagasabb követelmények-
nek megfelelően készült:az egy napon gyártandó lencsék 
adatait hajnalban kapja meg az üzem elektronikusan egy 
központi (angliai) kapacitás-elosztóból. Az ipari számí-
tógéppel felépített vezérlőrendszer fogadja az adatokat, 
majd az egyes gépek technológiai beállításai és egyenletes 
kapacitáskihasználásnak figyelembevételével osztja szét 
a munkát a 10 marógép és a 15 polírozógép között. A gé-
peket összekötő szállítópályákon minden elágazás előtt 
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építi azokat. Mind külső, mind belső célra készített beren-
dezéseikbe is ugyanazt az alkalmazást használják.  
Az EcoShape csővázas rendszerét három fő területen alkal-
mazzák a leggyakrabban: ezek a logisztika, a termelés és 
a szervezeten belüli kommunikáció (tájékoztatás). Így egy-
egy üzemben vagy az irodaházban megtalálható az abból 
készült szállítóállvány, átadóállvány, anyagtranszfert segítő 
rendszer, anyagbetöltő-, anyagtároló-, szerelőállomás. 
Egyes esetekben lehet akár gyártósor váza, sőt informáci-

ós tábla is készülhet belőle. A vázrendszer részei, hossza, 
felépítése, tetszőlegesen kombinálható akár csak az építő-
játék elemei. A lehetőségeknek így valóban csak a képzelő-
erő szabhat határt. 

A rendszer jellemzői
Az EcoShape komponensek három legfontosabb jellemzője 
az egyszerű felépítés, a sokoldalú felhasználás és a haté-
konyság. 

Az egyszerű felépítésnek köszönhetően könnyen sze-
relhető, szabadon állítható. A profilok a kötőelemekkel 
különböző szögben csatlakoztathatók. A kisszámú stan-
dard komponenssel ráadásul egyedi igényeknek megfelelő 
alkalmazások hozhatók létre. Anyaguk eloxált aluminimum, 
amely mindenképpen súlyelőnyt jelent az acél csőrend-
szerekkel szemben, így az utólagos mozgatásuk sem okoz 
problémát. Az applikációk tervezése az Eckerle Industrie 
Kft.-nél a Rexroth által kifejlesztett MTPro szoftverrel tör-
ténik. A sokoldalú felhasználást a számos példán túl az a 
tény igazolja, hogy az EcoShape-ből készült berendezések 
kötőelemekkel bármikor továbbfejleszthetők és bővíthe-
tők, valamint a felépítés is tetszés szerint variálható  
a Rexroth bármely profiljával. 

A felhasználási módok sokszínűségéből adódik a váz-
rendszer hatékonysága is. Nem elhanyagolható a rendszer 
költséghatékonysága sem: más profilokkal összehasonlítva 
akár 50%-os költségmegtakarítás is elérhető.  

 
Termelési módszerek
Az Ecoshape-pel olyan műszaki megoldások hozhatók lét-
re, melyek teljesítik a kaizen, a lean, a poka-yoke előírásait. 
Előbbiek az alkalmazás meglétét feltételezik, hiszen az 
EcoShape-ből megépített megoldások könnyű alakítható-
sága, folyamatos fejleszthetősége révén kedvező változá-
sok idézhetők elő a termelésben. Ugyanakkor az igények-
nek megfelelő berendezések tervezésével, fejlesztésével a 
munkafolyamatok hatékonysága tovább növelhető. 

Utóbbi (poka-yoke) az alkalmazás létrehozására irányul. 
Az EcoShape alkalmazások szerelése egyszerű, egyértel-
mű, a szerelésből fakadó hiba azonnal felismerhető, kikü-
szöbölhető a termékek kialakításának köszönhetően.

Leggyakoribb konstrukció
Az Eckerle Industrie Kft.-hez az esetek lenagyobb többsé-
gében megrendelés anyagtároló-rendszerekre érkezik.  
Az applikáció legkedveltebb tulajdonságai közé tartozik az 
alacsony ár és a flexibilis kezelhetőség, továbbá hogy ESD, 
és Clean Room területeken is alkalmazható kiegészítés 
nélkül. A Rexroth EcoShape rendszere a moduláris alumíni-
umprofilok számára különleges adaptereket is kínál a nagy 
teherviselési konstrukciók megvalósításához, így az egy-
szerű kivitel a nagy terhelhetőséggel kombinálható.  

Termék Termék

Építőjáték felnőtteknek

Esettanulmány, avagy három a magyar igazság

 e Hubina Péter, az Eckerle Industrie Kft. cégvezetője

Miben látja az EcoShapeből készült rendszer előnyeit? 
A vevőinktől kapott vázlatok, kézzel készített rajzok 
alapján az MTPro segítségével rendkívül gyorsan össze-
állítható a végleges modell, melyből pillanatok alatt 
darablista készíthető a beszerzés számára. Ezzel renge-
teg időt és kockázatot spórolunk meg. Az egyszerű 
kezelésnek: a helyszíni vágásnak és szerelésnek köszön-
hetően kollégáim rövid idő alatt megépítették a leg-
utóbb gyártott vázrendszert is.
Önálló anyagtároló megoldások mellett mi is szívesen 
alkalmazzuk kézi, félautomata, automata műhelyek 
kiegészítőjeként alapanyag, késztermék adagolására 
vagy palettázására.

A bevezetőben feltett kérdésre a válasz korántsem olyan fi-
lozofikus és elvont, mint amilyennek első pillantásra tűnik. 
Az alkalmazás, mely minden termelési területen felhasznál-
ható, egy olyan Rexroth termék, melynek egyszerűségében 
rejlik nagyszerűsége. Az EcoShape csővázas rendszerének 
felhasználási területeinél, az applikáció jellemzőinél, va-
lamint az EcoShape-pel kiszolgálható termelési módsze-
reknél a hármas szám dominál, ugyanis mindegyik három 
lényeges ismérvvel válaszolható meg. Alkalmazási területek

Az Eckerle Industrie Kft., az Eckerle csoport tagjaként 
Magyarországon 1991 óta foglalkozik célgépek, részegy-
ségek és CNC megmunkált alkatrészek gyártásával. A 
gyártótevékenység 1995-től kereskedelmi tevékenységgel 
is kiegészült; napjainkban a cég többek között Rexroth hid-

raulikus, szerelés- és lineártechnikai, hajtás- és vezérlés-
technikai termékeket is forgalmaz. A magyarországi vállalat 
célja – a cégalapító, Gerhard Eckerle sikerkoncepcióját 
követve –, hogy ügyfelei részére mindig kiváló minőségű, 
megbízható és innovatív termékeket kínáljon.

Az Eckerle Industrie Kft. és a Bosch Rexroth Kft. 2013 
áprilisában Kereskedelmi partneri, majd 2014 szeptembe-
rében Rendszerintegrátor partneri szerződést kötöttek, 
mely a két vállalat azonos törekvéséhez igazodik, miszerint 
„a tökéletes megoldás nálunk elvárás”. Mivel a Rexroth ter-
mékek világszerte bárhol a csúcstechnológiát képviselik, 
az Eckerle Industrie Kft. elkötelezett partnerként nem csak 
kínálja ezket a komponenseket, hanem gyártott alkalmazá-
saiba és saját szerelőcsarnokukban felállított gépeibe be is 

Létezik-e olyan alkalmazás, mely a termelési folyamat minden 
területén felhasználható, azokban kulcsfontosságú szerepet tölt 
be, és mindezek mellett mérete tetszőlegesen változtatható? 
A válasz egyértelműen igen.
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A CNC gépek gyártása jelentősen meg-
változott a korábbi kisszériás gyártáshoz 
képest. A hazai piacon megjelentek a 
rendkívül alacsony árú, ázsiai gyártású 
gépek, amelyek minősége a korábbi meg-
ítéléshez képest jelentősen javult. A gépek 
tervezését az egyszerűség és a biztonsá-
gos működés feltételei alapján végzik.  
A nagysorozatú gyártás eredményeként  
a költségeik igen alacsonyak, így a piaci 
részesedésük egyre jelentősebb.

