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Szabadság és hatékonyság újradefiniálva
Az Open Core Engineering növeli a szoftverfejlesztés hatékonyságát és soha nem tapasztalt 
szabadságot és kibővített hozzáférést biztosít a vezérlőhöz. A közismert, magasabb szintű 
programozási nyelveknek köszönhetően olyan testre szabott funkciók hozhatók létre, melyek 
a firmverrel párhuzamosan az intelligens készülékeken is futnak. Különböztesse meg magát 
versenytársaitól és védje szakmai tudásbázisát!

Bosch Rexroth Kft.
www.boschrexroth.hu
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függönyt fel!
Az 1907-ben Budapesten átadott Liszt Ferenc Zeneakadémia a fiatal 
zeneművészek egyik leghíresebb felsőfokú képzőintézménye Magyar-
országon és Európában. Az átfogó felújítási munkálatok után,  
2013 októberében nyitotta meg ismét kapuit a nagyközönség előtt.
A Bosch Rexroth Kft. konzorciumi partnerével, a Színpad- és Eme-
lőgéptechnika Kft.-vel közösen vett részt a Zeneakadémia koncert- és 
kistermének megújításában, ahol többek között színpadi kellék- és 
díszletszállító emelőket, zenekari árok süllyedőt, biztonsági függönyt, 
18 gépi díszlethúzót és világítási tartót, 32 mikrofonmozgatást,  
függöny- és csillármozgatásokat stb. építettek be, illetve telepítettek.
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tudta-e, hogy 2014-ben a föld népessé-

gének már kb. 40%-a aktív internetfel-

használó? tudta-e, hogy a legnagyobb 

közösségi médiavállalatok felhasználói-

nak száma az utóbbi három év alatt 

megötszöröződött, és a világ közel hét-

milliárd előfizetőjének 57%-a mobiltele-

fonjának böngészőjét napi szinten  

rendszeresen használja? 

nyilvánvaló, hogy ez az elképesztő növe-

kedés megköveteli az ebusiness folyama-

tokban rejlő előnyök professzionális, 

mindkét fél számára kedvező kihasználá-

sát. A mi válaszunk erre a kihívásra  

a rexroth eshop rendszer, melyet büsz-

kén mutatunk be Önöknek jelen számunk 

vezértémájaként.

A bosch rexroth évek óta működteti 

elektronikus vásárlási felületét, a koMP 

rendszert, azonban a felgyorsult techni-

kai újdonságoknak köszönhetően szá-

munkra fontossá vált, hogy az ezek által 

támasztotta igényeknek maximálisan 

meg tudjunk felelni. Így az iparágainkon  

is túlnyúló, legjobb gyakorlatot követve 

vevőink véleményét, felhasználói szoká-

sait is figyelembe véve alkottuk meg új 

eshop rendszerünket, melyet ezekben  

a napokban vezetünk be széles körben  

a piacra.

@egyszerű. A korábbinál lényegesen 

egyszerűbb elérhetőség, átláthatóság, 

jóval szélesebb körű termékpaletta 

érhető el. Az eshopban a goto termékek 

is megtalálhatók. A goto Célzott szállí-

tási Programunkban a raktári választék-

ból az elemek akár egy napon kiszállí-

tásra kerülnek.

@ésszerű. Az eshopon keresztül a 

kereskedelmi funkciókon túl mérnöki 

segédeszközök is rendelkezésre állnak. 

könnyen használható kiválasztási mód-

szerek, letölthető CAD fájlok, projektre 

hangolt bevásárlókosarak segítik a fel-

használókat a mindennapi munkájukban.

@egyéni. A regisztrációt követően 

minden információ személyre szabott.  

Az üzleti folyamatok, az árak és a kiszol-

gálás/teljesítés is nyomon követhető.

biztos vagyok benne, hogy a lényegesen 

lerövidített szállítási lánc: az átlátható és 

gyors kiválasztás, az azonnali rendelés-

feldolgozás, valamint a háztól házig 

történő szállítás olyan kétoldali előnyöket 

nyújt, melyeknek köszönhetően vevőink-

kel együtt profitálhatunk az elektronikus 

kereskedelem pozitívumaiból, természe-

tesen mindezt a közös sikerek elérése 

érdekében.

ács istván

ügyvezető igazgató

bosch rexroth kft. 

kedves olvasó!

„rexroth eBusiness: egyenes út  
a jelentősen lerövidített szállítási lánchoz”
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Pneumobil verseny
„Hét évvel ezelőtt azért hívtuk életre ezt  
a versenyt, hogy egymásra találjon az éles, 
kutató szellem és a legkorszerűbb ismeretek-
kel felvértezett szaktudás támogató ereje” – 
nyilatkozta ács istván, a bosch rexroth kft. 
ügyvezető igazgatója.

Ezt a szellemiséget szem előtt tartva az idén május 16-17-én 
Egerben megrendezett pneumobilok erőpróbáján újra a 
versenyszámok között szerepelt a Forma–1-es csapatoknál 
is kulcsfontosságú telemetrikus rendszer használata. Az 
egri versenyen a távolsági futam során a versenybizottság 
által kiválasztott hét csapat használhatta a Bosch Rexroth 
által szállított telemetrikus eszközöket, melyek segítségé-
vel lehetőségük nyílt az eredményeket, adatokat már a ver-
senyszám alatt mérni, kiértékelni.
A versenyszám abszolút győztesét, a 4Go Teamet kérdez-
tük meg, foglalják össze tapasztalataikat a fent említett 
technikával kapcsolatban.
Már évek óta visszatérő résztvevői vagyunk a Pneumobil ver-
senynek. A telemetria, mint a verseny technikai újdonsága, 
azonnal felkeltette érdeklődésünket: tetszett az új kihívás gon-
dolata, valamint a plusz egy csapattag bevonásának lehető-
sége sem volt elhanyagolható számunkra. Így egyértelmű volt, 
hogy csapatunk pályázik a versenyszám berendezéseinek 
elnyerésére – kezdte mondanivalóját Dienes Alpár, a csapat-
kapitány.
A dokumentációk kiértékelését követően örömmel értesültünk 
arról, hogy a szervezőbizottság pozitívan bírálta el pályázatun-
kat, tehát azon szerencsések között vagyunk, akik tesztelhetik 
a Bosch Rexroth Kft. által felajánlott AF1 áramlásérzékelőt, 

PE5 nyomásmérő és SM6 útmérő szenzorokat, valamint 
további PLC analóg ki- és bemeneti modulokat. A rendszer 
megtervezése/kiépítése és kivitelezése során új tudásra tettünk 
szert, sok tapasztalatot szereztünk mind a rádiókommunikáció, 
az adatfeldolgozás, mind a szenzorok használata terén. 
Kezdeti nehézségek természetesen nálunk is akadtak: az érzé-
kelők értékeinek beolvasásánál, továbbá az adatmegjelenítő, 
adatmentő program használatánál. Csapatunk azonban – a 
2013 februárjában, a Bosch Rexroth Kft. budapesti székhe-
lyén megrendezett – PLC-oktatáson hallottakat-tanultakat 
alkalmazva, sikeresen vette az akadályokat, így a 2013. évi 
Pneumobil versenyen már egy tökéletesen működő rendszerrel 
állt rajthoz. Sajnos a helyszínen váratlan technikai problémák, 
a wireless modulok összehangolhatatlansága miatt azonban 
mégsem tudtuk élesben kipróbálni a rendszert. 
Az idei, azaz VII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny – 
powered by Bosch Rexroth megmérettetésre viszont már egy 
továbbfejlesztett telemetriás rendszerrel érkeztünk. Az új 
érzékelőknek köszönhetően bővebb információkat, adatokat 
gyűjthettünk járművünk működésével kapcsolatban, melyeket 
felhasználva versenykörülmények között tökéletesíthettük jár-
gányunkat.
Az eredmény magáért beszél: I. helyezés – Telemetria ver-
senyszámban.
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Napjainkban egyre nő a képzés, 
oktatás szerepe, hiszen a versenyké-
pesség növelése érdekében a válto-
zásra való felkészülés, a gyors reagálás, 
az új igények kiszolgálása, a megújulni tudás 
képessége minden vállalat rövid és hosszú távú 
célja.
Az információs vagy más néven tudástársadalomban az 
információ, a tudás az értékek forrása. Éppen ezért az 
oktatás-képzés, de főként a felnőttképzés területén meg-
nőtt a nem hagyományos tudásközvetítés szerepe. 
A szinte bárhonnan elérhető eLearning kur  zusok könnyű 
elérhetőségük és hasz nál hatóságuk, multimédiás kialakítá-
suk, lát vá nyos kerettörténetük és nem utolsósorban gazda-
ságosságuk miatt a világon mindenütt nagy népszerűség-
nek örvendenek. A tananyagok mindenki számára 
elérhetők – nincs szükség másra, csak internet-hozzáfé-
résre és e-mail címre – a kisebb települések diákjaitól 
kezdve a multinacionális cégek alkalmazottjáig, ezáltal 
megkönnyítve és elősegítve az élethosszig tartó tanulást. A 
gyors változásra való reagálás nagyban függ a munkatársak 

tanulási képességétől. Minél több-
fajta módszerrel képesek a munkatár-

sak az ismereteket elsajátítani vagy új 
információkat megszerezni, annál 

nagyobb versenyelőnyhöz jut a szervezet, és 
mindez természetesen egyéni szinten is érvénye-

sül. Ezenkívül a megfelelő szaktudás megszerzése a vállalat 
és az alkalmazottak számára is egyaránt megtérülő befek-
tetést eredményez, melynek köszönhetően nő a termelés 
hatékonysága, az alkalmazottak elkötelezettsége és fele-
lősségérzete. 

