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local

Your
move?
We’re in.

A szakértők egyetértenek abban, hogy az Ipar 4.0 gyorsan és mélyrehatóan változtatja meg a termelési és logisztikai folyamatokat. A
Bosch Rexroth és a Bosch csoport a kezdetektől az úgynevezett negyedik ipari forradalom élén jár. A vállalatcsoport azonban nemcsak
fejleszti, hanem gyáraiban alkalmazza is a koncepciót és az ezzel kapcsolatos új megoldásokat. Az így gyűjtött tapasztalatok alapján a
Drive & Control Academy szakemberei kifejlesztették az mMS4.0 oktatóberendezést, amelynek segítségével az Ipar 4.0 a gyakorlatban
is könnyen modellezhető. A berendezés egy teljes termelési rendszer összes funkcióját tartalmazza. A rendszer moduláris, további
cellák, például egy hat szabadságfokú robot is egyszerűen hozzáadható. Az Open Core Engineering segítségével a tanulók magas
szintű programnyelveken programozhatják a Rexroth PLC-ket, az anyagáramlás RFID-rendszer segítségével követhető és a termelési
adatok összeköthetőek a különböző vállalatirányítási rendszerekkel (pl.: ERP, MES, SAP). Ezen felül a könnyebb megértés érdekében
a Rexroth modern, animációkkal és videókkal színesített e-training okatóanyagot is kínál az Ipar 4.0-hoz.
A Bosch Rexroth oktatási csomagja és az mMS4.0 oktatóberendezés segítségével a tanulók és a szakemberek már ma elsajátíthatják
a jövő gyárában szükséges tudást és képességeket.
Legyen szakértő Ön is a Bosch Rexroth Kft. segítségével:
Real parts, real knowledge with Bosch Rexroth

Bosch Rexroth Kft.

„Már a kezdetektől a negyedik
ipari forradalom élére álltunk”
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„Bízzunk a digitalizáció forradalmában”

Kedves Olvasó!

Közös szabványok erősítik
a versenyképességet
Ha a homburgi telephelyen az összes nagy energiaigényű gép egyszerre dolgozik, akkor a csúcsidőszakban rendkívül nagy az áramfogyasztás. Ezzel megemelkednek az áramköltségek és drágul a hidraulikus szelepek gyártása.
A szoftveralapú, lehetőség szerint előrelátó gyártásszabályozással optimalizálható az energiaigény és az áramfogyasztás, akár tíz
százalékkal csökkenthető a csúcsterhelés. Ez csökkenti a gyártási költségeket, ezzel növeli a versenyképességet és kíméli a környezetet. Mindezt az Ipar 4.0 platformra épülő gyártóberendezés és az IIC-alapú energiamenedzsment együttműködése teszi lehetővé.

Vezetés közben, az egyik valós idejű

éppen ennek ellensúlyozására egy élet-

„önszabályozására” támaszkodik.

navigációs rendszer használata során

nagyságú és működő gyártósort állítot-

Az Ipar 4.0 tehát valós és létező technoló-

arra gondoltam, milyen közel állunk

tunk ki, mely meggyőzően mutatta be a

gia: előnyei megkérdőjelezhetetlenek.

ahhoz, hogy a munkahelyünkön vagy

technológia által már most kínált alkalma-

Egy jól megalkotott gyártósornál

a gyártási folyamatokban is kihasználjuk

zásokat. Vállalatunk versenyelőnye ebben

az ember feladata elsősorban inkább

az internet, az összekapcsolt eszközök és

az esetben is kidomborodik: a Bosch

a felügyelet, a diagnosztika, mintsem

a digitális világban rejlő, mérhetetlen

gyártóműveiben a legújabb, leghatéko-

a folyamatok operatív irányítása lesz.

lehetőségeket.

nyabb gyártási folyamatokra van szük-

A lehetőség adott: számtalan eszköz,

ség, egyúttal ezek a gyárak természetes

A Bosch Rexroth Kft. munkatársai készen

hardver és szoftver, alkalmazás és megol-

felhasználói a Bosch csoport innovációs

állnak arra, hogy a digitalizáció forradal-

dás már ma is rendelkezésre áll.

bázisának, mely az i4.0 esetében a

mának eszköztárát bemutassák Önök-

A mérnöki elfogadottság, a bizalom

Rexroth termékvonalában testesül meg.

nek. Kezdjük ezt a jelenlegi lapszámmal.

a tényleges potenciálban vagy megtérü-

Erre már Magyarországon is láthatunk

Jó olvasást kívánok!

lésben azonban még hiányzik.

kiváló példát, hiszen a miskolci

A szaksajtó és a nemzetközi vásárok

Bosch-gyárban elsők között vezették be

fókuszában már ma is az Ipar 4.0 által

az i4.0 alapú megoldásokat, és a hatvani

kínált előnyök állnak. Az idei Hannoveri

gyárban is megvalósulás alatt van egy ún.

Vásár kiállítói óriási tömegekben mutat-

intelligens raktározási rendszer. Ennek

ták be ilyen irányú megoldásaikat

alapkoncepciója az összekapcsolt rend-

Ács István

az érdeklődő, de némiképp szkeptikus

szer, az internetes eszközök, az RFID által

ügyvezető igazgató

látogatóknak. A Bosch Rexroth standján

azonosított termék együttműködésére és

Bosch Rexroth Kft.
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Hálózatba kapcsolt gyártósor i4.0

A moduláris gyártósor a gyors és hatékony termelésen és

a manuális munkaállomások előnyeit egy olyan sokoldalú

összeszerelésen keresztül mutatja be, hogyan érhető el

gyártási megoldásban ötvözi, ami tartalmazza a legkorszerűbb

a gyártás során a megnövekedett termelékenység és

automatizálási és információs technológiákat. A szükséges

Ismerjen meg egy olyan gyártósort, amit az Ipar 4.0 követelményeinek
megfelelően alakítottak ki.

rugalmasság az Ipar 4.0 segítségével.

információkat informatikai rendszerek segítségével osztják
meg.

Minden állomás hálózatba kapcsolt és valós időben biztosítja
a szükséges információkat.

A gyártósor továbbítja a szükséges termelési adatokat,

A rugalmas gyártáskoncepció a teljesen automatizált és

így biztosítva a hatékony gyártás alapjait.

Következetes hálózatba kapcsolás
Virtuális modell és szimuláció
Lehetőség nyílik a fejlesztési idő csökkentésére és

Minden releváns információ valós időben, a világon
bárhol elérhető.

minden gyártási folyamat szimulációjára.