A fejlesztések fő hajtóereje a vevői el-
képzelések – ésszerű lehetőségeken belül 
történő – megvalósítása. Megnövekedett 
a régi, jól bevált, erős felépítésű gépek 
felújításának, célirányos átalakításának 
igénye az elmúlt esztendőkben.

Az Excel-Csepel esztergagép alapja egy 
60°-ban döntött, öntöttvas ágy, melyet 
teljes keresztmetszetében átedzett, köszö-
rült és szerelt szánvezetékek hálóznak be. 
A műszer részét képezi többek között egy 
12 pozíciós revolverfej, melyet két irányba 
lehet pozicionálni (M-kóddal meghatároz-
hatóan, jobb-, balforgás, illetve rövidebb 

Excel-Csepel esztergagép

Legnagyobb színháztechnikai  
projektjeink

Rexroth MTX Standard vezérlőberendezéssel

út választási lehetőséggel). A minden 
részletre kiterjedő, alapos tervezőmunka 
eredménye az a sokszínű paletta, mely 
felsorakoztatja a beépített alkatrészeket. 
Csak, hogy néhányat említsünk: MC – 
hajtott szerszámkialakítás, VDI szerszám-
befogás (egy osztókörön), 12 db hajtott 
szerszámhely, öntöttvas orsóház, optikai 
menetvágó forgóadó. A projekt szerves 
részét képző központi hidraulikus egysé-
get a Rexroth szakemberei fejlesztették 
ki a tokmány és a szegnyereg működte-
tésére. Ezenkívül a hidraulikus rendszer 
(szegnyereghüvely) kiépítése is munka-
társaink feladata volt, melyet sikeresen 
megvalósítottak. A rendszer mozgatását 
lábkapcsolóval, illetve M-kódokkal  
a programon keresztül lehet vezérelni. 
Az esztergálás kibővíthető: a marási fel-
adatok elvégzésével a munkadarab egy 
felfogásban történő készre munkálása 
jelentősen javítható. A munkadarab hom-
lokoldalára, palástfelületére különböző 
geometriai pályák forgácsolhatóak.

Az Európai Unió segítsé-
gével kerülhetett sor ha-
zánk egyik legérdekesebb 
előadóhelyének, a fertőrá-
kosi Barlangszínháznak a 
felújítására. A színpadgépé-
szeti feladatokat tartalmazó 
közbeszerzési eljárásban 
nyertes konzorcium tagja-
ként a Bosch Rexroth Kft. 
kapta meg a lehetőséget  
a munka elvégzésére.  

A beruházás keretében 
nagyméretű forgógyűrű, 
különböző beállításokra 
alkalmas előszínpad és új 
felsőgépészeti emelőrend-
szer (szinkronban működő 
láncos emelők, mobil pont-
húzók) kerültek beépítésre.

A cégünkkel együttműkö-
dő kiváló hazai tervező és 
kivitelező vállalkozások – 
Színpad- és Emelőgéptech-
nika Kft., Hidromatic Kft. 
–  közös, sikeres munká-
jának eredménye nagyban 
elősegíti a Barlangszínház 
színvonalas produkcióinak 
színpadra vitelét.

Projekt Projekt

Színház Év
Generálkivitelező/ 
 szerződő fél

Beépítésre került berendezések

Nemzeti Színház,  
Budapest

2000–2002  Arcadom Építőipari Rt., 
Budapest

84 db 1×2 m-es süllyedőkből álló rendszer; 12 db zenekari árok mellvéd 
mozgatása; mozgatható C-idom beépített sorozatvetővel; lógó díszlettároló; 
zenekari árok mobil lefedése; színpadi kocsi gyűrűs forgószínpaddal; 
göngyölt díszlettároló tűzálló fedlappal; felülről telepíthető mobil szemé-
lyemelő; 60 db fő- és előszínpadi szinkronponthúzók; 33 db gépi szinkron- 
díszlethúzók; 9 db kézi működtetésű díszlethúzók; nézőtéri, oldalszínpadi és 
hátsószínpadi biztonsági függönyök; kétszintes mozgó világítási híd; előfüg-
göny-mozgatás (3 funkciós, kombinált rendszerű); kettős patkóhorizont; 
panorámahúzók mozgatása; csillármozgatás; főszínpadi előfüggöny

Gárdonyi Géza  
Színház, Eger

1999–2000 Imola Bau Kft., Eger új gépi díszlethúzók; világítási tartók gépesítése; biztonsági függöny új 
mozgatóműve; forgószínpad felújítása; teljes színpadi függönyözés;  
fény- és hangtechnika (Lisys Stúdió-val közösen)

Expo 2000,  
Hannover –  
magyar pavilon

2000 Középületépítő Rt., 
Budapest

nagyméretű (~3,5 m×~5,5 m) nyílászárók, színpadi kapuk komplett mozga-
tással; vetítőernyőket mozgató szerkezetek – komplett mozgatással; takaró-
felületek aktuátoros mozgatással

Szegedi Nemzeti 
Színház  
Kamaraszínháza

2003–2005 Délépítő Rt., Szeged színpadi forgótárcsa felújítása, programvezérléssel; új gépi és kézi díszlethú-
zók; felsőgépészeti berendezések felújítása; teljes színpadi függönyözés

Kölcsey Kongresszusi 
Központ, Debrecen

2005–2006 Keviép Kft.,  
Debrecen

új felsőgépészeti berendezések (15 db gépi csoporthúzó; világítási tartók; 
horizonttartók; mobil láncos emelők stb.); mobil pódiumrendszer; teljes 
színpadi alapfüggönyözés

Konferencia- és 
 Koncertközpont,  
Pécs

2009–2010 Arcadom Zrt., 
Budapest

hidraulikusan billenthető nézőtér; egy- és kétszintes zenekari árok pódiu-
mok; színpadi teherszállító emelő; felsőgépészeti berendezések (akusztikai 
hangvető panelek; világítási tartók és vetítővászon mozgatása; hangsugár-
zók és mikrofonok mozgatása); mobil pódiumrendszerek; teljes színpadi 
alapfüggönyözés

Budapest, Újlipótvá-
rosi Közösségi Ház /
RaM Colosseum/

2010–2011 Magyar Építő Zrt. két részben lépcsőzhető nézőtér; előszínpadi süllyedő pódium; felsőgépé-
szeti berendezések (gépi díszlethúzók; világítási tartók; függönymozgatá-
sok); teljes színpadi alapfüggönyözés

Budapest  
Bábszínház

2011, 2013 Bábszínház, Budapest 6 + 4 db mozgó süllyedő pódium komplett vezérléssel együtt; színpadpadló-
zási munkák

Szekszárd,  
Babits Mihály  
Művelődési Ház és 
Művészetek Háza

2011–2013 Hérosz Zrt., Bp., majd 
ZÁÉV Zrt., Zalaegerszeg

alsógépészeti berendezések (zenekari árok és színpadi süllyedő; mobil 
színpadi emelvények); motorikus lelátó, felsőgépészeti berendezések  
(17 db gépi díszlethúzó; világítási tartók; függönymozgatások) vezérléssel 
együtt; vetítővászon felcsévélő szerkezettel