A Bosch Rexroth Kft. elkötelezettje a fejlődésnek, a munka-
társak képzésének, évek óta támogatója a felsőoktatásnak 
és követője az új trendeknek az oktatás területén is.
Az eLearning anyagjaink közül „A hidraulika alapjai” online 
képzés már magyarul is elérhető. A tananyag a hidraulikus 
komponensek működési elvétől és tulajdonságaitól kezdve 
egészen a hidraulikus kapcsolások felépítéséig számos 
olyan alapvető ismeretet nyújt, mellyel minden hidraulikus 
szakembernek rendelkeznie kell.

e-oktatás

O
K

TA
TÁ

S
elektronikus tanulás

T
E

SZ
T

szimuláció

HATÉKONY

készség
ismételhetőségmodul

naprakészonline

gyakorlatorientált

TANULÁS
TANANYAG

bővíthető tartalom

e-learning

multimédiás
tértől és időtől független tanulás

költséghatékony

TÁVOKTATÁS

távoli hozzáférés

ad
ap

tí
v

interaktív

VÁLLALATI KÉPZÉS

médiakönyvtár

oktatásmenedzsment rendszer

eredmények visszacsatolása

ismeretátadás
látványos

le
ck

e

nyomon követhető

Blended Learning

testre szabható megoldások

virtuális környezet

mérhető tudás

elektronikus 
tanulás

TESZT

TESZT

szimuláció

hatékony

készség

ismételhetőség

modul

NAPRAKÉSZ

online

GYAKORLATORIENTÁLT

GYAKORLATORIENTÁLT

tananyag

BŐVÍTHETŐ TARTALOM

e-learning

multimédiás

multimédiás

tértől és időtől 
független tanulás

KÖLTSÉGHATÉKONY

KÖLTSÉGHATÉKONY

távoktatás

TÁVOLI HOZZÁFÉRÉS

adaptív

interaktív

vállalati képzés

vállalati képzés

médiakönyvtár

oktatásmenedzsment rendszer

oktatásmenedzsment rendszer

eredmények visszacsatolása

eredmények visszacsatolása

ismeretátadás

LÁTVÁNYOS

LÁTVÁNYOS

leckeNYOMON KÖVETHETŐ

Blended Learning

Blended Learning

testre szabható megoldások

VIRTUÁLIS KÖRNYEZET

MÉRHETŐ TUDÁS

MÉRHETŐ TUDÁS

takarítson meg Ön is időt és pénzt  
és tanuljon tértől is időtől függetlenül!

az életen át tartó tanulás elve válasz a folyamatos változásra.
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Napjainkat az egyre rövidebb fejlesztési időszakok jellem-
zik, ráadásul a termékek élettartama is folyamatosan 
rövidül. Főként ezek határozzák meg a különböző ipará-
gakban alkalmazott, anyag- és információáramlási rend-
szerek kialakítását. A különféle alkotóelemek optimális 
szállításának, illetve összeszerelésének képessége most 
nagyobb jelentőséggel bír, mint eddig bármikor.  
A Rexroth hatékony, igény szerint összeállítható, bővíthető 
pályarendszereinek moduláris felépítése és az innovatív 
kiegészítők széles tárháza ideális megoldást biztosít a 
legkülönbözőbb termékek szállítására és pozicionálására. 
Fejlesztéseinkkel és megoldásainkkal arra törekszünk, 
hogy ügyfeleink és partnereink elvárásainak mindig 
megfeleljünk. Ilyen pályarendszert épített a már Magyaror-
szágon is negyedszázados múlttal rendelkező General 
Electric (GE) fényforrás-üzletágának a Bosch Rexroth. 
Ezzel mind a megrendelő, mind a szállító hozzájárul a 
vállalatok egyre inkább előtérbe kerülő fenntarthatósági 
törekvéseihez és stratégiai – környezeti, illetve társadalmi 
– céljainak megvalósításához.
A GE 1989 vége óta van jelen Magyarországon, a cég itteni 
tevékenységének sikereit jelzi, hogy mára mind az öt fő 
üzletága aktív hazánkban. A GE Magyarország legnagyobb 
amerikai munkáltatója (több mint 12,5 ezer munkatárssal), 
valamint az egyik legnagyobb befektető és exportőr az 
országban, de kiemelkedő potenciált jelentenek a kapcso-
lódó kulcsbeszállítók – jelen esetben a Bosch Rexroth is e 
körbe tartozik.
Amióta Thomas Edison felfedezte az izzólámpákban 
használatos izzószálat, a GE „fénnyel árasztja el a világot” 
– a cég a fényforrás-üzletág mottójának megfelelően 128 
év elteltével is innovatív termékeket kínál háztartási, üzleti 
és ipari ügyfelei számára. Az innováció és a hatékonyság 
példája a kültéri LED lámpacsalád, ezeket a termékeket 
ráadásul Magyarországon, a GE nagykanizsai telephelyén 
gyártják. A GE innovációs és kutatás-fejlesztési tevékeny-
sége jelentősen hozzájárul Magyarország versenyképessé-
gének növekedéséhez is.
A kültéri LED lámpák nem csupán a legújabb technológiát 
képviselik, a különböző méretek, dizájnelemek és műszaki 
tulajdonságok a legváltozatosabb és folyamatosan bővülő 
vevői – például önkormányzati – igényeknek is megfelel-
nek. A termékcsaládhoz kapcsolódó, új, automatizált 
szerelősor elsősorban a ciklusidő csökkentésével,  
a kapacitások bővítésével átlátható és hatékony gyártást 
tesz lehetővé. A szerelési folyamat elemzése és a GE 
szakembereivel folytatott egyeztetés során egy kétszintes, 
egyenes vonalú, palettás szállítópálya-rendszert és a sorra 
merőlegesen 4 darab előszerelő szakaszt telepítettek.
A szerelés során a lámpákat – speciális kialakításuk és 

súlyuk miatt – a méretnek megfelelő, sajátos ülékekben 
rögzítik, amelyeket a rendszerhez alkalmazott standard 
Rexroth TS2 palettára rögzítenek. Az optimális működés 
érdekében meghatározott, 18 darab paletta mozgatása, 
torlógörgőláncos szakaszokkal történik, amellyel minimali-
zálható a súrlódás és az ebből adódó zajterhelés is. Az 
alkalmazott hajtásfejek egyenként 700 kilogramm össztö-
meg mozgatására alkalmasak, így biztosítják a probléma-
mentes szállítást. Az aktuális típusnak megfelelő ülék 
igény szerint cserélhető, közülük a legnagyobb, 1200×600 
milliméter alapterületű, ennek megfelelően a 7 munkaállo-
mással rendelkező és 1-1 darab puffer pozícióval ellátott 
fősor összesen 22 méter hosszúságú. A sor végein  
a legnagyobb ülék méreteinek megfelelő, egyszerű, 
azonban robusztus kialakítású liftek kerültek elhelyezésre. 
Oldalirányban a behordó (hevederes) szakaszok és mun-
kaállomások határozzák meg a rendszer teljes szélességét, 
amely összesen 4 méter. Az állomások kialakításánál 
törekedni kellett a standard elemek alkalmazására, szem 
előtt tartva a bővíthetőséget és költséghatékonyságot.  
E célok megvalósítása érdekében az eszközök rögzítésére, 
az anyagtároláshoz és az adagoláshoz alkalmazott eleme-
ket a Rexroth standard kínálatban elérhető MPS (kézi 
szerelőállomás) rendszeréből választottuk ki. A munkaállo-
mások megvilágítását természetesen a GE biztosította.
A teljes rendszer vezérlését a fősoron elhelyezett központi 
vezérlőszekrényben egy Rexroth L10 PLC végzi, amely 
mellett 6 db új, saját fejlesztésű EFC3600 frekvenciaváltó 
is helyet kapott. A frekvenciaváltók a szakaszoknál alkal-
mazott felfutás/lefutás szabályozásáért és a működési 
sebességért felelősek. A szekrény ajtaján elhelyezett 
Rexroth VCP kijelzőn a munkaállomások és szakaszok 
működését szabályozhatjuk (engedélyezés/tiltás), mely 
által az energiamegtakarítás is garantálható, azaz mindig 
csak a megfelelő és szükséges számú állomás működjön.
A kültéri LED lámpacsalád amellett, hogy akár 40–70 
százalékkal is csökkentheti az üzemeltetési költségeket, 
jelentősen javítja a városokban és a falvakban lakók 
életminőségét. A LED-es világítótestek színhűségükkel 
emelik ki a települések éjszakai szépségét, ez – a különle-
ges esztétikai élményen túl – biztonságosabbá teszi a 
közlekedést is, az irányított fényű LED-ek ugyanis kizáró-
lag a szükséges területre vetik a fényt. A jövőbe mutató 
termékekhez természetesen az elvárásoknak megfelelő 
gyártórendszerek szükségesek. A Rexroth széles termék-
palettájának köszönhetően a különálló területeket átfogó, 
komplett, kulcsrakész megoldásokat kínál, amelyre az 
egyik legjobb példa az említett, a fenntartható fejlődés 
szolgálatába állított szerelősor.