Interaktív adategyeztetés, megjelenítés – ActiveCockpit
Egyaránt segíti a vezetőket és a munkatársakat a folyamatok
fejlesztésében.

Rugalmas és moduláris elrendezés
A manuális és automatizált munkaállomások rugalmasan, a különböző
gyártási sorozatoknak leginkább megfelelő módon helyezhetőek el.

Adatelemzés
Az előre meghatározott adatelemzési eljárások segítségével javíthatóak a folyamatok és a minőség.
Termékvezérelt gyártás
Az RFID-technológia segítségével a rendszer továbbítja
a szükséges termelési adatokat.

i4.0 Upgrade Kit
Összeköti az olyan létező gyártósorokat és modulokat, amelyeket
korábban nem kapcsoltak az i4.0 hálózatába.

ActiveAssist
Támogatást nyújt a sokrétű összeszerelési
munkákhoz.
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„Már a kezdetektől a negyedik
ipari forradalom élére álltunk”

A Bosch csoport a világ egyik leginnovatívabb gyártójaként 2014-ben naponta több
mint 15 szabadalmat jegyeztetett be, és ezek egy része az Ipar 4.0-hoz kötődik.
A közeljövő technológiai trendjeiről Ács István, a Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft. ügyvezető igazgatója ad tájékoztatást.
Az Industrie 4.0 elnevezés a német kormány csúcstechnológiai stratégiájának egyik projektjéből származik, és
2011-ben, a Hannover Messe kiállításon került át a köztudatba. A technológiák és koncepciók sorára, a negyedik ipari forradalomra utal, és az okosgyárak jövőképét
vetíti elénk. 2012-ben Németországban az Ipar 4.0-val
foglalkozó munkacsoport alakult, a Robert Bosch GmbH
egyik vezetőjének elnökletével, ami jelzi, hogy vállalatuk
a negyedik ipari forradalom élére állt. De miért beszélünk negyedik ipari forradalomról? Miként határozzák
meg a trendet, miben látják lényegét, jelentőségét, és
mit várnak tőle?

Már a kezdetektől a negyedik ipari forradalom élére álltunk, a
trenddel együtt fejlődtünk és erősödtünk, így elmondhatjuk, hogy
mélyreható ismeretekkel és értékes tapasztalatokkal rendelkezünk
működését és lehetőségeit illetően. Termékek és szolgáltatások
olyan decentralizált, integráció-központú portfólióját is kialakítottuk, amellyel a szervezetek széles körének, gyártó és beszállító,
berendezés- és létesítményüzemeltető vállalatoknak egyaránt
Ipar 4.0-s megoldásokat tudunk szállítani. Ezeknek megfelelően
elmondhatjuk, hogy a negyedik ipari forradalom formálói vagyunk.

Okkal beszélünk negyedik ipari forradalomról az Ipar 4.0 kapcsán,

Közelebbről mely technológiák játsszák a legnagyobb
szerepet az Ipar 4.0-ban, milyen termékek és szolgáltatások képviselik a koncepció gyakorlati megvalósítását?

mivel a trend hatására az ipar gyors és mélyreható változáson

Mindössze öt évvel az Ipar 4.0 színre lépése után a Bosch Rexroth a

megy keresztül, melynek során az információtechnológia virtuális

Hannover Messe 2015 kiállításon látványos fejlesztésekkel szere-

és a gépek fizikai világa az interneten keresztül egyesül. Más

pelt tavaly és idén áprilisban, és ezek többségét 2015 szeptembe-

szóval a trend az ipar valamennyi területének mind szorosabb

rében budapesti székházunkban is láthatták az érdeklődők azon a

integrációját hozza magával, amelyet a webalapú szolgáltatások

konferenciasorozaton, amelyet a magyarországi vállalat fennállá-

tesznek lehetővé.

sának 25. évfordulója alkalmából rendeztünk.

Egyetlen korábbi változás, innovációs hullám sem kínált a mostani-

Az idei hannoveri vásáron a hidraulika új dimenzióját, az Ipar 4.0

hoz fogható lehetőséget az összes érintett fél együttműködésére és

hálózatba kötött világát képviselő nemzedékét mutattuk be stan-

az ipari folyamatok mentén keletkező adatok valós idejű megosztá-

dunkon. Automatizálási szakértőink demonstrálták, hogy a hidrau-

sára közöttük. Izgalmas lehetőséget ad az Ipar 4.0 az egyes terüle-

lika, az elektronika, a szoftvertechnológia és a nyílt szabványok

tek szakértőinek is, hogy jövőbe mutató újításaikat, fejlesztéseiket

építőelemeiből miként alakíthatók ki jövőbiztos Ipar 4.0-s rend-

gyorsan integrálják az ipari környezettel.

szerek. Moduláris felépítésű megoldásainkkal a gyártó vállalatok

Közéjük tartozik a 250 gyárat működtető Bosch csoport is, amely a

hatékonyabban tervezhetnek, gyorsabban piacra léphetnek, és

világ egyik leginnovatívabb gyártójaként, 2014-ben naponta több

nagyobb nyereséget érhetnek el.

mint 15 szabadalmat jegyeztet be, és ezek egy része az Ipar 4.0-

Lenyűgöző AR- (augmented reality), azaz kiterjesztettvalóság-túra

hoz kötődik. A Bosch Rexroth azonban nemcsak fejleszti az

keretében azt is bemutattuk standunk látogatóinak, hogy a háló-

Ipar 4.0-s megoldásokat, hanem kezdettől fogva azok nagy fel-

zatba kötött, intelligens és energiahatékony hidraulika milyen

használója is.

előnyökkel szolgál hosszú távon.

Az érdeklődők többek között megismerkedhettek az innovatív

megnyitja a széles körben elterjedt, magasabb szintű program-

ABPAC hidraulika-tápegységgel, amely kiterjedt állapotmonito-

nyelvek – pl. C#, Java és Visual Basic – és a wifihálózaton történő,

rozó képességekkel és beépített webszerverrel rendelkezik, és a

távoli hozzáférés előtt.

mért adatokat felsőbb szintű irányítórendszereknek, vagy arra

nek. Díjnyertes Open Core Engineering technológiánk egyesíti az

Hogyan hat az Ipar 4.0 a Bosch Rexroth napi működésére
és annak optimalizálására, a rövid és hosszú távú tervezésre? Milyen egy Ipar 4.0 szellemében kialakított, eszményi okosgyár?