Liszt Ferenc  
Zeneakadémia,  
Budapest

2013 Szerződést kötő fél: Liszt 
Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem, Budapest 
színpadtechnikai fővállal-
kozó: Bosch Rexroth Kft. 
és Színpad- és Emelőgép-
technika Kft.

zenekari árok süllyedő, díszletszállító emelők; biztonsági függöny;  
25 db szinkronponthúzó; 8 db csillár-, 32 db mikrofonmozgatás; szinkron-
díszlethúzók, világítási tartók gépi mozgatása; mobil pódiumok, mobil 
személyi süllyedő; színpadi alapfüggönyözések; hatásvilágítás  
(Pelyke Kft.-vel közösen)

Fertőrákosi Kőfejtő 
Barlangszínház

2014–2015 Sopron Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
konzorcium: Laki Zrt., 
Lisys-Project Kft., Bosch 
Rexroth Kft.

forgógyűrű; 20 db láncos emelő vezérléssel; 10 db mobil ponthúzó 
teleszkópos szerelőállvány; színpadi függönyözés

Barlang-
színház
2015 legnagyobb  
színpadtechnikai  
vállalkozása
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Évekkel ezelőtt egyik ügyfelünk raklapozási feladattal 
keresett meg bennünket, majd egy akkor furcsának tűnő 
kijelentést tett: nem hitte el, hogy nincs egy összeállított 
raklapozási kérdőívünk, mely alapján gyors ajánlatot lehet-
ne tenni egy, a feladat elvégzésére alkalmas berendezésre. 
Jóllehet ilyen kérdőív nem állt rendelkezésünkre, a beszél-
getés elindított bennünket abba az irányba, hogy egy adott 
területen belül megfelelő megoldást kínáló, jól konfigurál-
ható és moduláris raklapozórendszert tervezzünk.

Amikor raklapozási feladatokra állítunk össze követel-
ményrendszert, fontos az adott berendezés által kezelhető 
termékek és a teljesítmény behatárolása. A határokat azon 
igények alapján határoztuk meg, melyekkel a raklapozó be-
rendezések és pályarendszerek építése során találkoztunk.

A feladat szerteágazóvá válik abban a pillanatban, ahogy 
a termék oldaláról közelítjük meg a kérdést. Sok vállalko-
zás rendelkezik megoldásokkal raklapozási feladatokra. A 
megoldások adott termékhez és termelékenységhez illesz-
kednek. Más termékek és eltérő kapacitás esetén a be-
rendezések illesztése azonban adott esetben egy teljesen 
más gépszükségletet határozhat meg, de természetesen 
mindenki a számára rendelkezésre álló alap segítségével 
próbálja megoldani a feladatot. Szóba jöhet robotok al-
kalmazása is, ami rugalmas rendszert eredményezhet, de 
ilyen típusú megoldás költség-, idő- és helyigénye szintén 
kérdéses.

Fontos kérdés az, hogy hová lehet beépíteni a raklapo-
zót. Az automata gyártógépek mögött közvetlenül vagy 
pályákkal elvezetve egy külső helyiségben helyezhetők el. 
Élelmiszer- vagy gyógyszeripari alkalmazásoknál jelentős 
többletköltséget eredményezhet a sorvégi elhelyezés. Szó-
ba jöhet több vonal egy berendezésen történő raklapozá-
sa, ami egyrészről megtakarítást jelenthet, de ugyanakkor 
hatékonysági kérdéseket is felvet.

Az első kérdés a ciklusszám, amit a berendezésnek telje-
sítenie kell. Ezt úgy választjuk meg, hogy közel azonos tel-

jesítményű legyen, mint egy raklapozó robot esetében.  
A raklapozó sorvégi beépítése esetén a lehető legkisebb 
területet kell elfoglalnia és a kiszolgálásnak teljes mérték-
ben idomulnia kell a telepített berendezésekhez. A felépí-
tés legyen egyszerű és könnyen kezelhető.

Igény lehet arra, hogy a kész raklap az elszállításig puffe-
relhető legyen, és könnyen össze lehessen kapcsolni raktá-
ri pályarendszerrel vagy automata fóliázóval.

A moduláris felépítés teszi lehetővé a vevői igények egy-
szerű követését. A modulok könnyen kombinálhatók, a ter-
vezés során nagyfokú rugalmasságot biztosítanak. Az egyik 
modul az integrált raklapadagoló vagy gyűjtő, mely külön-
böző méretű paletták kezelésére alkalmas (EUR 800×1200 
mm, CHEP 1000×1200 mm). Külön modul az elválasztó 
lapok behelyezésére szolgáló fej, melynek elhagyása jelen-
tős mértékben csökkenti a raklapozó méretét.

Modulnak tekintjük a teherbíráshoz illeszkedő méretű li-
neáris egységeket is. A lineáris egységek és szervomotorok 
száma a feladat jellegétől függően változtatható.

Külön modul az előrendező pálya, mely a berendezés elé 
illeszthető be. Az előrendező puffer segítségével a raklapo-
zó egység egyszerűbbé tehető. A fejek – hasonlóan a robo-
tokhoz – a mozgatott tömegtől függően pneumatikus vagy 
szervo hajtásúak lehetnek. Magas (két méternél nagyobb) 
rakatok kezelése is – melyhez a legnagyobb méretű rakla-
pozó robot volna szükséges – gond nélkül megoldható. A 
biztonsági elemek és az elektromos vezérlőszekrény vázba 
történő integrálásával jelentősen csökkenthető a helyszíni 
munkaigény.

A beüzemelés ideje szintén redukálható, amennyiben a 
megrendelő a műhelyben történő előzetes beállítás céljá-
ból termékmintákat tud biztosítani. Ha ez megoldható, ak-
kor a berendezés helyszíni telepítése lényegesen gyorsabb, 
mint egy robotcella telepítése.

Az egyes modulok beépítésével vagy kihagyásával az 
automatizáltsági szintek és költségek tekintetében lehető-

ségek széles skálája valósítható meg. Építhető olyan konfi-
guráció, ahol akár nem három műszakos használat esetén 
is rövid megtérülés érhető el.

Megoldható olyan berendezés építése, melyen egyszerre 
több raklap egyidejű raklapozása lehetséges, így a költsé-
gek jelentősen csökkenthetők. 

A legegyszerűbb raklapozó jelölése „XS”, ahol az „X” 
a kezelt raklapok számát mutatja, az „S” pedig a kivitel 
jellemzője. A kialakítható legbonyolultabb „XXL” jelű rakla-
pozó egyszerre két raklapot kezel, a termékeket többfejes 
megfogóval emeli fel, kezeli az elválasztó lapokat, forgatja 
a megfogó fejet és annak pozícióját változtatja. A modulá-
ris felépítésnek köszönhetően az építhető legegyszerűbb 
és legbonyolultabb berendezés között sokféle kombináció 
valósítható meg. Ezeket a konfigurációkat az adott vevő 
igényei és lehetőségei határozzák meg.

A raklapozó berendezés telepítésekor nincsenek járulé-
kos építészeti költségek (alapozás, robottalapzat).  
A megvalósítandó raklapozó berendezés ára a hasonló  
kapacitású robotcella költségeivel összehasonlítva annak 
kb. 60-65%-a. A berendezés élelmiszer-ipari és gyógyszer-
ipari kivitelben is kivitelezhető. Az alapelvek lefektetése 

XXL Raklapozó

Ötletes csomagolási kivitel a sokféle variáció megoldására

után megrendelői megkeresésre megterveztük első rak-
lapozónkat. A raklapozó tálcázott termékek palettázását 
végzi, élelmiszer-ipari kivitelben készült el. 