rexrothtal a fenntartható 
fejlődésért 
Új gyártósoron készülnek a GE kültéri LED lámpái

A nemrég átadott, költséghatékony ge-gyártósor jelentős mértékben járul 
hozzá a biztonságos közvilágítás elterjedéséhez. A telepítés után, a ciklusidő 
csökkenésével nőtt a gyártási kapacitás, így nemcsak a gyártósoron készülő 
termék, hanem maga a berendezés is az előremutató és fenntartható fejlődést 
szolgálja.
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eFC3600

A Rexroth új, kiváló minőségű frekvenciaváltója kompakt kivitelének, 
könnyű szerelhetőségének és egyszerű paraméterezhetőségének 
köszönhetően helytakarékos és költséghatékony feszültség/frekven-
cia (U/f) konverter megoldást nyújt a 0,4 kW–4 kW teljesítménytar-
tományban. Az EFC3600 frekvenciaváltók számos intelligens képes-
séggel rendelkeznek, így nagyon sok tervezési és felhasználási 
követelménynek megfelelnek. A praktikus, külső komponensek 
nélküli kompakt kivitel amellett, hogy jelentősen megkönnyíti  
a telepítést, beépítésével egyúttal helyet is megtakaríthatunk.  
A – egyébként eltávolítható – kezelőpanel optimális üzembe helye-
zést és kezelést biztosít és memóriafunkcióval segíti a paraméterek 
gyors átadását.

Legfontosabb műszaki paraméterei:
 f 1×200…240 VAC (0,4 kW–2,2 kW) és 3×380…480 VAC  

(0,4 kW–4 kW)
 f Magas túlterhelhetőség: 200%/1 s; 150%/60 s
 f 500 °C környezeti hőmérsékletig nincsen teljesítménycsökkenés
 f Motorhőmérséklet-figyelés
 f Szerszám nélkül cserélhető ventilátor (0,75 kW-ig nincsen 

ventilátor)
 f Beépített fékchopper és hálózati szűrő

 
Alkalmazási területei lehetnek például ventilátorok, légkondicionáló 
rendszerek, szerszámgépek és szállítópályák hajtásai, élelmiszer- és 
csomagolóipari felhasználások. 

Fv és Fe frekvenciaváltók

A Rexroth másik két frekvenciaváltó-családja igen széles teljesít-
ménytartományt fog át. 
A Rexroth Fv frekvenciaváltók teljesítménye 0,4 kW-tól egészen  
90 kW-ig terjed. Működhet U/f vagy mezőorientált módban  
(enkóderrel is vagy anélkül). Felhasználási területe ennek köszönhe-
tően igen széles, a hidraulikus rendszerektől kezdve a gumiiparon át  
a papír- és nyomdaiparig számos ágazatban alkalmazható. Az Fv 
frekvenciaváltók fő ismérve az egyszerű beállítás és szerviz (eltávo-
lítható kezelőpanel memóriafunkcióval, egyszerű paraméter-bevitel), 
speciális funkciók és magas hatásfok, beépített hálózati szűrő, 
paraméterezés és élesztés PC-szoftver segítségével.

A Rexroth Fe család frekvenciaváltói költséghatékony U/f konverter-
ként működhetnek és teljesítményük a 0,75 kW–160 kW teljesít-
ménytartományban választható. Tipikus felhasználási területeik  
a szivattyúk és ventilátorok, a szállítópályás és konvejoros megoldá-
sok. Főbb jellemzők: beépített fékchopper (< 15 kW), magas túlter-
helhetőség, széles teljesítményspektrum-tanúsítvány. A már említett 
teljesítmények (0,75–160 kW/3×380… 480 VAC) két különböző 
típusban állnak rendelkezésre:

 f G típus a magas túlterhelések esetén
 f P típus a folyamatos terheléseknél (szivattyúk, ventilátorok)

Valamennyi frekvenciaváltó rendelkezik CE jelöléssel és UL tanúsít-
vánnyal, valamint világszerte elérhető szervizzel.

A Rexroth új frekvenciaváltói szabadon definiálható V/Hz karakterisz-
tikájukkal, kompakt kivitelben, beépített fékchopperrel és hálózati 
szűrővel univerzálisan, az alkalmazások széles körében alkalmazha-
tók. A termékek rendkívül könnyedén, egyéb perifériás eszközök 
nélkül is használhatók.
Általánosságban elmondható, hogy a frekvenciaváltó egy olyan 
készülék, amibe bevezetjük az áramot és a kimenetére aszinkronmo-
tort kapcsolunk.  
A frekvenciaváltó a motorra nem 50 Hz-es, hanem egy (bizonyos 
határok között) tetszőlegesen változtatható frekvenciájú feszültsé-
get ad. Az állandó frekvenciájú tápfeszültséget folyamatosan változ-
tatható frekvenciájú feszültséggé alakítja át, amellyel a motor 
fordulatszáma változtatható. Alapvetően arra a célra használják, 
hogy a motorral hajtott berendezés hatásfokát javítsa, amit úgy 
érhetünk el, hogy a fordulatszámot mindig a változó terheléshez 
igazítjuk, és mindezt széles fordulatszám-tartományban tehetjük  
a folyamat pontos és állandó ellenőrzésének céljából.

Széles körben alkalmazható  
eFC 3600, Fv, Fe frekvenciaváltók

egyszerűen hatásos

„szárnyal a magasban”
A Bosch Rexroth Kft. és az Excel-Csepel Kft. közös 
fejlesztése, a már több éve szériában gyártott ferde-
ágyas esztergagép legújabb, energiahatékony válto-
zata az SLT 400. A Rexroth CNC-vezérlőjével, szervó-

hajtásaival és a legújabb Sytronix 
hidraulikus tápegységével ellátott beren-
dezés első darabja nemrégiben került 
értékesítésre, így újdonsült tulajdonosa 
hamarosan tapasztalhatja az akár 80%-os 
energiamegtakarításra képes konstrukció 
előnyeit.
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A Békéscsabai Mezőgép Vállalat 1994. december 1-jétől került  
a Linamar kanadai részvénytársaság 100%-os tulajdonába. A PPM 
1999-ben kezdte meg működését, a nevükből adódóan precíziós 
alkatrészek gyártásával foglalkoztak. A gyáregység a közép- és 
alacsony volumenű, viszonylag nagyméretű és nagy pontosságú 
alkatrészek megmunkálására, szükség szerinti szerelésére jött 
létre. Első termékeik közé tartoznak az áramfejlesztő generátorok 
nagy pontosságú tengelyei, valamint különféle forgácsolt öntvény 
alkatrészei. Ma már gépjárműüzemanyag-adagoló rendszer alkatré-
szeit, gépkocsi- és erőgépcsapágy-tartókat, személy- és teherfelvo-
nókhoz szerelt egységeket, kompresszoralkatrészeket, ipari beren-
dezésekhez tengelyeket, szélerőmű-alkatrészeket is gyártanak.
A felmerült igény a telepített robotcellák közötti folyamatos terméká-
ramlás biztosítására, a palettás szalagok üzembiztos tervezésére és 
telepítésére vonatkozott.  
A projekt természetesen a helyszíni felméréssel vette kezdetét.  
Már ekkor egyértelműen kiderült, hogy a palettás szállítórendszer 
mellett egy kiegészítő hevederes pályaszakasz is a feladat része 
lesz. A VarioFlow 90 palettás pályarendszer mellett ezért a projekt-

robotcella-kiszolgálás  
a békéscsabai PPM-nél 
A bosch rexroth kft. és a linamar Hungary rt. között hosszú távra visszanyúló eredményes és megbízható 
együttműködés áll fenn: beleértve nemcsak az elemeladásokat és gépértékesítéseket, hanem a projektmun-
kák megvalósítását is. ezen jól működő kapcsolatnak is köszönhető, hogy amikor a linamar rt. békéscsabai 
részlegében a Precision Part Manufacturingben (PPM) felmerült az igény egy meglévő, jól működő rexroth 
palettás pályarendszer-konstrukció „lemásolására”, akkor természetesen az első alkalmazást is szállító 
bosch rexroth kft.-t kérték fel ennek megoldására, kivitelezésére.