ipari vezérlőrendszerek és a számítástechnika korábban elkülö-

– Vállalatcsoportunk Homburgban épített egy Ipar 4.0-s referencia-

nült világát a nyílt szabványokon, interfészeken és szoftvereszkö-

gyárat, amely 2014 októberében került átadásra, és amelyben a

zökön keresztül. Az integráció a klasszikus, műszaki tervezést

termelésirányítás, a gyártósorok, a munkadarabok, a beszállítók és

jogosult munkatársak okostelefonjára, illetve tabletjére továbbítja.
A megoldás változtatható sebességű Sytronix szivattyúhajtásaival
a szervezetek akár 80 százalékos energiamegtakarítást is elérhet-
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reinket és mechatronikai termékeinket is az egyetemek rendelke-

Több autógyártó európai üzemeit közelebbről is ismerem, mivel

a negyedik ipari forradalom hatására, és szükség lesz-e
a képzés, a mérnökképzés továbbfejlesztésére, hogy
jobban igazodjon a digitalizálódó, hálózatba kapcsolt
gyártó vállalatok jövőbeni munkaerőigényéhez?

a diagnosztikát, a termeléstervezést, a logisztikát irányítják fel-

ügyfélkörünkbe tartoznak, ezért elmondhatom, hogy a hazánkban

A Bosch csoporton belül a szoftverfejlesztés területe nő a legdina-

Versenyt is hirdetünk 2008 óta minden évben a műszaki egyete-

hőalapú szolgáltatásokon keresztül. Egyik szoftvertermékünk, az

jelen lévő, prémium kategóriás autógyárak és beszállítóik itthoni

mikusabban, már ma is tízezres nagyságrendben foglalkoztat

mek számára Pneumobil néven, amelyen a hidraulikus hajtás

ActiveCockpit gyártásvezérlő menedzsmentalkalmazás ad állandó,

gyárai semmivel sem maradnak el a nyugat-európai létesítmények

szoftvermérnököket. Magyarországi fejlesztőközpontunkban a

mellett a vezérléstechnikához, az Ipar 4.0 világát idéző telemetri-

online kapcsolaton keresztül folyamatos rálátást a termelésre, ezt

mögött.

szoftvermérnökök aránya 30 százalék, de ez rövid időn belül 50

kus megoldásokhoz is hozzáférést adunk a hallgatóknak. Az utóbbi

százalékra nőhet.

években már közel ötven hazai és külföldi csapat indul a legjobb

a felhasználók is hálózatba kapcsolódnak, és adatokat, információ-

a felhasználók felé is, ezért a gyártáshoz úgy biztosítja a szükséges

kat osztanak meg egymással az optimalizálás elősegítésére.

nyersanyagot, alkatrészeket, hogy közben a raktárkészletet is

Lényegében maga a készülő termék RFID-kapcsolaton keresztül

minimális szinten tartja.

oszt meg olyan adatokat a gyártási folyamat során, amelyek

szeptemberben elhoztuk Magyarországra is. Saját termékeink

zésére bocsátjuk. A Miskolci Egyetemen Robert Bosch nevét viselő
tanszék működik, de példaként említeném a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karát is.

mellett persze más szállítók megoldásai is megtalálhatók ebben

Az Ipar 4.0-ra náluk is igény mutatkozik, de míg ez a kérdés az

Büszkén mondhatom, hogy a Bosch Rexroth Kft., magyarországi

pneumatikus hajtású autó címéért távolsági, gyorsasági és gyorsu-

a környezetben, a szenzortechnológiától kezdve a nagy teljesít-

autóipar szereplőinél napirenden szerepel, addig más területeken

rendszerintegrátor partnereinkkel karöltve, az utóbbi években

lási futamokban.

ményű analitikai szoftvereken át a felhőszolgáltatásokig.

jelenleg még inkább csak ismerkednek a fogalommal. Ezzel együtt

szintén nagyon szép növekedést ért el a rendszermegoldások, a

A trendeknek irányt szabó vállalatként ezen a módon is hozzájáru-

az Ipar 4.0 alapját képező megoldások közül többet – például Open

rendszerintegráció és az automatizálás területén. Házon belül és

lunk ahhoz, hogy a legkorszerűbb technológiákkal már tanulmá-

Az Ipar 4.0-s mintagyárában mi is jártunk tanulmányúton, és

Core Engineering, elektromechanikus prések, Sytronix hibrid

partnereinknél százas nagyságrendben dolgoznak szakemberek

nyaik során is közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek a leendő

szeretnénk az ottani gyakorlatot Magyarországon is meghonosí-

szivattyúegységek – már ma is szélesebb körben értékesítünk

ezen a területen, amelynek a szoftvermérnöki kompetencia kulcs-

mérnökök, akár a mi csapatunkat fogják erősíteni, akár Ipar 4.0-s

tani. A Bosch csúcstechnológiás, hatvani gyárában például egy

Magyarországon.

fontosságú eleme.

megoldásokat használó vagy azok bevezetését mérlegelő ügyfele-

Vállalatcsoportunk szoros kapcsolatokat ápol a magyar felsőokta-

inknél állnak majd munkába.

komplex Ipar 4.0-s környezet kialakítására készülünk. A megoldás
a gyártás minden szakaszában, valós időben információkat csatol
vissza a raktárkezelő rendszerbe, valamint a logisztikai szállítók és

Az Ipar 4.0 lelkét a nyílt szabványokra épülő szoftvertechnológia adja. Miként alakulnak át a munkahelyek

tási intézményekkel a minőségi szakember-utánpótlás biztosítása
érdekében, és ennek jegyében mi is ezt tesszük, oktatási rendsze-
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Az mMS4.0 oktatóberendezés egy teljes Ipar 4.0 rendszer miniatűr változata. A rendszer
élethűen jeleníti meg egy kocka összeszerelését, az állványról való leemeléstől kezdve
a présgéppel történő megmunkáláson keresztül a magasraktári betárolásig. A berendezés
szabványalkatrészekből összeállított, tökéletesen összekapcsolt, programozható és kimagaslóan biztonságos. További cellák egyszerűen hozzáadhatóak a rendszerhez, így például a hat szabadságfokú robot is. Az egész rendszert és az egyes állomásokat is készre
szerelve, telepítve és programozva szállítjuk, így az oktatás azonnal elkezdhető.

Kiberfizikai rendszer

Interaktív kommunikációs platform

A gyártási folyamatok funkcionális adaptálása
okoseszközökön keresztül történik, s mindezt
az adatok rögzítésével és a hibakereséssel
együtt, ráadásul valós időben. A megoldások
fizikai módosítások nélkül szimulálhatók, majd
a gyártósorba zökkenőmentesen implementálhatók.