A berendezés mechanikai alapját a stabil, hegesztett, de 
oldalanként szerelhető vázszerkezet és a Rexroth lineáris 
gerendái adják. A gerendák elrendezése és felerősítése 
teszi lehetővé a moduláris szerkezeti kialakítást. A nagy 
mozgatott tömeg, a magas ciklusszám és a megkívánt 
hosszú élettartam miatt a Bosch Rexroth munkatársaival 
együtt gondos kiválasztást és méretezést végeztünk el. 
A szervo rendszer, a hajtás- és vezérléstechnika ezeken a 
berendezéseken SEW gyártmányokból áll. Természetesen 
a modularitás a vezérlésre is vonatkozik: megterveztük a 
teljes Rexroth-palettát felölelő (PLC, HMI, szervo hajtások, 
lineáris technika, pneumatika) elemekből megépített válto-
zatot is. Két berendezést építettünk, melyekben ugyanaz a 
program fut, de a két gép más rakatmintákkal, sebességgel 
és tömegekkel dolgozik. A program a kiindulási feltételek 
alapján a szükséges részeket aktiválja. A vezérlésben a 
rakatolási minták egyszerűen beprogramozhatók és recep-
túra szerint tárolhatók.

Projekt Projekt
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Az alábbi példában egy több évtizede működő műanyag 
prés (fröccsöntő) komplett felújítását mutatjuk be.
A prés teljes gépészeti, hidraulikus, elektromos felújítását 
elvállaltuk. Az új, daruzható üzemcsarnokunk lehetősége-
it kihasználva a prést a telephelyünkre szállítottuk, így a 
felújítást hatékonyan, a vállalt határidőt betartva tudtuk 
elvégezni.

Gazdaságossági szempontok
Egy 3 műszakban folyamatosan működő berendezés 
üzemeltetési költsége az évek során a beszerzési költsé-
gek többszörösét is elérheti. Az üzemeltetési költségek 
legnagyobb hányadát az energiaköltségek teszik ki. Egy 
elektromotor teljes élettartama alatt az összköltséget a 
beszerzési ár és az elfogyasztott energia árának összege 
adja, ebből a beszerzési ár csupán a 2-4%-ot teszi ki. Ezért 
a költségek szempontjából kiemelkedően fontos mind az 
elektromotor jó hatásfoka, mind a rendszer energiahaté-
kony kialakítása. A berendezésbe már az új normáknak 
megfelelő elektromotorok, és a Rexroth legújabb fejleszté-
sű, növelt hatásfokú, frekvenciaváltós szabályzású szivaty-
tyúegységei kerültek beépítésre.

A régi gépen üzemelő iker-fogaskerékszivattyús megol-
dást kiváltottuk két darab frekvenciaszabályzós egységgel, 
mellyel a mozgási sebességek, a nyomás és ezzel a felhasz-
nált energiaköltségek hatékonyan csökkenthetővé váltak, 
továbbá, a ciklus mellékideje is csökkent. Az átalakítás 
olyan jól sikerült, hogy a korábban beépített hűtést el-
hagyhattuk az olajtartály térfogata 40%-ának csökkentése 
mellett. A korszerű hajtás előnye nemcsak az energiafel-
használás minimalizálásában, hanem a zajemisszió jelen-
tős csökkenésében is jelentkezett, ami több mint 20 dB-t 
jelentett. 

Üzemeltetési, beállítási szempontok
A prés átalakításánál maximálisan törekedtünk arra, hogy a 
régi présen működő klasszikus hidraulikus hajtást kivált-
suk korszerű elektrohidraulikus hajtásra és vezérlésre. 

Szivattyúhajtásként a Rexroth által kifejlesztett Sytronix 
rendszert építettük be. A folyamatos diagnosztikai felada-
tok ellátására elektronikus útadó, nyomástávadó, szint-, 
hőmérséklet-távadó, szűrőkijelző került beszerelésre. 

A villamosrendszer átépítésénél a Rexroth frekvencia-
váltó, PLC, OP, megjelenítő került beépítésre. Az egysé-
ges hardverkörnyezet nagymértékben megkönnyítette a 
szoftveres munkát, ami a Rexroth által fejlesztett Indralo-
gic fejlesztőprogrammal mára már ipari szabvánnyá vált 
Codesys programozói környezetre épül. A PLC program a 
megrendelő által előírt mintát (strukturált szöveg) követ-
te, így az esetleges későbbi programmódosítás nem okoz 
nehézséget a gyári személyzetnek. 

Komplex gépfelújítás

Egy új gép építésénél, beszerzésénél egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gép gazdasá-
gossági, beállítási, biztonságtechnikai tulajdonságai. Egy beruházási döntés előtt ezek 
miatt rögtön felmerül, hogy a már működő gépet újítsák fel vagy egy új, korszerűt 
vegyenek. 

A Rexroth gyártmányú színes, HMI-kijelző programozása 
VI-Composerrel történt, ami jelentősen támogatta a grafi-
kus megjelenítést. A grafika segítségével a prés beállítása, 
karbantartása, nagymértékben áttekinthetővé vált az elle-
nőrzés leegyszerűsödött, könnyebbé vált így a technológiai 
folyamatok jobban kézben tarthatókká váltak. A présgép-
ben a megrendelő által előírt szabványnak megfelelően 
profibusz működik. A leszállított rendszerünket felkészítet-
tük egy esetleges későbbi fejlesztésre. Az Rexroth Open 
Core szoftverfejlesztésnek köszönthetően külön költségek 
nélkül a prés ráköthető a gyár jelenlegi vagy a jövőben 
kiépítendő belső informatikai hálózatára. A szoftver segít-
ségével a karbantartó személyzet, gyári vezetés bármikor, 
bárhonnan – akár mobiltelefonon keresztül is – információt 
kaphat a gép, illetve a termelés állapotáról.

Biztonsági szempontok:
A présmodernizálás megkezdésénél az MSZ EN ISO 12000 
szerint egy rizikóanalízist is elvégeztünk. A rizikóanalízis 
alapján a biztonsági funkciók azonosítása után a megren-
delővel egyeztetve az MSZ EN ISO 13849-1:2006 szerint 
3 kategória elérése volt a cél, ezért a présbe minden ehhez 
szükséges védőburkolatot, hidraulikus és elektromos vé-
delmet beépít.

A felújítás végén, miután a tervezést, gyártást egy kézben 
tudtunk tartani a prés a gépdirektívának megfelelően – 
megkaphatta a jelölést.

A Rexroth eShopról röviden:
A felhasználó mindig az adott pillanatban aktuális  
információkat tudja elérni, továbbá:
▶▶  széles termékpaletta esetében a termékek online 

konfigurációja és rendelése is lehetséges,
▶▶  megtekintheti saját árait,
▶▶  ellenőrizheti a megtekintéskor aktuális szállítási időpontot, 

és amennyiben a preferált kínálatból (GoTo) rendel termé-
ket, egyúttal a leggyorsabb szállítási határidőt választhatja,
▶▶  rendeléseket és ajánlatkéréseket küldhet el ,
▶▶  nyomon követheti ajánlatkéréseit, rendeléseit és számláit,
▶▶  termékinformációk, CAD adatok és műszaki dokumentációk 

is rendelkezésre állnak,
▶▶  megjelenítheti rendelései nyitott tételeit és bevásárlólistá-

kat is használhat.

eShop: egyszerű, ésszerű, egyéni

 c A Rexroth eShop promóciójának nyertese a Flexmont Kft.
Balról: Ács István ügyvezető igazgató, Volosinovszki Sándor 
ipari alkalmazások üzletágvezető, Kemény György kiemelt 
ügyfelek csoportvezető átadják a nyereményt Perlaky 
Istvánnak, a Flexmont Kft. ügyvezető igazgatójának

Amikor internetes vásárlásról beszélünk, olvasunk, 
arra gondolunk, hogy ugyanazokat a kész elemeket 
kapjuk kézhez, mint bárki más. Nem is gondolnánk, 
hogy a Rexroth eShopon keresztül konfigurált, a vevő 
egyedi igénye szerint alakított termékeket is vásárol-
hatunk. 