osztály bevonásával a hevederes anyagtovábbítás kialakítása is 
szerepelt az ajánlatban. Az ajánlat elküldésével egy időben a partner 
egy komplett, műszaki-telepítési rajzokkal kiegészített dokumentá-
ciót kapott kézhez. 
A VarioFlow 90 pályaszakasz teljes hossza három méter volt, mely 
pálya természetesen a partner kérésének megfelelően, komplett 
megoldásként érkezett meg, gondolhatunk itt az érzékelők helyzeté-
nek meghatározásától a pozicionálóegységek végleges elhelyezéséig. 
A megmunkálóközpontok közötti kis terület miatt a VarioFlow 
könnyű integrálhatósága fontos jelentőséggel bírt a tervezés és 
kiválasztás során. Mivel a palettás szállítórendszert a meglévő 
berendezések közé kellett beilleszteni, szükségszerű volt a 
VarioFlow rugalmas és moduláris építhetősége. Így a rendszer egy-
szerűen és flexibilisen volt igazítható a hevederes pályaszakaszhoz.   
A szállítási határidőket is tartalmazó árajánlatban szereplő tételek 
a PPM részéről elfogadásra és megrendelésre kerültek.  
Az ajánlat tartalmazta a három méter hosszú szalagot, a VF90-es 
kanyarhajtást, a kiemelő- és pozicionálóegységet, a stoppereket 
pozícióérzékelőkkel, az acélfelületű palettákat és lábakat, valamint 
a hevederes szállítópályát a szükséges hatásfejjel és lábakkal. 
A VarioFlow 90 palettás szállítópálya és a hevederes pályaszakasz 
megérkezése után a próba-összeszerelés a Bosch Rexroth Kft. 
Budapesten található, nyugat-európai szinten is minden igényt 
kielégítően felszerelt új gyártó- és műhelycsarnokában történt meg. 
A tesztelés után viszont már a békéscsabai telephelyen került sor a 
helyszíni összeszerelésre. A beüzemeléshez szükséges villamos 
bekötéseket és vezérlést a megrendelő kérésére a PPM végezte el.  
A palettás pályarendszer beüzemelése óta megbízhatóan, a meg-
bízó megelégedettsége mellett folyamatosan dolgozik és végzi 
feladatait.
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A részecskeszámláló alapvető komponense  
a munkafolyadék állapotát monitorozó 
megoldásoknak. A Rexroth OPM II-vel a 
közeg szennyezettségének aktuális értéke, 
illetve mértékének folyamatos nyomon 
követése, valamint annak dokumentálása 
lehetséges. A mérési eredményekből 
kirajzolódó trendek elősegítik a karbantar-
tások idejének optimális meghatározását. 
Az előre definiálható két darab riasztási 
határérték gyors reakciót tesz lehetővé  
a karbantartók számára, ezáltal elkerülhe-
tőek az egyes alkatrészek meghibásodása 
után bekövetkező további következményi 
károk. A hidraulikus rendszerekben  
a meghibásodások döntő hányada a nem 
megfelelő tisztaságú munkafolyadékra 
vezethető vissza, ennek elkerülése tehát 
nagyban növeli az üzembiztonságot, 
továbbá a komponensek élettartamát. 
Használatával jobb rendelkezésre állás 
érhető el.
A készülék működési elve a következő:  
a mérőcellán átáramló folyadékot egy lézer 
világítja át, melynek fénye egy fotocellára 
esik. A tiszta folyadékon átjutó, illetve a 
közegben található szennyeződések által 
visszavert és elnyelt fénymennyiség ará-
nyából adódik a szennyezettség mértéke. 
Az egyre nagyobb teljesítményű gépek 
mind magasabb követelményeket támasz-
tanak az üzemi folyadékok minősége 
tekintetében. A Rexroth életciklusme-
nedzsment- (TCO) filozófiájához illeszke-
dően, a sokéves tapasztalattal rendelkező 
szakembereinken keresztül, az üzemelte-
tés során is műszaki támogatást nyújtunk  
a gépek életciklus-hatékonyságának maxima-
lizálásához. A hidraulikus rendszerek 
kiegészítéseként az OPM II számos előnyös 

tulajdonsággal rendelkezik. Integrált adattá-
rolással megvalósul a hőmérséklet és az 
üzemóra rögzítése, ezek egy esetleges 
áramkimaradás során sem vesznek el.  
A nagyméretű, többfunkciós kijelző SAE 
AS4059E vagy ISO4406:99 tisztasági osztály 
szerint, négy ISO tisztasági osztály kijelzé-
sére alkalmas: 4µ, 6µ, 14µ, 21µ. A kijelzőn 
alapértelmezésben mindig a legutóbbi mérés 
eredménye, a következő mérés időpontja 
vagy a mérésből hátralévő időtartam jelenik 
meg. A kijelző akár 190 fokkal elforgatható, 
így a beépítés helye szabadabban meghatá-
rozható, és a leolvashatóság is biztosítható.  
A kijelzőn keresztül programozás is lehetsé-
ges. Az OPM II IP 67-es védettségi szintű, 
akár 420 bar dinamikus és 600 bar statikus 
nyomásig is alkalmazható és –20–80 °C 
között problémamentesen üzemel. A hidrauli-
kus rendszerbe kötéshez két Minimess® 
csatlakozóval rendelkező mérőtömlő elégsé-
ges. Az OPM II alkalmas ásványi olajok, 
bioolajok és dízel üzemanyag elemzésére.  
A mért adatok CAN-Buson keresztül továbbít-
hatóak és kiértékelhetőek. Másik lehetőség-
ként számítógépes kapcsolat is létrehozható 
USB-CAN adapterrel. Így a szállítási terjede-

A rexroth hidraulikára kiterjedő, komplett szűréstechnikai 
alkalmazásainak legújabb képviselője az oPM ii online optikai 
részecskeszámláló. A készülék lehetővé teszi a hidraulikus 
munkafolyadék szennyezettségi fokának folyamatos monitoro-
zását, ezáltal növelve az adott berendezés üzembiztonságát, 
az egyes alkatrészek élettartamát és a karbantartás hatékony-
ságát. 

oPM ii online optikai 
részecskeszámláló 
hidraulikus 
berendezésekhez

A
B

U

t

C

lem részét képező szoftverrel, számítógépen 
is kezelhetőek a mért adatok. A Rexroth 
online optikai részecskeszámlálót használati 
utasítással, kalibrálási jegyzőkönyvvel szállít-
juk, ez utóbbi megújítását a felhasználási 
körülmények függvényében kétévente javasol-
juk. 
A Rexroth teljes szűréstechnikai portfólióján 
belül megtalálhatóak az új, díjnyertes komp-
lett szűrőcsaládok és a németországi gyár-
tású, garantált minőségű szűrőelemek is, 
melyek méretezését, kiválasztását interneten, 
okostelefonnal is elérhető alkalmazásaink 
(FilterSelect és Fit4Filter) segítik. Az OPM II 
online optikai részecskeszámláló mellett  
a hidraulikus munkafolyadék tisztaságának 
kontrollálására mobil részecskeszámláló 
(MPC4614), valamint víztartalom mérésére 
alkalmas eszköz is (WGM 07) alkalmazható.  
A hidraulikus munkafolyadék kondicionálásá-
hoz szakszervizünk, illetve a több szabadalom 
által védett VacuClean® szűrőkocsi áll rendel-
kezésre, mely a szilárd szennyeződéseken túl 
a vizet, illetve a gáznemű szennyeződéseket 
is képes eltávolítani, megnövelve nemcsak a 
gép, de a munkafolyadék hasznos élettarta-
mát is. 

 e A mérőcella  
működési elve
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profitabilitás

személyre szabott

automatikus

eShop
gyors

 24 óra
7 nap

gyakorlati előnyök
 időmegtakarítás

 aktuálismérnöki segédeszköz

pontos

 nyomon követés

kényelmes

aktuális

 egyéni árak

munkaidőn túl is

 megbízható
bevásárlólisták

 GoTo
konfigurálás

naprakész szállítási határidő

eshop 
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A rexroth eshopról:

Mindig az adott pillanatban aktuális információkat 
tudja elérni, továbbá:

 f  széles termékpaletta esetében a termékek online-
konfigurációja és rendelése is lehetséges,

 f megtekintheti saját árait,
 f  ellenőrizheti a megtekintéskor aktuális szállítási 
időpontot, és amennyiben a preferált kínálatból 
(GoTo) rendel terméket, egyúttal a leggyorsabb 
szállítási határidőt választja,

 f rendeléseket és ajánlatkéréseket küldhet el 
 f  nyomon követheti ajánlatkéréseit, rendeléseit  
és számláit,

 f  termékinformációk, CAD-adatok és műszaki 
dokumentációk is rendelkezésre állnak,

 f  megjelenítheti rendelései nyitott tételeit  
és bevásárlólistákat is használhat.

profitabilitás

eShop
 aktuálismérnöki segédeszköz

 egyéni árak

munkaidőn túl is

 megbízható
naprakész szállítási határidő

eshop egyszerű, 
ésszerű, 
egyéni

egyszerűbb mérnöki 
tervezési folyamatok, 
ésszerűbb időgazdálkodás, 
egyéni és személyre szabott 
információk
Amikor internetes vásárlásról beszélünk, olvasunk, nem is 
gondolnánk, hogy a Rexroth eShopjában nemcsak egy-
szerű elemeket, hanem konfigurált, a vevő igénye szerint 
alakított termékeket is vásárolhatunk. Mindezt gyorsan és 
kényelmesen, ráadásul úgy, hogy a bejelentkezés után 
megjelenő rendszerben mindig az adott vásárlóra érvé-
nyes aktuális árainkat, a kiválasztott termékek esetében 
szintén az épp akkor aktuális szállítási határidőt látjuk.  
Ha esetleg egy órával később vagy netalán másnap szeret-
nénk folytatni a kiválasztási/rendelési folyamatot, könnye-
dén összeállíthatjuk bevásárlólistánkat és el is menthetjük 
azt. Később folytathatjuk a vásárlást, a rendszer automati-
kusan aktualizálja az árakat és a szállítási határidőket.  
Az elmentett bevásárlólista bővíthető, módosítható, szük-
ség esetén egy speciális cserefájlformátumba exportálható 
és a vevő saját ügyviteli rendszerébe beolvasható. Mód 
van más rendszerben készített bevásárlólisták importjára 
is. Jelentősebb forgalmat bonyolító ügyfelek esetén az 
egész folyamat automatizálható, és közvetlen elektronikus 
kapcsolat építhető ki a partner és a Rexroth rendszere 
között. 2014. július 18-tól a KOMP rendszert használó 
ügyfeleink az elsők között próbálhatták ki az új Rexroth 
eShopot, hiszen rendszerünket csak 2014. szeptember 
1-jén nyitottuk meg a nagyközönség számára. Az új Rex-
roth eShopnak köszönhetően növelheti gyártási folyamata-
inak hatékonyságát, időt takaríthat meg és mérnöki terve-
zési feladatait is leegyszerűsítheti.



ból is. A tesztelés alatt kollégáink feladata  
a rendszer összes funkciójának ellenőrzése,  
a hibák javítása volt azzal a céllal, hogy  
a Rexroth eShop funkciói és a felület megjele-
nítése is minél könnyebben kezelhető és átlát-
ható legyen.
A magyar csapat négy tagból áll, akik az üzleti 
koncepciótól kezdve, a tesztelésen át a beve-
zetésig a projekt részesei. Többek között  
a helyi fejlesztésekért és a felület fordításáért 
is feleltek.

Mi a különbség a korábbi internetes vásárlási  

felület, a KOMP és az eShop között?

Amíg a KOMP külön adatbázissal működött, 
addig az eShop SAP-alapú, így egyértelmű, 
hogy nagyobb lehetőségeink vannak a teljes 

körű integrációra. Ez látszik is a 
rendszer felépítésénél és funkcióinál, 
hiszen minden benne van: termékek, 
katalógusok, naprakész árak és szállí-
tási határidők, a rendelési folyamat-
hoz kapcsolódó összes szegmens, 
sőt a termékek széles körében konfi-

guráció segíti a megfelelő és egymáshoz illeszkedő kompo-
nensek kiválasztását. Az összetettebb, illetve mérnöki 
szaktudást igénylő termékek esetében speciális konfigurá-
ciós funkciót és szerkesztett keresési maszkokat is biztosí-
tunk. Lehetőség van az ajánlatkérések, rendelések, szállítá-
sok nyomon követésére, még abban az esetben is, ha nem 
az eShopon keresztül történt a rendelés. Tartalmazza és 
külön jelöli a GoTo termékeinket, tehát azt a preferált 
elemválasztékot, amely esetében a leggyorsabb a szállítás. 
Az eShop a Rexroth eBusiness filozófiájának a része, mely-
nek elemei még az EDI (elektronikus adatcsere) és az OCI 
(nyílt katalógusfelület). Használatára csak regisztráció után 
van lehetőség. Az engedélyezési folyamat befejeztével az 
egyedi felhasználói jelszó garantálja a teljes biztonságot. 
Míg a KOMP esetében a termékeket és termékköröket 
úgymond alulról, egyedi választás alapján kezdtük az adat-
bázisba betölteni, emiatt a termékválaszték karbantartása 
eléggé nehézkes volt. A Rexroth eShop a vállalatirányítási 
rendszerrel összekötött, így globálisan és szinte automati-
kusan működnek ezek a folyamatok, hiszen a rendszer 
mindig a pillanatnyi valós adatok, készletek alapján dolgo-
zik. Ezt a felhasználók is észreveszik, hiszen az eShop 
sokkal pontosabb képet ad a Rexroth kínálatáról és a hasz-
nálata is jóval egyszerűbb.

Mennyi ideig tartott és hogyan zajlott az előkészí-

tés? Melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek  

a projekt történetében?

A rendszer bevezetését kétéves előkészítő 
munka előzte meg, hiszen a korábbi KOMP 
rendszerünket egy korszerű megoldással 
szerettük volna felváltani. Fontos volt, hogy 
egy olyan felület jöhessen létre, amely nem 
rendelkezik külön adatbázissal, az adatokat 
közvetlenül az SAP-ból kapja. Így garantálható, 
hogy a felhasználó bármikor az aktuális készle-
tet, árat, szállítási határidőt stb. látja. 
 A „nyers” rendszer felállításával egy időben 
meg kellett vizsgálnunk a teljes szervezet 
működését, az általunk kínált termékcsoporto-
kat, hogy a szükséges átalakítási folyamatokat 
megkezdhessük. A kommunikációs csatornák 

és az IT-háttér kialakítása után a felületet az egyes orszá-
gok sajátosságaihoz igazítottuk.
A pilot projekt Németország és Olaszország bevonásával 
zajlott. Ezekben az országokban ez év januárjától már 
használják a rendszert, folyamatosan gyűjtik a tapasztala-
tokat, hogy a Rexroth globális projektjében részt vevő 
országok egy még optimálisabb és integráltabb rendszert 
használhassanak.
USA, Mexikó, Kanada, Csehország, Norvégia és Magyaror-
szág július közepén kapcsolódott a rendszerhez, míg 
Belgium, Hollandia, Nagy-Britannia, Svédország, Francia-
ország és Finnország szeptemberben csatlakozik.

Hogyan állt össze a nemzetközi és a magyar csapat? 

Globális projekt révén a résztvevő kollégák a világ számos 
pontjáról érkeztek. Kiemelten fontos volt, hogy több 
területről is bevonjuk a munkatársakat, hiszen a rendszer 
tökéletesítéséhez szükség volt mérnöki szaktudásra, a 
termékek és a kereskedelmi folyamatok ismeretére, 
továbbá az informatikai jártasság is nagyon nagy szerepet 
játszott a kollégák kiválasztásakor. 
A rendszert itt Budapesten teszteltük egy héten keresz-
tül. Közel 40 munkatársunk érkezett, főként Európából, 
de voltak résztvevőink az Egyesült Államokból és Mexikó-

„A hosszú, precíz előkészítő munka eredményeként egy 
felhasználóbarát, de mindenekelőtt mindig aktuális rendszerrel 
tudunk világszerte az ügyfeleink rendelkezésére állni.”

tudjon meg többet  
az eshop bevezetéséről! 
keszler gáborral, a global eshop projekt magyarországi vezetőjével beszélgettünk

 c keszler gábor 
A Bosch Rexroth AG 
Global eShop 
Review-Committee 
tagja, a Bosch  
Rexroth Kft. üzletfej-
lesztési vezetője
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A Flexmont Kft. 1974 óta foglalkozik szerelésautomatizálás-
sal, egyedi gépgyártással, célgépépítéssel. A tevékenység 
alapját több nyugat-európai licenc megvásárlása képezte.  
A licencek tartalmazták ergonómiai munkahelyek, szállító-
rendszerek, szerelőkisgépek, vibrációs adagolók, manipu-
látorok, sajtolók, építőelemeinek gyártási, forgalmazási 
jogát. A vállalat 35 éves működése során a szereléstechni-
kai, automatizálási, egyedi gépgyártási tevékenysége folya-
matos fejlődési ciklusokon ment át. Ma már fő tevékeny-
ségként nem építőelem-gyártóként, hanem 
rendszerintegrátorként működik.