Az Ipar 4.0-ban a digitális táblák, mint például az
ActiveCockpit is folyamatosan gyűjtik, szűrik, és
vizuálisan ábrázolják az adatokat annak érdekében, hogy a lehetséges fejlesztéseket és problémákat előre jelezze. Mivel ez valós időben történik, a leállási idő minimalizált, így a
termelékenység nő.

Összekapcsolhatóság

Okos munkaállomások

A PLC vezérlőegységek majdnem minden
programmal és egyéb résztvevővel képesek
kommunikálni a sokoldalú Open Core interfész
segítségével. Ez lehetővé teszi például egy hat
szabadságfokú robot vezérlését Rexroth
PLC-vel.

A berendezés észleli az operátorokat, és
automatikusan alkalmazkodik azok preferenciájához, például a felület nyelvének és a munkaállomás magasságának beállításával.
Ezenkívül egyszerű és egyénre szabott valós
idejű útmutatást is nyújt a kezelő részére.

RFID a termelésben

Új konfiguráció a termelésben

Az Ipar 4.0 termékek egy olyan RFID-címkével
rendelkeznek, amely az összes gyártó állomás
számára egyértelművé teszi, hogy ott minek kell
történnie – decentralizált módon és önállóan. Ez
a címke tartalmazza például a dokumentálandó
adatokat, valamint az anyag- és minőség-ellenőrzéseket. Az adatok ezután egy okoseszköz segítségével megtekinthetők.

A vertikális adatáramlásnak köszönhetően
a működési idő maximalizált. Az újonnan
konfigurált adatok, mint például az alkatrészlisták, a vállalati struktúra minden szintjére
átvihetők. A MES-rendszer egyszerre ellenőrzi
és vezérli a tevékenységeket.

Cloud engineering

Drive & Control Academy:

A felhőalapú platformok a folyamatok adatait
összegyűjtik és tárolják. A felhő folyamatosan
biztosítja a műszaki adatokat, amennyiben
a modul elérhető. Az mMS4.0 esetében például
a karbantartási utasítások vagy a készletek
állapota a felhő segítségével a világ bármely
pontjára eljuttatható.

oktatásokat, médiaanyagokat és oktató-

Ismerje meg az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó
berendezéseket.

Olvassa be a QR-kódokat
a magyarázó videók eléréséhez

www.boschrexroth.com/academy
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Találja meg az eredetit!

Legyen bármilyen típusú gépe vagy
berendezése, megtalálja benne az eredeti
Rexroth terméket.

A mezőgazdasági és erdészeti, az építőipari és
anyagmozgatási gépek specialistájaként a Rexroth
az Önök igényeinek megfelelően testreszabott
hajtás- és vezérléstechnikai megoldásokat fejleszt
a mobilalkalmazások területén. A Bosch Rexroth
modern járműhajtásokat, energiahatékony munkahidraulikát, valamint munkagépek elektronikus
vezérléséhez szükséges hardver- és szoftvereszközöket kínál egy kézből. A gépek üzemeltetése során
felmerülő problémák megoldása érdekében szakképzett technikusok és szervizmérnökök gyors elérhetőségét biztosítjuk.

Tudta?
▶▶ A mezőgazdaság és
erdészet, az építőipar és
anyagmozgatás területén
működő munkagépek
jelentős részében
Rexroth hajtás- és/vagy
vezérléstechnika található.
▶▶ Több mint 500 gépgyártó
különböző színűre festett
egységeinek bármelyike
kiváltható eredeti Rexrothadattáblával rendelkező

A Bosch Rexroth aftermarket európai

termékkel.

központjában, Nürnbergben egy modern,
saját készlettel rendelkező logisztikai

▶▶ 17–18 000 cikkszámnyi

szolgáltató rendszert is kialakítottak, ahol

pótalkatrész a Bosch

17–18 000 cikkszámnyi pótalkatrész áll
rendelkezésre.

Rexroth nürnbergi

A Rexroth eShoppal 1050 különböző

gyárából akár 24 órán

cikkszámú axiáldugattyús egység is

belül kiszállításra kerülhet.

elérhetővé válik – és ez a tendencia folyamatosan növekedni fog.

▶▶ 1050 különböző

A Rexroth eShopban tehát már elérhetők a

axiáldugattyús egységet

mobilalkalmazásokhoz szükséges termé-

komplett cseredarabként

kek és komplett darabjegyzékek, valamint

4 napon belül beszerezhet.

egyúttal olyan új funkciókkal is bővült,
melyek a felhasználók munkáját még

▶▶ A z elmúlt 15 év

könnyebbé és gyorsabbá teszik. Mostantól
minden felhasználó kereshet szériaszám,

a szervizpartnerek azonosítására és

legnagyobb darabszám-

gyártói cikkszám, valamint Rexroth-cikk-

elküldheti számukra a javításokkal kap-

szám és leírás alapján.

csolatos kéréseit. Minden regisztrált

ban gyártott egységeinek

A GoTo szállítási program külön jelzett

eShop-ügyfél megtalálhatja a saját bruttó

a nürnbergi gyárban található termékek

és a nettó árait, továbbá a szállítási időket,

esetében. Minden felhasználó képes

és leadhatja megrendelését online.

A legnagyobb gépgyártók már a Rexrothot választották.
Forduljon közvetlenül a gyártóhoz!

pót- és cseredarabjait
a Rexroth eShopon
keresztül bármikor
megrendelheti.

Projekt
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8-színes központi ellennyomó
hengeres flexo nyomdagép
A Varga-Flexo Kft. 1993-ban alakult családi vállalkozás, vezetője 2010-től Varga Dénes.
A cég magas minőségű és kiváló ár-érték arányú gépeivel versenyképes pozíciót ért el
a kelet-közép-európai nyomdaipari piacon. Jelenlegi céljuk, hogy meglévő kapcsolataikat tovább erősítsék és újakat építsenek ki.
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CIMSmartmérőrendszer a figyelem
középpontjában
A hidraulikus, nagyméretű, CIMS-mérőrend-

Saját gyártású nyomdaipari termékeik: 8-színes flexonyomó,

tóegységek tökéletes pozicionálását. A 16:9-es formátumú leg-

szerrel felszerelt hengerek kulcsfontosságú

lamináló, tekercsvágó, kliséragasztó.

újabb HMI lehetővé teszi az új nyomtatási feladatok egyszerű

építőelemei a hidraulikus technológiának,

Céljuk a minőségi nyomtatás, a gyors átállás, a gazdaságos

összeállítását, valamint a gép állapotának, a megmunkálási para-

különös tekintettel a környezetvédelmi

üzemeltetés, a rövid időn belüli megtérülés biztosítása és a

métereknek és a műveleti előírásoknak az optimális megjelení-

berendezések esetében, mint pl. vízügyi

gépmesterbarát kialakítása, megvalósítása mellett a vevőik teljes

tését.

létesítmények, duzzasztóművek, zsilipek,
kikötői berendezések, tengeri fúrótornyok,

körű kiszolgálása ide értve a szaktanácsadást, betanítást, 24 órás
szervizt, alkatrész-utánpótlást.