A bejelentkezés után megjelenő rendszerben min-
dig az adott vásárlóra érvényes, pillanatnyi árainkat, 
a kiválasztott termékek esetében pedig az éppen 
aktuális szállítási határidőt látjuk. Ha később szeret-
nénk folytatni a kiválasztási/rendelési folyamatot, 
könnyedén összeállíthatjuk bevásárlólistánkat és el is 
menthetjük azt. Jelentősebb forgalmat bonyolító  
ügyfelek esetén az egész folyamat automatizálható, 
és közvetlen elektronikus kapcsolat építhető ki  
a Partner és a Rexroth rendszere között.

Projekt Projekt
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Az Ipar 4.0 története
Mi is az az Ipar 4.0 és miért beszélünk negyedik ipari forradalomról? 
Milyen lehetőségeket kínál – és hogyan épül fel a stratégiánk? 

Miről szól mindez?

Duális stratégiánk

Értékáramlási hálózat

Az ipar evolúciója

Trend

A „szolgáltatások és termékek internetje” a világháló 
következő generációja. Ez az IP-eszközök használatát 
jelenti, azaz gépeket és eszközöket, melyeket rendszerez-
hetünk, figyelemmel kísérhetünk és virtuálisan kontrollál-
hatunk az infokommunikációs technológiák segítségével. 

Az egyik kiemelkedő eredménye, hogy lehetővé teszi  
a készülékek számára az egymással való független kom-
munikációt, mindezt aktív emberi beavatkozás nélkül –  
ez az egyik fő szempontja az Ipar 4.0-nak céljai meghatá-
rozásában. 

Vezető beszállító
Vezérlés- és hajtástechnikai termékek és megoldások 
szállítójaként ügyfeleinknek kínáljuk a következőket:

Kiemelt ügyfelek
Mint úttörő a hálózatok felépítésében, előnyt  
kovácsolunk az alábbiakból:

Első ipari forradalom
 ▶ Mechanikus ellenőrzések
 ▶ Energia: víz- és gőzenergia

Második ipari forradalom
 ▶  Lyukkártya mint 
programmemória

 ▶ Szállítószalag
 ▶ Villamos energia

Harmadik ipari forradalom
 ▶  Szabadon programozható 
kontrollerek

 ▶  PLC- és PC-alapú 
kontrollerek

 ▶  Buszrendszer (Ethernet 
alapú)

 ▶  Elektronikus adatmemória

Negyedik ipari forradalom 
 ▶  Az internethasználat alapér-
telmezett

 ▶  Egyenletes IP-hálózat
 ▶  Azonosítható és kommuniká-
cióra alkalmas eszközök

 ▶ Mobil működés
 ▶  Méretezhető rendszerek 
(felhő tárhely stb.)

 ▶ Önszabályozó rendszerek
 ▶ Kiber-fizikai rendszerek 

IPAR 1.0 IPAR 2.0 IPAR 3.0 IPAR 4.0

-a a világ populációjának 
2015-re rendelkezni fog 
internet-hozzáféréssel

volt az első év, amikor 
több hálózati eszköz 
létezett, mint ahány 
ember élt akkor a Földön

lesz a száma 2022-re 
azoknak az IP-kompatibilis 
eszközöknek, mint például 
az autók, fűtőrendszerek 
vagy termelési gépek

Decentralizált intelligencia

Gyors hálózatépítés

Nyílt szabványok

Valós idejű integráció

Növekvő produktivitás

Egyre rugalmasabb  
gyártás

Optimalizált logisztikai 
megoldások 
+ minőség-ellenőrzés

GYÁR 2

GYÁR 3

Beszállítók

Horizontális hálózat

Menedzsment és 
tervezés

Vevők

Külső tervezők

A vállalat külső tervezőket is be tud vonni a 
folyamatokba, ha szükséges. Dolgozhatnak 
virtuális képekkel, rendszerekkel és termékekkel.

Horizontális hálózat
A dolgok értékáramban 
haladnak, és a megfelelő 
adatok kereszteződve 
kicserélődnek. Vertikális hálózat

Lehetővé teszi a kapcsolatot 
a valós és a virtuális világ 
között. Az adatokat összevon-
hatják, kezelhetik felhőben, 
vizualizálhatják, értelmezhe-
tik és hasznosíthatják.

Az emberek mára már teljes egészében 
részesei a hálózatnak. Terveket és leíráso-
kat készítenek, és akár azonnal be tudnak 
avatkozni a folyamatokba. 

GYÁR 1

Mérnöki tervezés, gyártás,  
marketing és értékesítés

Vertikális hálózat
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A minőségbiztosítás területén bármely multinacionális 
nagyvállalatnál megszokott az időszakos auditvizsgálat. 
Azért, hogy ezen a területen folyamatosan kimagasló ered-
ményeket érjen el egy vállalat, elsősorban a munkatársak 
kitartó és elhivatott gondolkodására van szükség. Fontos, 
hogy a kollégák kitartsanak a vállalat kitűzött értékei mel-
lett és higgyenek a gyártott és forgalmazott termékekben. 
A konzekvens vállalatvezetés feladata, hogy rávilágítson 
azokra a feladatokra, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a márka, a termék és a munkafolyamatok minősége kiváló 
legyen. Nincs ez másképp a Bosch Rexroth Kft.-nél sem.

Őszintén elmondhatjuk, az auditok nem a várt és kedvelt 
munkatevékenységeink közé tartoznak, de ha a minőséget 
mindenkor szem előtt tartjuk, beépül a munkatársak min-

A magyarországi Bosch Rexroth Kft. különös módját választotta megjele-
nésének az új, Bosch csoport üzletágaival közös épületben. A Bosch Rex-
roth projektcsapatának egy új kihívással kellett szembenéznie: a vezetőség 
egy a cég termékpalettáját felvonultató, információs felületnek is alkalmas 
és szemet is vonzó szerkezet tervezését és kivitelezését vizionálta. Az ötlet 
egy mindennapi eszköz rendhagyó kialakítása lett. Ez az eszköz egy óra, 
melyben helyet kap a lineáris technika, a hajtás- és vezérléstechnika, vala-
mint a hidraulika. A megoldásban a fából készült számjegy karaktereket a 
hátsó tárból egy többtengelyes manipulátor mozgatja a megfelelő pozíció-
ba, így alakítva ki az aktuális idő látványát. A másodpercek múlását a szer-
kezetben elhelyezett üvegcsőben lévő hidraulikaolaj emelkedése mutatja, 
amely miután eléri a 60 szekundumot, visszaesik a kiindulási szintre.  
A berendezés egy iparitól eltérő vonzó külsőt kapott, a színre fújt faalapzat 
felett edzett üvegburkolat található. A tablet egyedi navigációs felületén 
keresztül elérhetők és a tv-n megjeleníthetők a vállalati prezentációk és  
az imidzsfilmek is.