Milyen gyakorisággal használta a korábbi rendszert? Miért?

A korábbi rendszert napi rendszerességgel használtam, 
főként a gépgyártások kereskedelmi áruszükségletének 
beszerzéséhez. A Rexroth KOMP rendszere 
nagy segítséget jelentett a megrendeléseim 
nyomon követésében, továbbá az adott 
termék árának és szállítási határidejének 
ellenőrzésében is.

Mit vár el az új eShop rendszertől?

Elsősorban, hogy minden, de lehetőleg a legtöbb termék 
megtalálható legyen benne, még a konfiguráltak is. A haté-
konyság javulását is várom egyúttal, itt főleg a rendszer 
gyorsaságára gondolok. Fontosnak tartom, hogy a tervezők 
számára lehetőséget kínáljon arra, hogy terméklistát állít-
sanak össze, hiszen ez az én munkámat is egyértelműen 
megkönnyítené. Ezt a listát továbbíthatnák felém megren-
delésre. A szállítási határidőnél minden opció látható 
legyen (gyors vagy expressz szállítás, készletek stb.). 

Milyenek az első tapasztalatai?

Amikor először használtam az 
eShopot, feltűnt, hogy gyorsabb, 
mint az elődje. A termék kiválasz-
tása után egyszerűen ki tudtam 
jelölni, hogy a GoTo-készletet is 
vegye figyelembe. Rendkívül 
pozitívnak ítélem, hogy a rendszer 
kiírja azt a mennyiséget is, amit  
a GoTo-készletből tudok rendelni. 
A felületet áttekinthetőbbnek 
tartom, az online konfigurátor is 
jól működik. Régóta vártam erre  
a lehetőségre.

Hogyan látja, miben más ez a rendszer, mint más hasonló interne-

tes vásárlási felületek?

Napi szinten, a munkám során több felületet is használok, 
melyek mindegyike egyedi. Véleményem szerint azonban  
a Rexroth eShop sokkal többet nyújt, mint egy sima, csak 
árukereskedelmen alapuló rendszer. Számomra abban 
különbözik leginkább a többitől, hogy bőségesen található 
műszaki tartalom is benne. Sőt segítséget nyújt a tervezés-
ben és a rendelések előkészítésében.

Miért érdemes regisztrálni és használni a Rexroth eShopot?

Akinek akár rendszerépítéshez, akár felújításhoz vagy 
javításhoz van szüksége Rexroth termékekre, s ezeket 
gyorsan szeretné beszerezni, érdemes regisztrálni és 
használni az eShopot, hiszen rendkívül megkönnyíti  
a munkáját. Az egyszerű keresések vagy ellenőrzések is 
könnyen lebonyolíthatók, legyen a felhasználónak árra, 
szállítási határidőre vagy műszaki információra szüksége. 

www.boschrexroth.hu/eshop

„Ha a megrendelő Rexroth terméket szeretne gyorsan, pontos 
és bőséges műszaki információkkal kiegészítve, az eShop 
nélkülözhetetlenné válik számára a mindennapi munkában.”

első eshop-felhasználói  
tapasztalatok
Az új rendszerről botlik gáborral, a flexmont kft. munkatársával beszélgettünk 

 c Botlik gábor 
A Flexmont Kft. 
gyártás-előkészítője
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ecoshape csővázas rendszer
Sokoldalú és egyszerű 

A Rexroth EcoShape csővázas rendszere lényegesen 
megkönnyíti a hagyományos négyszög és kör kereszt-
metszetű profilelemek összekapcsolását. A rendszer  
a Rexroth Manual Producting System (MPS) elemeivel 
kombinálva alkalmas vevőspecifikus megoldások, mint 
például munkaállomások, anyagtovábbítók vagy flow 
rack állványok kialakítására is. Az EcoShape könnyen 
használható, és segítségével olyan új megoldásokat 
alakíthatunk ki, amelyekkel optimalizálhatjuk és kibővít-
hetjük a már meglévő alkalmazásokat. Ennek köszönhe-
tően a meglévő szerelősort folyamatosan fejleszteni 
tudjuk, és elkerülhetjük a „Kaizen” és a „Poka-Yoke” 
előírások bevezetése során adódó hibákat.
A csővázas keretrendszer alkotóelemei a Rexroth MTpro 
tervezőszoftverében is megtalálhatóak, így a felhasználó 
időt takarít meg már a rendszer tervezésekor.
31 elem – számtalan lehetőség
Folyamatos egyszerűség és hatékonyság az EcoShape 
rendszer két fő jellemzője: csupán néhány alkatrész 
szükséges bármilyen rendszer összeállításához, 
kezdve az egyszerű szállítópályák összeszerelésétől 
egy teljes szerelősor megépítéséig.

Axiáldugattyús szivattyúk
Halkabbak és rugalmasan illeszthetőek

A ferdetengelyes és ferdetárcsás építési módú axiál-
dugattyús szivattyúkat főként a közepes és magas 
nyomású iparterületeken alkalmazzák. A kivitelben,  
a teljesítményben és a beállítási lehetőségekben is 
különböző, széles skálájú termékvariációknak köszön-
hetően optimális megoldás érhető el a mobil és  
a helyhez kötött alkalmazási területeken is. A Rexroth 
axiáldugattyús szivattyúi rendkívül robusztusak, 
megbízhatóak és hosszú élettartamúak. Az A10 típusú 
axiáldugattyús szivattyúk például már több mint 20 
éve bizonyítanak a hidraulikus berendezésekben  
az egész világon.

safelogic 
Hatékony mérnöki tervezés

A SafeLogic biztonságosan irányítja a komplex gépek 
és berendezések, mint például nyomdaipari vagy 
csomagológépek hajtását. A biztonsági modul erősíti 
az IndraMotion és IndraLogic család összes szabvá-
nyos rendszer megoldását azáltal, hogy biztonsági 
funkciókkal ellátott vezérlőmegoldásokká változtatja 
őket az ISO 13849 szabvány szerinti PL e/Cat 4, illetve 
az IEC 62061 szabvány szerinti SIL3 biztonsági kategó-
riának megfelelően. A szabványos ellenőrzési program 
sorozatában elvégzett ügyfélspecifikus módosítások 
nem hatnak vissza a biztonsági funkciókra.
A CIP Safety on SERCOS technika biztosítja a vezeték 
nélküli biztonságos kommunikációt. Az IndraWorks 
lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kihasznál-
ják az egységesített szabványos és biztonsági funkciók 
nyújtotta előnyöket. A multiprotokoll master megol-
dásnak köszönhetően a SafeLogic lehetővé teszi 
különböző gyártóktól származó decentralizált bizton-
sági perifériák integrálását, ezzel is növelve a befekte-
tés megtérülését.

CC-ergospin
Folyamatbiztos csavarozás költségmegtakarítás mellett

A Rexroth CC-ErgoSpin (CC=Current Control, áramve-
zérelt) termékcsalád használatával a felhasználók 
pénzt takaríthatnak meg, biztosítva a funkció szem-
pontjából kritikus szerelési feladatok VDI/VDE 2862 
előírásainak való megfelelését. Az ergonomikus 
kialakításnak köszönhetően a kézi csavarozó optimali-
zálja a szerelési folyamatot és csökkenti a keletkezett 
törmeléket. A pneumatikus csavarozókhoz képest  
a Rexroth eszközének hatékonysága és megbízható-
sága jobb folyamat-ellenőrzést, így magasabb fokú 
megbízhatóságot tesz lehetővé. A csavarozók robusz-
tus kialakítása hosszú élettartalmot biztosít, amelyet 
teljes terhelési értékek mellett, karbantartás nélkül, 
egymillió csavarozási ciklusra elvégzett tesztek 
igazolnak. Ez teszi biztonságos és megbízható esz-
közzé az ErgoSpint, akár olyan erőt próbáló munkakö-
rülmények között is, mint az olajos felületek. A pneu-
matikus csavarozókkal szemben az ErgoSpin 
zajtermelése alacsony, és a sűrített levegős vezeté-
keknek köszönhetően a kockázatok is megszűnnek.

vezetősínrendszerek
Dupla élettartam, nagy pontosság 

A Rexroth golyós vezetősínrendszerek minden szabvá-
nyos méretben rendelkezésre állnak. A miniatűr 
golyós vezetősínrendszerek például olyan különösen 
nagy pontosságot igénylő alkalmazásokhoz kerültek 
kifejlesztésre, ahol az elemek lineáris megvezetésére 
kompakt méretek és magas terhelhetőség mellett van 
szükség. Minden acél alkatrész a golyós vezetőkocsik-
ban és vezetősínekben rozsda- és saválló anyagból 
készül (az ISO 683-17/EN 10088 szabvány szerintihez 
hasonló anyagok). A sínvezetékek méretre vágva vagy 
egész szálakban állnak vevőink rendelkezésére.

termék
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 Az Évszak termékei promóció keretében a Bosch Rexroth Kft. negyedévente változó termékkörre, listaárait a fel-
tüntetett kedvezmény mértékével csökkenti, melyen felül a meglévő partnerkedvezmények is érvényesítésre kerül-
nek. A termékek között minden esetben megtalálhatók a lineár- és szereléstechnikához, a villamos hajtásokhoz 
és vezérlésekhez, valamint a hidraulikához kapcsolódó elemek. Az akció keretében mint kiemelt kereskedelmi part-
ner, az Eckerle Industrie Kft. is biztosítja partnereinek a megjelölt termékekre vonatkozó listaárkedvezményt. 
Ajánlatkéréskor és/vagy megrendeléskor hivatkozzon a HT201403-as kódra. 