Pontosan

hidak, hajózási technika, stadionok tetőszer-

Figyelembe véve ügyfeleik igényeit, a legmodernebb technikát

A Varga-Flexo Kft. gépeinek tervezésekor a legfontosabb

kezetének működtetése stb. Szélsőséges

alkalmazva végzik folyamatos fejlesztéseiket.

szempont a magas minőségű nyomtatás mellett a megbízható

feltételek mellett – tág hőmérsékleti határok,

működés, az erős szerkezet, a tekercs lehető legrövidebb idő

rendkívüli korróziós kondíciók (pl. tengervíz

Igényes alkalmazás

alatti cseréjének és a gép újrabeállításának biztosítása, valamint

által) – a folyamatos üzemet biztosítani kell.

Jobb nyomtatási minőség, egyszerűbb kezelés, kevesebb kábele-

a költséghatékony működés és a kiváló ár-érték arány elérése

zés, mérnöki támogatás.

volt. A vállalat folyamatosan nyomon követi és teszteli a legújabb

A robusztus hidraulikus egységek szigorú

innovációkat, hogy az ügyfelek számára mindig a legújabb tech-

ellenőrzése szükségessé teszi azt a technoló-

Találó megoldás

nológiát kínálhassa. Az időtálló Rexroth hajtások és vezérlések

giát, ami a henger dugattyúrúd-pozícióját

MLC vezérli sercos III kapcsolaton keresztül a folyamatban részt

lehetővé teszik a nyomtatóegységek legpontosabb szinkronmű-

pontosan méri. A Bosch és a Bosch Rexroth

vevő minden IndraDrive hajtás és IndraDyn motor működését,

ködését új lehetőségeket kínálva az Ipar 4.0 számára.

közösen fejlesztette ki a hengerbe integrált,
érintkezés nélküli mérőrendszert (CIMS) a

biztosítva a legmagasabb nyomtatási minőséget és a nyomta-

dugattyúrúd Enduroq felületkezelési technológiával. Ez a gazdaságosság mellett lehetővé
tette a hosszan tartóan megbízható, nagy
pontosságú útmérést.

A CIMS-technológia fejlesztése
A CIMS-technológiát eredetileg a nagyméretű

Komponensek és kivitelezés
ff 60 hajtás – IndraDrive M, C;
V2 vezérlőegységek,
Safety On Board

hengerek dugattyúrúd-pozíciójának mérésére fejlesztették ki, amit integrált útmérő
rendszerrel és Enduroq 2000 dugattyúrúd-bevonattal láttak
el. A dugattyúrúd-bevonat alatt a speciálisan hornyolt dugat�tyúrúd a CIMS permanens mágneses terében változást idéz

ff IndraControl L65, MLC13

elő. A Hall-szenzor érzékeli ezeket a változásokat és továb-

ff Multitouch HMI: VPB+VDP,

bítja a mikrokontrollerhez, ami kevesebb, mint 1 mm-es

VEP
ff Görgős lineáris vezetékek
ff PLC- és HMI-programozás:
kiváló rendszerintegrátor-partnerünk, a Hidromatic által, szakembereik
támogatásával

cc Bosch Rexroth hengerbe integrált mérőrendszere, a CIMS
(Cylinder Integrated Measuring System) a dugattyúrúd
Enduroq felületkezelési technológiájával együtt egyedülálló
módszert alkalmaz, amivel lehetővé vált a hosszan tartóan
megbízható, nagy pontosságú útmérés más fontos üzemi
jellemzőkkel együtt.

pontossággal (linearitás kisebb, mint 1 mm) kiszámítja, hol
helyezkedik a horony.
Az RS432 kommunikációs porton keresztül – PC-, PLC-kapcsolattal – a CIMS diagnosztikai szoftver lehetővé teszi a
mindenkori monitorozást. Jellemzője a nagy pontosság,

működtetése esetén azok szinkronmozgatása is lehetséges.

működése a dugattyúrúd hosszának korlátozása nélkül

A mérőrendszert a munkahenger üzemi nyomástól mentes

lehetséges. Egyszerű plug&play installáció és üzembe helye-

részére építik, így a henger megbontása nélkül szerelhető,

zés, manuális kalibrálás nélkül.

cserélhető. A Rexroth CIMS-technológia a szakaszos üzem

A dugattyúrúd pozíciójának információja nagyon fontos a fent

mellett is hosszú élettartammal bír, precíz, megbízható mérési

említett berendezéseknél, hiszen több henger együttes

protokollal. A progresszív kompenzációs algoritmus felhasz-

▶
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is. Az üzemeltetők azt a lehetőséget keresték, hogyan lehetsé-

CIMSmart-mérőrendszer alkalmazásának előnyei:
ff nyomon követi és értékeli a teljes rendszer
hatékonyságát
ff információkat ad a rendszer hibás működésének
elemzésére
ff inputként szolgál a rendszer-kondíciómonitoring
kialakítására, különös tekintettel a hengerek
kritikus elemei – tömítések, gömbcsuklók – állapotvizsgálatára

ges a komplex rendszer jellemzőit vizsgálni.

A Bosch Rexroth a CIMS-technológia fejlesztésében

A vevői oldalról érkező nagyobb igényre való tekintettel

több mint 20 éves tapasztalattal, világszerte számos

a CIMsmart-technológia rögzíti és tárolja a hidraulikus henge-

nagy projektekben való referenciával rendelkezik.

rek fontos üzemi jellemzőit, s egyúttal a berendezések építőinek és a végfelhasználóknak lehetővé teszi a mozgató beren-

Hazai referenciák:

dezések irányítási, karbantartási rendszerének tervezését.

▶ Kiskörei duzzasztómű 2. sz. főelzáró zsilipkapu működ-

Rögzíti a dugattyúrúd munkalökethosszának időbeli eloszlá-

tetése 3 db munkahenger CIMS-mérőberendezéssel

sát, az összes megtett utat, minimális és maximális sebessé-

▶ Jászsági-, Nagykunsági Főcsatornák zsilipműködtetése,

get, gyorsulást, a minimális-maximális üzemi hőmérsékletet,

2×3 db munkahenger CIMS-mérőberendezéssel

továbbá nyomon követi és értékeli a rendszer teljesítményét,
hatékonyságát.