Gépesített idő

dennapi gondolkodásába. Szintén komoly kampányt indí-
tottunk el az 5S, irodai és munkaterületi rend témájában. 
Egy több hónapot felölelő ütemterv, mely alapján irodáról 
irodára, munkaterületről munkaterületre haladtunk, meg-
hozta gyümölcsét: mára a kezdetben idegenül hangzott 
„Clean desk” kifejezést már mindenki elsajátította a napi 
munkájában. 

A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a minőségirá-
nyítás mellett munka-, tűz- és környezetvédelmi területén 
is jelentős változások történtek. Az új telephelyre való 
költözés ehhez is jelentős mértékben hozzájárult, de a fo-
lyamatainkat, munkatársaink javaslatainak hála, állandóan 
tökéletesíteni tudjuk, s mindezt természetesen a központi 
előírások figyelembevételével.

Minőségből jeles
5
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A központi ellennyomó henger tulajdonképpen egy nagy 
dob, melynek palástjára terül a nyomtatandó fólia. Kívül 
egy másik henger gördül le a paláston. Ez a henger egy 
rugalmas formát hordoz, az erre felhordott festék kerül rá 
a fóliára a mintának megfelelően, mialatt a hengerek forog-
nak és a fólia halad. A mintát tartalmazó rugalmas anyag-
ból – innen a flexo elnevezés – készült sleeve a formahe-
ngerről lehúzható és cserélhető. Az ellennyomó hengerrel 
több formahenger más-más mintája is érintkezhet, minden 
egyes színegység egy-egy színkomponenst visz át a fóliára, 
melyen végül összeáll a nyomat. Eközben minden egység 
tökéletesen szinkronizáltan fut az ellennyomó hengerrel – 
ebben rejlik a folyamat lényege.

Egy teljes géphez szükség van még az egyes hengerek pon-
tos beállítását végző pozicionáló hajtásokra, le- és felteker-
cselésre, a fólia hűtésére a feltekercselés előtt, a festékek 
optimális viszkozitásának biztosítására, illetve nagyon 
fontos a szárítás és még nagyon sok kisegítő funkció a be-
állítás és a karbantartás alatt is.

Rexroth IndraMotion for Printing vezérléssel és intelligens 
digitális IndraDrive hajtásokkal a berendezés rugalmas és 
dinamikus gyártórendszer csomagolóanyagok nyomtatására.
Vékony műanyag fólián vagy papíron a nyomtatás pontos 
és tökéletesen ismételhető. 

Előnyök:
▶▶  Rugalmasság a gyártás során – a nyomathossz fokozat-

mentesen állítható.
▶▶  Direkt hajtásokkal modern hajtóműmentes koncepció 

valósítható meg.
▶▶  A termékváltás gyors, akár megállás nélkül is történhet.

Központi ellennyomó hengeres, 8 színes flexo nyomdagép
▶▶  Központi ellennyomóhenger-hajtás nagy pontosságú 

szögjeladóval
▶▶ Színenként aniloxhenger-hajtás és formahenger-hajtás
▶▶ Hütőhenger hajtás

= 18 motor
▶▶  A hajtások szinkronizált vezérlése biztosítja a legjobb 

nyomatminőséget
▶▶  A gyors termékváltás elengedhetetlen feltétele a nyo-

móművek hengereinek pontos hossz- és keresztregisz-
ter-állítása – ugyancsak szervomotorokkal

= 40 motor
▶▶  A lecsévélő és a felcsévélő egység lehetővé teszi az  

automata tekercsváltást 
▶▶  Két letekercselő, két feltekercselő és két tekercsváltó 

hajtással, így nagy sorozat esetén nincsen állásidő a 
tekercsváltáskor

= 6 motor
▶▶  Pályafordítóval és hátoldali nyomtatással a fólia mind-

két oldala egy menetben is nyomtatható
= 1 motor
▶▶  A teljes kiépítettségű nyomdagépen 65 IndraDrive szer-

vóhajtás működik, ezeket egy Motion Logic Controller 
vezérli sercos III buszon. Ez a busz teszi lehetővé a fo-
lyamathajtások valósidejű szinkronvezérlését.
▶▶  A nyomtatási folyamat paramétereit két érintőképer-

nyőn lehet figyelemmel kísérni és módosítani, ezek se-
gítségével lehet a szükséges beállításokat is elvégezni.

A nyomdagép több évtizedes tapasztalattal rendelkező 
gyártójának saját tervezésű és a technológia elvárásainak 
tökéletesen megfelelő monitorképei a Rexroth WinStudio 
szoftverével „elevenednek” meg.

Flexo nyomdatechnika

Mindennap találkozunk vele, többek között ez nagyon sok élelmiszer-ipari terméknek is 
a csomagolóanyaga: műanyag fólia, mely tetszetős színes képeket, feliratokat, infor-
mációt és reklámot is hordoz – és egyben öltözteti és vonzóvá teszi a terméket. Ennek 
a csomagolóanyagnak a nyomtatása történik a Flexo nyomdagépen.
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22 év Angol utca, 25 év Bosch Rexroth
22 év után, 2013. május 27-én a Bosch Rexroth Kft. új, Gyömrői úti telephelyére 
költözött. A régi cégtábla csavarjait Ács István ügyvezető igazgató távolította el, 
ezzel is jelezve, véget ért egy hosszú korszak, kezdődik egy másik.

Változások kora

A Bosch Rexroth Kft. számára egy 1600 négyzetméteres 
csarnok is készült az új telephelyen, ahol a raktárbázis 
mellett egy 40 m2-es festőkabin, továbbá az ország egyik 
legmodernebb hidraulikus próbapadja is helyet kapott.  
Az új, magyar mérnökök által tervezett és épített tesztbe-
rendezés műszaki kivitelében, színvonalában és minőségé-
ben rendkívül jól tükrözi a Bosch Rexroth Kft. hazai szak-
embereinek (most már elmondhatjuk és le is írhatjuk) 25 
éves szakmai tapasztalatát, továbbá minőség iránti elkö-
telezettségüket. Látogasson el Ön is új, budapesti székhe-
lyünkre és győződjön meg a Rexroth által kínált előnyökről!

Projekt Projekt

A magyarországi Bosch csoport 2011 őszén kezdte meg 
a következő évek egyik legnagyobb magyarországi beru-
házásának számító, új központi bázisának építését Buda-
pesten, a Gyömrői úton.

Az új beruházás első üteme mintegy hatmilliárd forint-
ból valósult meg és 2013 tavaszára készült el. Az első 
épületbe a Robert Bosch Kft. és a Bosch Rexroth Kft. 
összesen több mint 350 fejlesztő, értékesítő és admi-
nisztrációs területen dolgozó munkatársa költözhetett 
be. A fejlesztés második üteme még ugyanabban az év-
ben elkezdődött és 2015 nyarán fejeződött be. A 32 000 
négyzetméteres telken épülő új központ ad helyet a Ro-
bert Bosch Kft. Bosch Budapesti Fejlesztési Központjának, 
a vállalat kereskedelmi üzletágainak és az adminisztrációs 
osztályoknak, valamint a Bosch Rexroth Kft.-nek is. 
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A Bosch Rexroth Kft. egy alumíniumrúd profil sajtolásához 
használt, 16 Nm nyomóerejű présgép hidraulikus rendsze-
rének rekonstrukciójára kapott megbízást. A projekt célja 
a kímélő és lökésmentes mozgás mellett a mellékidők 
csökkentése, mely ülékes modulelemekkel, üzemeltetés- 
és szervizbarát kialakításával valósult meg. Az elektromos 
rendszer korszerűsítése olyan grafikus diagnosztizáló és 
programozó rendszer beépítésével történt, amely nagy biz-
tonsággal kielégíti a technológus, gépkezelő, karbantartó 
személyzet igényeit.