Bővebb információért keresse fel honlapunkat: 
www.boschrexroth.hu/azosztermekei

Részletekről érdeklődjön kapcsolattartójánál vagy a sales@boschrexroth.hu e-mail címen.

Bosch Rexroth Kft.
www.boschrexroth.hu

osz_termekei_1old_2.indd   1 2014.08.22.   14:19:49
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A Bosch Rexroth Kft. munkatársai 2013-ban kaptak megbí-
zást egy multinacionális gumiipari vállalattól a B6 és B7 
prések hidraulikus átalakítására. A projekt megvalósításá-
tól a prés kapacitásának növekedését, valamint az energia-
felhasználás csökkenése mellett annak hiba- és olajfolyás-
mentes működését várták el. Berendezésünket az 
energetikai szempontok figyelembevételével, 4EE alapelve-
ink szerint állítottuk össze, mellyel a hagyományos rend-
szerekhez képest 20–80%-os energiamegtakarítás érhető 
el, ezáltal hosszú távon jelentős költséget takarítva meg, 
javítva ezzel a beruházás megtérülési mutatóit.

Műszaki megoldás

A prés működését biztosító 6 db szivattyúegység a 6000 
literes névleges térfogatú tartályegység alatt került kialakí-
tásra.
A gyorsjárati hengerek működését és a présnyomást három 
darab magas hatásfokú, szabályozott fordulatú, fix munka-
térfogatú axiáldugattyús szivattyú biztosítja. A 14 db prés-
henger olajfeltöltése gyorsjáratban két darab centrifugál 
szivattyúval történik. Az olajkondicionálás szivattyúegysé-
gébe külsőfogazású fogaskerék-szivattyú lett beépítve. 
A préslap és az egyéb funkciók üzemelése, nyomás- és 
térfogatáram-szabályozása axiáldugattyús frekvenciaváltó-
val szabályozott, energiatakarékos SYTRONIX FcP5000 
szivattyúegységekkel (3×18,5kW) történik. A nyomás- és 
térfogatáram elektromosan a szivattyúegységbe épített 
frekvenciaváltók segítségével PLC-ről programozható.  
A gép működési szüneteiben a szivattyúegységek lekap-
csolhatóak, ezáltal az üzemeltetésnél jelentős energiameg-
takarítás érhető el. A szivattyúk egymás tartalékaként is 
funkcionálnak, így egy szivattyú kiesése esetén a prés 
továbbra is működőképes marad.
Az elektromotorok alacsony fordulatú üzemállapotai miatt 
egy, a megfelelő hűtésért felelős – a főmotortól független 
fordulatszámú – motorkényszerhűtés is beépítésre került, 
melyet a főmotor hőmérsékletét érzékelő hőelem jelének 
függvényében, a hajtásszabályozó jelére lehet ki- és bekap-
csolni.
Az olaj szűrését a három darab axiáldugattyús szivattyú 
nyomóágában elhelyezett nyomóági szűrővel, illetve  
a mellékkörbe épített ági szűrővel valósítottuk meg.  
A mellékágban helyeztük el továbbá a csökkentett kapaci-
tású olaj-víz hűtőt is. A hűtővizet egy elektromos vízszelep, 
valamint egy hőmérséklet-távadó segítségével szabályoz-
zuk. Az olajszint figyelését egy szinttávadó közreműködésé-
vel végezzük.

Vezérlőegységek

Be- és kivezető oldali szorítóblokkok:
Az eszköz alsó- és felsőpofa-működtető blokkokból áll.
Az ülékes szelepekkel megvalósított háromlapos szorítóvezér-
lés tehertartással, szinkronizálással, védelmekkel, utánszívá-
sokkal, alsó-felső lapösszekötési funkcióval rendelkezik.
Főhenger gyorsjárati blokk: 
Proporcionális útváltókkal kivitelezett gyorsjárat PLC-ről 
megvalósítható rámpákkal. Ezenkívül „vész-állj” nyomásvé-
delemmel, résolajmentes tehertartással rendelkezik.  
A proporcionál útváltók megfelelnek a présbiztonsági 
normáknak (98/37/EG).
nyújtóblokk:
Standard szelepekkel (1 db NG16), résolajmentes zárással, 
nyomásvédelemmel, fojtó-visszacsapó szelepes sebesség-
állítással, nyomásszenzorral felszerelt blokk.
Présdekompresszió és töltőszelepblokk:
Proporcionális nyomáshatároló szeleppel megvalósított 
présdekompresszió, PLC-ről megvalósítható rámpák, 
valamint max. 20 sec dekompressziós idő és nyomástáv-
adó jellemzi. Nyomáscsökkentő szeleppel és NG16 útsze-
leppel rendelkezik a töltőszelep vezérléséhez. 

vulkanizáló 
hevederprések 
hidraulikus 
rekonstrukciója
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A budapesti székhelyünk gyártócsarnokában kapott 
helyet az új, egyedülálló technológiai színvonalat 
képviselő hidraulikus próbapad, amelynek segítségé-
vel a Bosch Rexroth szervizszakemberei pontosan 
ellenőrzött körülmények között, a teljes folyamatot 
dokumentálva tudják a hidraulikus szivattyú- és motoregy-
ségeket, valamint a szeleptechnikát vizsgálni.  
Az anyavállalat egységes, legmagasabb szintű előírá-
sait követve egy teljesen egyedi, hazai tervezésű és 
kivitelezésű rendszer jött létre. Így lehetővé válik  
a javított Rexroth technika világszerte egységes para-
méterek és vizsgálati módszerek szerinti tesztelése. 
Azért, hogy a hidraulikus rendszerek a rendkívül 
magas igénybevétel miatt a javítást követően már  
a helyszínen egyből 100 százalékosan tudjanak teljesí-
teni, 100 százalékos működési próbát kell végrehaj-
tani. Ezáltal biztosítható, hogy a szervizben 
felújított egységek újszerű, megbízható 
állapotban kerüljenek vissza a felhasz-
nálóhoz. A Magyarországon tervezett és 
megépített próbapad teljes mértékben 
megfelel a fent leírt követelményeknek, 
s ez év októberében kerül átadásra. 

Amennyiben nem csak a részleteket szeretné látni, 
látogasson meg bennünket 2014. október 15-én  
Őszi Iparági Nap rendezvényünkön, ahol ünnepélyes 
keretek között kerül sor az ország egyik legkorszerűbb 
hidraulikus próbapadjának átadására. 

Hazai mérnökök munkáját dicséri 
Új hidraulikus próbapad, amit most még csak részletekben mutatunk meg

  regisztráció: www.boschrexroth.hu

Biztonsági rákapcsolóblokk: 
A blokkba épített elektromosan vezérelt NG25 ülékes 
szelep biztosítja a fő szivattyúegységek leválasztását  
a rendszerről. Az elővezérlő szelep alaphelyzetben meggá-
tolja az olaj kijutását a rendszerbe. A 2/2 ülékes modulelem 
megfelel a présbiztonsági normáknak (98/37/EG). 
leszakító- és oldalszorítóblokk:
Háromszekciós alaplap standard szelepekkel (NG10 
útváltó, közlapokkal), sebességállítási lehetőséggel,  
résolajmentes zárással, A és B ági mérőpontokkal.