◀ nálásával a mikrokontroller kiegyenlíti a lokális hőmérsékletnek és a mágneses rezonanciának a szenzorszignál pontosságát zavaró hatásait.

CIMS-mérőrendszer továbbfejlesztése, smarter monitoring, hatékonyabb ellenőrzés
A nagyméretű hidraulikus hengerek különböző nagy értékű
létesítmények kritikus fontosságú mozgató berendezéseit
működtetik, ahol fontos szempont a beruházás megtérülése

Az adatokból esetleges meghibásodásra, nem tervezett leállásra is következtetni lehet.

A CIMsmart-platform kibővített alkalmazási monitoring
• Összes megtett távolság alacsony és nagy sebesség mellett:
Szegmentálva, mennyi utat tett meg a dugattyúrúd 50 mm/
sec alatt és 50 mm/sec működési sebesség felett. Ez az adat
információt nyújthat a tömítés állapotára, élettartamára
vonatkozóan, mivel a kopás mértéke összefüggésben van
a magasabb vagy alacsonyabb sebességgel.
• Dugattyúrúd-munkalökethosszak időbeli összessége:
Öt különböző, 12 hónapos időtartamú üzem után következtetni lehet a munkahenger-tömítések, gömbcsuklók kopására, elhasználódására.
• Lökethossz-eloszlás mérése:
A különböző üzemi lökethosszok intervallumából,
pl. 0,01–0,1 m vagy 3–10 m fontos következtetések vonhatóak
le. Amennyiben a dugattyúrúd összességében hosszú utat
tett meg, de csak rövid löketekkel, a rövid löketek mentén a
dugattyúrúd felülete kipikkelyesedhet.
ee A Kiskörei Tisza II. Vízlépcső három egybeépített fő
létesítménye: a duzzasztómű, a vízi erőmű és
a hajózsilip. A duzzasztómű
az erőmű és a hajózsilip
között nyert elhelyezést,
feladata a tervezett duzzasztási szintek és a vízáteresztés biztosítása.
Az objektum öt db, egyenként 24 méter széles –
maximum 11 m-es vízoszlopot tartó – hidraulikus
működésű, billenőtáblás
szegmenskapuból áll,
amelyekkel a tározó vizét
duzzasztják fel. A duzzasztóműben szegmenskapunként két db hidraulikus
henger (méretek: dugattyú/
dugattyúrúd átmérő
500/200 mm, lökethossz:
7000 mm), valamint
a szegmenskapuk tetejére
szerelt egy db billentőtáblákat működtető henger
(méretek: dugattyú/rúdátmérő: 400/180 mm, lökethossz: 2600 mm) található.

A kopás és pikkelyesedés fokozottabb lehet, mint a rúd más
részein. Továbbá a tömítések is fokozottabban kopnak, mint
a hosszú munkalöketek esetében.
• Minimum és maximum dugattyúsebesség és -gyorsulás:
Maximális pozitív és negatív dugattyúrúd-gyorsulás,
valamint a mozgás iránya, továbbá az üzemi hőmérsékletet
az üzemidő figyelembevételével együtt átfogó képet nyújt
a berendezés működését – csúcsterhelését – illetően, jó
támpontot ad más hidraulikus rendszerrel történő összehasonlításra, továbbá segítséget nyújthat a hibaelhárításban és hibaelemzésben.
• Üzemi hőmérséklet:
A dugattyúrúd löket menti információi mellett fontos
a hidraulika-rendszer/hidraulikus henger hőmérséklettartományának (minimum-maximum) rögzítése az üzemeltető részére.
Ez hozzájárul az adott környezeti feltételek mellett
a rendszer teljesítményének értékelésére.
Az üzemi hőmérsékletek segítséget nyújtanak a tömítések
kopásának becslésében.

A modernizálás lehetősége
A korábbi CIMS-berendezések tovább fejleszthetőek
a legújabb CIMSmart-technológiával.
Meglévő hengerek felújítása során lehetőség van azokat
CIMSmart-mérőrendszerrel ellátni.
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Egyedi és
biztonságos
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Vállalatunk az idei évtől hazai támogatást is nyújt a gépspecifikus programok írásában, és egyben támogatja partnerei
programozási törekvéseit is.
Ennek alapjait a standard szoftverek parametrizálásában
megvalósított korábbi projektjeink és az anyacégünkkel
közös szoftverek fejlesztéseiben szerzett tapasztalataink
adják.
A különböző típusú buszokba és mozdonyokba beépített
standard szoftveres komplett rendszerek vagy a mezőgazdasági vonóerővizsgáló berendezés hosszú meghibásodás-

BODAS hardverek és szoftverek

mentes működése itthon is alátámasztják a Bosch autóipari
tapasztalatai alapján fejlesztett, világszerte elterjedt elektronikák megbízhatóságát.

A mobil munkagépeknek minden esetben meg kell felelniük a biztonságra vonatkozó különböző elvárásoknak, hiszen

Ezen a területen az első magyarországi BODAS-szoftver-

ez az a terület, ahol ember és gép könnyen megsérülhet.

fejlesztést a Hidrot Kft.-vel közösen kezdtük el. Ennek első

A gépgyártóknak konzekvensen csökkenteniük kell a veszélyfor-

lépése a Hidrot Profi 6.7 rézsűkasza vezérlőszoftverének

rásokat. Egyúttal a gépekbe és berendezésekbe épített komponen-

adaptálása az RC10-12 központi vezérlőelektronikára.

seknek támogatniuk kell a gépgyártókat az ilyen irányú törekvések

A folyamatról és a programozás részleteiről a következő

megvalósításában. A BODAS-rendszer elemei alkalmazásspecifiku-

számunkban olvashatnak bővebben.

san teljesítik ezeket a biztonsági előírásokat.

és az azokhoz kapcsolódó szoftveres háttér alkotja.

ddA Rexroth BODAS-rendszere jól kidogozott összetett-

ff Agya a központi elektronikacsalád, az RC-kontrollerek.
szoftver vagy egyedi gépspecifikus program.
ff Teste érzékelőkből, valamint beviteli és megjelenítőeszközök-

nyulnak, élhetünk a BODAS-rendszer széles körű alkalmazását
lehetővé tévő, egyszerű és rugalmas programozás lehetőségével,
és módosíthatjuk azokat vagy igény szerint komplett új programot
is írhatunk.