A prés hidraulikus rendszerébe axiáldugattyús, ferde-
tárcsás, állítható szivattyúk kerültek beépítésre. A főköri 
szivattyúk összes szállítása 1450 liter/perc maximálisan 
315 bar munkanyomással. A szivattyúk által szállított meny-
nyiséget arányos szelepekkel lehet szabályozni, melyek a 
PLC-vezérlés 0–10 V-os alapjelére a szivattyúkat 0–100%-
ra billentik ki. A kitérés optikai és elektronikus ellenőrzését 
a szivattyú szögelfordulásával együtt elmozduló induktív 
forgó jeladó teszi lehetővé. A szivattyúk túlnyomás ellen 
egy-egy kétkörös nyomáshatárolóval biztosítottak.

A főprés vezérlőegysége a préselési sebességet a szi-
vattyúk folyadékszállításával szabályozza. A többi funkció 
ülékes blokkba építhető elemekből áll. A recipiens vezér-
lőegysége ülékes elemekből és egy beépített elektronikájú 

Szállítási és vállalási terjedelem
A vevők igényeinek, valamint a munkaeszközök műszaki 
követelményeinek megfelelően a Bosch Rexroth többféle 
hidraulikus körfolyamaton alapuló megoldást kínál a mun-
kaeszközök működtetésére. Az egyszerű fogaskerék-szi-
vattyú kapcsolódhat kétpontos kapcsolású útszelepekhez 
vagy különböző, fojtásos vezérlésű mobilblokkokhoz. Az 
ilyen körfolyamba szükség szerint beépítésre kerülhet egy 
elektromos proporcionális áramlásszabályozó szelep a ki-
választott munkaeszköz sebességének beállítására (emelő-
kosár) vagy egy proporcionális nyomásszabályozó szelep a 
munkaeszköz tehertartására (hóeke, illetve fűkasza).

Terhelésszabályozott hidraulikus berendezés
Több munkaeszköz változó folyadék- és nyomásigényét – 
például téli kommunális járműnél a homlokeke, oldaleke, 
sószóró, billenőplató igénye – az említett körfolyamokkal, 
az azt kiszolgáló hagyományos, állandó folyadékszállítású 
szivattyúval/szivattyúkkal már nem lehet gazdaságosan ki-
elégíteni. A megoldást változtatható folyadékszállítású szi-
vattyú alkalmazása jelentheti. A Bosch Rexroth által kifej-
lesztett, nagy szériában gyártott KVA terhelésszabályzott 
(LS Load Sensing) axiáldugattyús szivattyú a mindenkor 
igényelt mennyiségű és nyomású munkafolyadékot szállítja 

szabályzó szelepből áll. Az arányos szelep a légtelenítő 
ciklushoz, tehermentesítéshez, továbbá a recipiens gyorsí-
tási és fékezési idejének a szabályozására lett beépítve. 
A prések időszakos optimalizálásával – a Rexroth szak-
emberei által – lehetséges az üzem mellett megváltozott 
paraméterek újbóli beszabályozása a lehető legnagyobb 
termelékenység, a legkisebb mellékidő és az optimális gép-
terhelés érdekében.

Az alumíniumrúd profilok gyártása során a prés működte-
tése mellett számos kiszolgáló műveletre és berendezésre 
is szükség van. Ilyenek a tuskóhevítő kemence melegolló-
val, a tuskószállító rendszer és a tuskóbetoló berendezés, 
melyek működtetése Rexroth hidraulikán alapul.

A tuskóadagoló gyors működésű arányos útváltó szelep-
ről és speciális mozgásvezérlővel működik, engedélyező 
szeleppel és munkaági védelemmel ellátva. A kikészítő 
sor berendezései szintén korszerű Rexroth rendszereken 
alapulnak. A hidraulikus rendszer szerviz- és tartalékalkat-
rész-ellátása a magyarországi Bosch Rexrothnál történik.

A meglévő hidraulika tartályt végül egy 13 000 literes 
tartállyal és valamennyi szükséges felügyelő és ellenőrző 
műszerrel, valamint a főprés, recipiens és olló vezérlésével 
cseréltük ki.

Május beköszönte Magyarország-szerte sok lelkes 
mérnökhallgatónak egyet jelent: eljött a nagy megmé-
rettetés ideje Egerben, a Pneumobil versenyen. Elő-
ször 2008-ban írta ki a Bosch Rexroth Kft. és a Bosch 
Rexroth Pneumatika Kft. ezt a kezdeményezést azért, 
hogy a hallgatók megmérettessék szakmai tudásukat a 
gyakorlatban is. Azóta minden évben ebben a hónapban 
rendezik meg ezt a rangos eseményt, mely verseny-
zők és látogatók százait vonzza a „várvédők és borok 
városába”. A pneumobil mára már fogalom. Önálló ter-
vezésű és építésű, sűrített levegővel hajtott járművek 

a munkaeszközöket működtető hidraulikus munkahenge-
rekhez, illetve motorokhoz. Ha nincs munkavégzési igény, a 
szivattyú tehermentesíthető. A szivattyú olyan felfogással 
és hajtó tengelycsonkkal rendelkezik, amelyen keresztül 
közvetlenül ráépíthető a haszonjárművek mellékhajtásaira. 
A bemutatott példák mutatják a Rexroth hidraulika sokféle-
ségét, amellyel teljesíteni tudja a sokrétű műszaki és vevői 
igényeket a kommunális gépek működtetésénél.

A kétnapos program a versenyzésen kívül rengeteg le-
hetőséget kínál a fiatal mérnökhallgatók számára. Meg-
csillanthatják tehetségüket, szakmai tudásukat – mind 
a tervezés, mind a kivitelezés terén –, illetve bizonyos-
ságot adhatnak kitartó csapatmunkájukról. A Pneumobil 
verseny ideje alatt a nevező ifjúság remek kapcsolatokat 
köthet egymással és a neves szakmabeli kiállító cégek-
kel is, mely karrierépítésre is lehetőséget kínál. A ranga-
dó több versenyszámot tartalmaz – ügyességi, gyorsulási 
és hosszú távú –, így a 4-5 fős csapatok maguk döntik 
el, melyikre fektetik a hangsúlyt a pneumobil tervezése 
során. A gyorsulási és az ügyességi futam mindig nagyon 
izgalmas része a napnak, hiszen az évről évre változó trük-
kös pályán sok éles kanyar található. A közönség sokszor 
feszült csendben figyeli az eseményeket, melyet az akár 
55 km/h-val száguldó, puffogó járgányok hangja tör meg. 

A távolsági futam alatt a cél: a legtöbb kilométert egy 
palack sűrített levegővel, átlagosan 15 km/órás sebes-
séget tartva megtenni. Nagyon sok múlik itt a mobil for-
máján, levegőfogyasztásán, súlyán és magán a pilótán, 
így van miért szurkolni a közönségnek. A pneumobilok 
által megtett táv évről évre növekszik. A legnagyobb fej-
lődés a 2014-es és 2015-ös év között figyelhető meg: a 

nyertes csapat csaknem megháromszorozta az előző évi 
7776 méteres teljesítményét. A léghajtányokat minden 
évben tökéletesítik a csapatok, van olyan hallgató, aki 
már az eredményhirdetés után elkezdett gondolkodni a 
következő évi konstrukción. Fantasztikus látni ezt a hi-
hetetlen mérnöki teljesítményt és lelkesedést. A résztve-
vők száma is évről évre gyarapodik: míg 2008-ban 18, az 
utolsó szezonban már 48 csapat nevezett be.  
A verseny híre gyorsan terjedt és hamarosan megjelentek 
határon túli jelentkezők is (Csehországból, Észtország-
ból, Lengyelországból, Litvániából, Németországból és 
Romániából), így a Pneumobil mára nemzetközivé vált. 

A Rexroth a Pneumobil megálmodóinak egyike, mun-
katársaink mindig a versenyzőkhöz hasonló lelkese-
déssel várják és készülnek az eseményre. Jóllehet, a 
pneumatika üzletág értékesítése után ma már Aventics 
Nemzetközi Pneumobil Versenyként találkozhat vele a 
nagyérdemű, a rendezvény szervezésében, lebonyolí-
tásában és természetesen a zsűriben kollégáink máig 
örömmel részt vesznek. Ha akár Egerben, akár Budapes-
ten megkérdezzük a versenyben közreműködőket, egyet 
fognak érteni: a Pneumobil nem más, mint szertelen 
szelek terelte szerkezetek versenye.

A levegő 
erejével

Kommunális járművek Rexroth hidraulikávalA legnagyobb hazai gyártású tápegység 

seregszemléje ez, ahol a legkülönfélébb csodajárgányok és 
csapataik mutathatják meg, mire képesek. Ilyenkor meg-
telik az Érsekkert lelkes szurkolókkal, kordonok szelik át a 
parkot, fotósok és újságírók szorgoskodnak mindenütt, a 
szakmai kiállítói sátraikban a verseny támogatói és partne-
rei mutatkoznak be. A bokszutcán átsétálva az ember úgy 
érzi, nem hallgatókat, hanem hivatásos autóversenyzőket 
és csapatokat lát. Rutinosan húzzák meg az utolsó csavaro-
kat, ellenőrzik a legapróbb alkatrészek kapcsolódásait és 
működését, míg a pilóta izgulva fényesíti a védősisakot és a 
szemüveget. 

Projekt Projekt
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A Bosch Rexroth Kft. kiemelt fontosságúnak tartja 
az oktatást. Modern oktatási módszerek, eszközök 
és negyedszázados tapasztalata segítségével végzi 
a szakemberek képzését a budapesti oktatási 
központban vagy igény szerint partnerei telephelyén. 
Oktatási eszközeink valódi, az iparban is használt 
elemekből épülnek fel, így a tanulók olyan eszközökön 
sajátíthatják el a kívánt technológiai tudást, melyekkel a 
gyártókörnyezetben is találkozni fognak. Berendezéseink 
segítségével számos ipari nagyvállalat – pl.: LUK Savaria 
Kft., BPW Hungária Kft., Robert Bosch Energy and 
Body Kft. – oktatótermeiben és számos neves hazai 
felsőoktatási intézmény laborjaiban – pl. Debreceni 
Egyetem, Miskolci Egyetem – végzik a jelen és a jövő 
szakembereinek képzését.

Az elmúlt 25 év nagy oktatási projektjei közül kiemelkedő 
jelentőségű a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti 
Szakképző Iskola és Kollégium mechatronikai laborjának 
felszerelése, melyre a győri önkormányzat 2010. év elején 
írt ki közbeszerzési pályázatot. A tendert a Bosch Rexroth 
Kft. nyerte meg, így lehetőségünk nyílt oktatási eszközök 
szállítására egy olyan szakképző iskolába, amely Győr-
Moson-Sopron megye nemzetközi hírű vállalatai számára 
képez szakembereket.

A Rexroth oktatási rendszerek alapfilozófiája: teljes rend-
szert, csomagot nyújtani, mely minden, az oktatás során 
felmerülő igényt kielégít. A Lukács Sándor Szakképző Isko-
lában kialakított mechatronikai laboratórium egyidejűleg 
12 tanuló számára biztosítja a legkorszerűbb technológiai 
színvonalon az automatizálási és vezérlési mozgásfolyama-
tok tervezését, szimulációját és gyakorlását, munkaközeg-
től függetlenül.

A megbízás keretében három darab kétoldalas oktatópad 
került elhelyezésre a hidraulika-pneumatika laborban, a 
hozzájuk tartozó hidraulika tápegységgel, kompresszorral, 
elektromos és kézi működtetésű szelepekkel, 
munkahengerrel, hidromotorral, proporcionális elemekkel, 
jelkép- és fóliakészlettel, valamint a megfelelő oktatási 
segédanyagokkal kiegészítve. Az oktatási rendszer második 
alapeleme az oktatópad, amely egyenáramú, váltóáramú 
és szervomotorok vizsgálatára, hibaelemzésére alkalmas. 
Az egyszerű egyenáramú és váltóáramú motorokat 
működtetve a hallgatók megismerhetik a frekvenciaváltós 

hajtásszabályozást és a pozíciószabályozást. A berendezés 
képes továbbá a számítógéppel támogatott villamos 
mérések elvégzésére is, és tartalmazza az egyenáramú-, 
váltóáramú- és szervomotort, a felfogó, szabályzó és kijelző 
panelt, valamint a szükséges kábelkészletet is.

A labor harmadik gyakorlóeszköze az ún. MMS mechat-
ronika-oktatórendszer, amely lényegében egy teljes auto-
matizált gyártósort modellez, mely kockaszerelést végez. 
Működésében ötvözi az összes mechatronikus képzéshez 
szükséges technológiát: így a pneumatikát, az elektromos 
hajtást, a busztechnológiát, a szenzorikát és a vezérlés-
technikát. A Rexroth összes oktatórendszeréhez hasonlóan 
ez is rugalmasan felépített moduláris kialakítású, igény 
szerint utólag is bővíthető. Három fő egysége az anyagellá-
tás, a megmunkálás és a raktározás. Ezek együttesen vagy 
külön-külön is működtethetők. Különböző üzemmódjai: az 
alaphelyzetbe állítás, a kézi üzemmód és az automatikus 
üzemmód.

Az iskolában kialakításra került egy PLC-labor is, mely 
összesen hat tanulói és egy tanári munkaállomással bizto-
sítja az egyidejű munkát 12 diák számára. A munkaállomá-
sok PLC-készletet és szimulációs rendszert tartalmaznak. 
Minden munkaállomás egy, az iparban használatos PLC 
24 digitális kimenettel, 24 digitális bemenettel, 2 analóg 
kimenettel es 2 analóg bemenettel felszerelt. A 24 digitális 
kimenetből 16 extra LED-del, a 24 digitális bemenetből pe-
dig 16 nyomógombokkal/kapcsolókkal rendelkezik. A PLC 
önmagában Ethernet, RS232 és Profibus-DP (master/slave) 
csatlakozással ellátott, valamint tartalmazza a programozó 
szoftvert, amely a vizualizációt is lehetővé teszi. A szimulá-
ciós eszköz egy PC segítségével biztosítja az ipari folyama-
tok szimulálását, valamint ezek PLC-vel történő vezérlését.
A Rexroth oktatórendszerein a jövő szakembere az 
egészen egyszerű, alapszinttől a csúcstechnológiákig 
minden elméleti és gyakorlati tudnivalót elsajátíthat, mely 
felkészültté teszi az ipari alkalmazásokkal való szakszerű 
bánásmódra.

Korszerű oktatás  
Rexroth technológiával Drive & Control Academy
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