A BODAS-rendszer elemeit logikusan felépített hardverek

ff Lelke a betöltött program, mely lehet parametrizálható széria-

cc A Hidrot Profi 6.7 rézsűkasza vezérlőelektronikáját
BODAS-szoftver működteti.

ségével támogatja a komplex rendszerek kiépítését,
cc A DI4 képernyő rugalmasan felhasználható, hely- és költségtakarékos megoldást kínál a berendezés kezelésére.

ből álló hardverek széles skálája.
Az érzékelők segítségével hozzájuthatunk a berendezésünk szinte

A felsorolás végére maradt az RC-központi elektronika, ami a fenti

minden fontos fizikai jellemzőjének állapotához.

egységek jeleit feldolgozva végzi a gép funkcióinak szabályozását.

A portfólióban megtalálhatók a főképp hidrosztatika-monitorozás-

A ki-/bemenetek számától függően választhatunk a különböző

hoz szükséges nyomás-, hőmérséklet- és szennyeződésérzékelő

méretű elektronikák közül, melyeknél a teljesítménykimenetek

szenzorok, valamint a gépünk állapotát felügyelő erő-, gyorsulás-,

száma típustól függően: 4-től 28 analóg és 5-től 14 kapcsoló között

frekvencia-, szög- és vízszintérzékelők.

változik, és melyek egyidejűleg 35 A áramfelvételig működtethetők.

A kezelő utasításait nyomógombok, illetve botkormány

A 30-as sorozatnál egységesen 75 db bemenet konfigurálható, me-

segítségével közvetítheti az elektronika felé, amihez a Rexroth

lyek között találhatók frekvencia- és PTC-ellenállás-bemenetek is.

választékában többféle többtengelyes, kapcsolókkal ellátott joys-

Valamennyi elektronika egységesen 4 CAN adapterrel bír, ezek te-

tick található.

szik lehetővé a gyors kommunikációt a berendezés többi elemével,
például a dízelmotorral vagy a kijelzővel.

A kétirányú kommunikációt segíti még egy robusztus, nagyfelbon-

A BODAS-rendszer egyik nagy előnye, hogy a Rexroth által bizto-

tású színes 7 colos képernyő, amit 12 képernyőnként változtatható

sított hardvereket a megfelelő bemenetekre kötve az elektronika

funkciójú, programozható nyomógombbal, és a menüben való

automatikusan felismeri azokat, illetve adott esetben legördülő

navigálást segítő fix nyomó-, illetve forgókapcsolókkal láttak el.

menüből választhatjuk ki az alkalmazott Rexroth-típust.

A szabadon programozható 800x480 pixeles grafikus kijelző specifikálható érintőképernyővel is, és akár két színes IP69k védett-

A felhasználók kényelme érdekében az RC-elektronikák előre

ségű BODAS-kamera is csatlakoztatható hozzá, melyek képmegje-

megírt standard szoftverekkel is rendelhetők, nagymértékben

lenítését vagy tükrözését az előre megírt programmodulok teszik

leegyszerűsítve ezzel a prototípus gépek építésének idejét. Ilyen

nagyon egyszerűvé. A két CAN-Bus csatlakozás mellett a további

előre megírt szoftverek léteznek például a hidrosztatikus ventilá-

analóg és digitális ki-/bemenetek a berendezés többi egységével

torhajtásokhoz, kerék- és lánctalphajtásokhoz.

gyors kommunikációt tesznek lehetővé. A BODAS-service csatorna

Ezek a szoftverek tartalmazzák az általános igényeket kielégítő

bekötésével a képernyőn keresztül közvetlenül hozzáférhetünk a

funkciókat, melyeket a konkrét gép igényeinek megfelelően akti-

CAN-Bus hálózathoz, illetve hozzáférést kaphatunk a vele össze-

válhatunk, illetve tág határok között parametrizálhatunk.

köttetésben álló RC-vezérlőelektronikákhoz.

Amennyiben a standard szoftverek adta keretek szűkösnek bizo-

főleg a mobil hidraulika területén.

A BODAS-design és a BODAS-service programok segítségével egy
jól kezelhető grafikus felületen végezhetjük el a programírást és a
diagnosztikát.
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M4 „Load Sensing” vezérlőblokk
A mobil hidraulikus berendezések munkavégző szerelékeinél, amikor az energiahatékonyság a precizitással
párhuzamosan jelentkezik igényként, akkor az úgynevezett „Load Sensing (LS)” rendszerekről beszélünk. Az
LS szivattyú és a hozzá kiválasztott megfelelő LS vezérlőblokk a gép teljes életciklusa alatt jelentős üzemanyagmegtakarítást eredményezhet. Az ilyen rendszer a 4EE
koncepció „Energia igény szerint” pillérén alapszik.
A Bosch Rexroth mobil hidraulikus termék palettáján az
egyik ilyen LS vezérlőtömb az online konfigurátorral is
rendelkező lohri gyárunkban készített M4-szelepcsalád.
A szelep három különböző építési méretben érhető el
ügyfeleink számára mind állandó szállítású szivattyúk-

lési módoknak köszönhetően a szelep szinte bármilyen rendszerhez

hoz (Open Center), mind szabályozott szivattyúkhoz

adaptálható. Neves gépgyártók tették le voksukat a termék mellett,

(Closed Center). A legkisebb, az NG12-es névleges méret,

melynek köszönhetően az üzembe helyezett blokkok száma igen je-

mely szekciónként, fogyasztói oldalról 420 bar és

lentős. A szelephez pótalkatrész-ellátás biztosított. A szelep sokolda-

130 l/perc igényt képes kielégíteni. A következő két mé-

lúságának köszönhetően más márkajelzésű termékek is kiválthatóak.

ret az NG15 (420 bar 200 l/perc) és az NG22 (420 bar

A megfelelő kapcsolatok révén, a termék- és applikációmenedzsment

400 l/perc).

segítségével egyedi igények is akár 2-3 héten belül megvalósíthatók.

A szelepek úgynevezett fűzhető kivitelűek, így rugal-

Az ügyfelek számára is elérhető konfigurátor (NG12 és NG15 esetében)

masan tervezhető egy blokkon belül akár 20 funkció

egészen a végső lépésig elnavigál, ahol a teljes dokumentáció letölthe-

párhuzamos működtetése is a gép letalpalásától kezdve a

tő 3D méretezett rajzokkal, hidraulikus kapcsolási rajzokkal együtt. A

gémmozgatáson át a szerelék működtetéséig. A mechani-

konfiguráció során végig ajánlást kapunk a preferált elemeket illetően,

kus, elektromos, hidraulikus, elektrohidraulikus vezér-

így a felhasználó számára a szállítási idő egyértelműen látszik.

A Gemenc Zrt. használatában lévő darus uszály rakodóberendezése elöregedett.
Felújítására partnerünket, Krammer Lászlót kérték fel, aki a többéves jó partneri

Ügyfélelőnyök:

kapcsolat alapján a Bosch Rexroth Kft. mellett döntött.

▶▶ hatékony munkavégzés az LS-rendszernek és a precíz kezelhető-

A darugyártó a vázat gyors határidővel tudta szállítani, viszont a hozzá tartozó fülkével
és vezérléssel már problémái akadtak. A daru gyártójának kapcsolási rajzai és előírásai alapján komplett, hidraulikus vezérlésű rendszer tervezésére volt szükség. Az M4
load sensing blokkunknak és a hozzáadott elektromos vezérlésnek köszönhetően
2015 őszén egy új, modern, az igényeket kielégítő berendezést telepítettünk.

ségnek köszönhetően
▶▶ az egyedi online konfigurátor csökkenti a tervezésre szánt időt és
meggyorsítja a szállítást
▶▶ 
üzemeltetés közbeni magas megbízhatóság a terepen szerzett
széles körű tapasztalatoknak köszönhetően
▶▶ a könnyen beszerezhető pótalkatrészeknek és az alaposan átgondolt moduláris konstrukciónak köszönhetően egyszerű karbantartás és javítás
▶▶ a gépkezelő az aktuális gépterhelésre, gép helyzetére való tekintet
nélkül az elvárt precizitással működtetheti akár az összes funkciót
egyszerre – a könnyű kezelhetőség és a termelékenység mint alaptulajdonság jelentkeznek
▶▶ a szelep elérhető robbanásbiztos (ATEX) és korrózióvédelemmel
ellátott (bányászati, tengeri alkalmazás) kivitelben is
▶▶ ez a szelepcsalád egy speciális közlap segítségével kombinálható
az OilControl kisebb méretű szelepeivel, így ahol van kisebb folyadékigényű fogyasztó, ott ez a hibrid megoldás további hely- és súlycsökkenést eredményez
Alkalmazások:

Magyarországi referencia:

▶▶ daruk

▶▶ Krammer hajódaru

▶▶ fúróberendezések
▶▶ teleszkópos villástargoncák
▶▶ teherautó-felépítmények
▶▶ kőtörők
▶▶ kommunális gépek
▶▶ erdészeti gépek
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Kis tér, nagy erő

Új felsővezető a Bosch Rexroth Kft.-nél

A nagy projektekért július 1-jétől
Prekel Daniel felel

Vezet és mér egyszerre

 A konstans hajtásokkal össze-

hasonlítva a frekvenciaváltóval
felszerelt CytroPac hidraulikus
tápegységgel akár 80 százalékos energiamegtakarítás is
elérhető.

A gépmozgatások pontosságára és gyorsaságára vonatkozó
követelmények folyamatosan növekednek. A megoldásban
fontos szerepet játszanak azok a mérőrendszerek, amik abszolút pozíciókat fognak át és egyúttal a vezérlés számára küldenek
információkat.
Az IMS-A-val a Rexroth olyan abszolút értéket mérő rendszert
hozott létre, ami egyaránt integrálható golyós és görgős sínveze-

A 33 éves szakember 10 évvel ezelőtt gyakornokként kezdte pályafutását.

tékekbe. Az üvegmértékhez hasonlóan mér, de teljesen ellenáll
a szennyeződéseknek, a rázkódásnak, az ütésnek és a mágneses mezőknek.

„Örömmel tölt el, hogy már a kezdetektől
tanúja lehettem Daniel sikereinek.
Üdvözlöm a felsővezetői körben és
egyúttal köszönetemet fejezem ki
Mikófalvi Tamásnak, akinek a vállalat
nemcsak olyan híres, magyarországi
színpadtechnikai projektek tervezését és
megvalósítását köszönheti, mint
a Nemzeti Színház, a Zeneakadémia,
a pécsi Kodály Központ vagy a Zsolnay
Kulturális Negyed, hanem többek között
a vízgépészet, a vasúttechnika területén is
jelentőset alkotott”

Maximális teljesítmény a legkisebb helyigény mellett: az új Cytro-

dd Az IMS-A integrálható a golyós és görgős sínvezetékekbe.

Pac hidraulikus tápegységben takarékos Sytronix-hajtás, teljesen
kábelezett frekvenciaváltó és Ipar 4.0 csatlakozó is található.
A szerszámgépekhez kifejlesztett, csendes, kisméretű tápegységgel a Rexroth teljes mértékben újragondolta a 4 kilowatt
teljesítménytartományú tápegységek koncepcióját. Egyszerűen
csatlakoztassuk a megfelelő áramkörre, valamint a vezérléshez,
a hidraulika- és a hidegvíz-körfolyamhoz, és már megy is.

 www.boschrexroth.com/cytropac

– mondta a változásokkal kapcsolatosan
Ács István.
cc Prekel Daniel
dd Mikófalvi Tamás

Daniel duális képzés keretén belül a
hannoveri székhelyű Bosch Rexroth
Pneumaticsnél kezdte meg mechatronikai mérnöki tanulmányait.
A gyakornoki program és a sikeres
diplomamunka után, 2006 végén
a Bosch Rexroth Kft.-nél projektmérnökként került főállású alkalmazásba. Miután a 3D-konstrukciók és
PLC-programozások területén bizonyította tehetségét, 2008-ban az automatizálási projekt- és szervizcsoport
vezetője lett, majd 2011-ben a tervezési és projektosztály vezetője.

Innovációs díjat nyert a
Bosch Rexroth i4.0 szerelősorával

2016. július 1-jétől a nagy projektek stratégiai menedzsmentjét veszi
át Mikófalvi Tamás kereskedelmi

Az Automatica 2016 kiállításon a Bosch Rexroth moduláris felépítésű,

igazgatótól, aki 25 éves kiemelkedő

i4.0 szerelősort bemutató berendezését „MM Award” díjjal jutalmazta

pályafutása és nyugdíjazása után pro-

a Maschinenmarkt magazin. A szerelősorért, melynek egységei Lohrból,

Ács István ügyvezető igazgató;

jektigazgatóként a jövőben is a szín-

Stuttgartból és Schweinfurtból származnak, a Bosch Rexroth az automati-

Bartos Tamás gazdasági igazgató;

padtechnikai projektekért felel.

zálás kategóriában nyerte el az elismerést.

A vállalat felsővezetői a változás után

Keszler Gábor üzletfejlesztési vezető és egy személyben beszerzési és
logisztikai vezető;
Marczis Tamás műszaki igazgató;
Prekel Daniel nagy projektekért felelős vezető;
Szőke Gábor mobil alkalmazások üzletágvezető;
Volosinovszki Sándor ipari alkalmazások üzletágvezető.

local
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