Átépítés előnyei

 f  25%-os termelékenységnövekedés a ciklusidő és  
az állásidők csökkenése következtében

 f 74%-os energiamegtakarítás egy ciklusra vonatkoztatva
 f  energiaköltség megtakarítás 5 év alatt: 16,4 millió forint, 
ami a beruházási összeg 36%-a! 
(26 Ft/kWh költséggel számolva)

 f Járulékos előnyök:
–  a karbantartási költségek (és idők) minimálisra  

csökkenése, valamint
–  a jelentős olajfolyás teljes megszűnése (több ezer  

liter olajmegtakarítás évente).
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Főbb alkalmazási területek
a17Fo, a17Fno: utcaseprő gépek, dömperek, 
bálarakodók, emelőhorgos konténerszállítók, teher-
autóra szerelt rakodódaruk, tartálykocsik, egyéb 
közterület-fenntartó gépek szerelékeinek meghajtá-
sára kifejlesztett szivattyúk. OC LS.
a18FDo: teleszkópos gémmel ellátott erdészeti 
daruk és dömperek.
a17Vo: nagy sebességű, változó dinamikus terhelé-
sekkel bíró alkalmazások, úgymint rakodódaruk, 
erdészeti daruk, generátor- és kompresszorhajtások, 
légkondicionáló- és hűtőventilátor-hajtások. LS, 
LUDV.
a18Vo, a18Vlo: nagyobb teljesítményigényű rako-
dódaruk és egyéb (nagyobb üzemi nyomás esetén 
használt) felépítmények, ahol alapvető elvárás a gém 
mozgékonysága, irányíthatósága és sebessége. LS, 
LUDV alkalmas. 

termék

A17f axiáldugattyús szivattyúk 
(A17fo, A17fno)
innovatív megoldás – számtalan alkalmazás

A bosch rexroth a mobil hidraulikus termékei közé tartozó, már jól bevált és bizonyított kfA, 
kvA néven ismert, nyitott hidraulikus körfolyamokban alkalmazott, helytakarékos szivattyú-
család (amely főként haszongépjárművekbe, teherautókba, autódarukba építve teljesíti  
feladatát) helyett 2010-ben egy továbbfejlesztett, ferdetengelyes, axiáldugattyús szivattyút 
dobott piacra, gyűjtőnéven az A17 szivattyúcsaládot.

A Rexroth mobil alkalmazásokat tesztelő központjában folyamato-
san, üzem közben vizsgálják a jelenlegi és jövőbeni vevői igényeket 
kielégítő hidraulikus elem- és rendszerfejlesztéseket. Ez az „Appliká-
ciós Center” egy alkalmazásspecifikus know-how-val, valamint  
a legmodernebb szimulációs és tesztrendszerrel felszerelt központ. 
Az A17 termékcsalád enyhén kúpos dugattyúkkal és speciális mére-
tekkel, karakterisztikával rendelkezik. A korábbi termékcsalád 
továbbfejlesztése után jobbak lettek a belső alkatrészek kenési 
viszonyai, csökkentek a nyomásingadozások. Mindez bizonyítéka 
annak, hogy kiemelt tervezői munka előzte meg a gyártást, így  
a piacvezető termékek közé tartozik az ilyen alkalmazások területén. 
Ebből a családból létezik állandó (A17FO, A17FNO, A18FDO) és 
változtatható (A17VO, A18VO, A18VLO) folyadékszállítású változat. 
A fix szállítású csoportba tartozó A18FDO egy olyan speciális 
kialakítást jelent, ami egyszerre két elszeparált hidraulikakört képes 
ellátni a megfelelő teljesítménnyel, egymástól független nyomásszin-
ten is. Az A18VLO robusztusabb, hosszabb élettartamú csapágya-
zást takar, melynek segítségével a komplett hidraulika-rendszer 
élettartama meghosszabbítható, így a szervizszükséglet csökkenése 
miatt akár hosszú távon is költséghatékony megoldás. Az új szériás 
szivattyúk a korábbi KFA egységek teljes palettáját lefedik, azaz 23, 
32, 45, 63, 80, 107, 125 cm³/fordulat méretben állnak rendelke-
zésre. A műszaki paraméterek azonossága miatt alkalmasak  
a végfelhasználók által használt régebbi járművekben üzemelő KFA 
egységek teljes körű kiváltására. A gépeikbe ezt a terméket beépítő 
gyártók számára a hidraulikus rendszer nem igényel módosítást, 
áttervezésre nincs szükség, ezáltal problémamentes az átállás az új 
termékre. A tengelyvég és illesztőperem kialakítása – a vonatkozó 

DIN ISO 14 és ISO 7653-1985 szabványok értelmében – lehetővé 
teszi tehergépjárművek mellékhajtásaira (dízelmotorra vagy  
váltóműre) való egyszerű csatlakoztatását. A kompakt dizájn,  
a magas teljesítménysűrűség mint alapvető elvárás továbbra is 
megmaradtak, melyeket természetesen az új innovatív Rexroth 
termékek, köztük az A17F szivattyúcsalád, is kielégítenek.
Az A17FNO típus egyetlen névleges méretre a 125 cm³/fordulatra 
utal, mely kifejezetten a nagyobb teljesítményű tehergépjárművek 
hidraulika-rendszerének bizonyos funkcióit látja el. 
A szivattyúcsalád fejlesztései közé tartozik továbbá a megnövelt 
korrózióvédelem és a kettős tengelytömítés. Minden tömítés FKM 
anyagminőséggel rendelkezik. Javítottak a szivattyú zajszintjén, 
önfelszívó képességén. A külső résolaj-csatlakozás megszűnt,  
a kenést, hűtést, öblítést végző résolaj a szivattyú házán belül 
áramlik vissza a szívóágba, ezáltal egyszerűsödik a beszerelés, 
kevesebb tömlőt kell csatlakoztatni az egységhez. Egy Rexroth 
szabadalomnak köszönhetően a szívó- és nyomóágak a szivattyú 
leszerelése nélkül egyszerűen felcserélhetők, ezáltal a forgásirány 
pillanatok alatt megváltoztatható. Az alumíniumból készült ház az 
üzemi nyomásszintek csökkenése nélkül jelentős súlycsökkenést 
eredményezett. Akár 300 bar névleges nyomáson is üzemelhetnek 
és a 350 baros nyomáscsúcsokat is elviselik. A 107 és 125 cm3 
szivattyúk külső befoglaló méretei azonosak, viszont a nagyobb 
szállítású szivattyú belső alkatrészeinek méretnövekedéséből 
adódóan a ház falvastagsága csökkent, ezért az (125 cm3) 
A17FNO-ra vonatkozó fenti nyomásértékek 50 barral mérséklődtek. 
Az A18 típus magasabb nyomásszintre, nagyobb teljesítményszin-
tekre kifejlesztett típus (350/400 bar).
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 A bosch rexroth egy újfajta megközelítést 
vezetett be, hogy összekapcsolja a PlC prog-
ramozást és az it-automatizálást. A Hanno-
veri vásár fókusztémájaként bemutatott 
industry 4.0, azaz „összekapcsolt ipar” egyik 
legmarkánsabb úttörője nem volt más, mint 
az open Core engineering. 

A Rexroth által kifejlesztett egyedülálló 4EE program technológiákon 
átívelően mutatta és mutatja meg, milyen speciális megtakarí-
tási lehetőségek rejlenek egy adott iparág területén. Amikor  
a rendszert mint egészet vesszük figyelembe, akár 80%-os 
energiamegtakarítást is elérhetünk. A Bosch Rexroth rendszer-
szintű gondolkodásmódjának legújabb bizonyítéka a tavalyi 
évben piacra dobott Open Core Engineering, melynek köszönhe-
tően a tervezői szabadságnak és a nagyobb hatékonyság eléré-
sének nincs többé akadálya. 

Ezen platform segítségével a szoftverfejlesztők nagyobb szabadsá-
got érhetnek el. A gépgyártók a magasabb szintű programozási 
nyelvek révén könnyedén hozzáférnek a Rexroth által kínált IndraMo-
tion MLC és IndraLogic XLC rendszermegoldások vezérlőjének 
központi részéhez. Ez lehetővé teszi számukra a vevőspecifikus 
megoldások független és egyszerűbb megvalósítását, s mindezt  
a korábbiaknál jóval kisebb költségek mellett.

open Core engineering
Rugalmas, hatékony, innovatív, egyedi, jövőbiztos megoldás. 
A piacon nincs még egy olyan alkalmazás, amelyik összekapcsolja  
az összes szoftveralapú, intelligens mérnöki eszközt valamennyi 
hajtás- és vezérléstechnikával. Azok a szoftvereszközök, melyek az 

IndraWorks programkörnyezet részei, lefedik a teljes mérnöki 
munkafolyamatot, míg a funkcióeszközök egyszerűsítik a komplex 
gépi folyamatok megvalósítását és lehetővé teszik az új és innovatív 
gépi funkciók gyorsabb integrálását. 

open Core interface
Innovatív interfésztechnológia, mely híd a PLC automatizálás és  
az IT-alapú automatizálás között. Magasabb szintű programozási 
nyelven megírt és külső készüléken futó alkalmazás, mely az összes 
vezérlő- és hajtásfunkcióhoz lehetővé teszi a hozzáférést. Az Open 
Core Interface egy szoftverfejlesztő készlet (SDK) segítségével 
érhető el.

Az Open Core Interface révén a gépgyártók szabadon választhatják 
meg a platformot: PC, kontroller, okostelefon vagy táblagép, vala-
mint a programozás nyelvét: C/C++, C# (.NET), Visual Basic, VBA 
(Office), LabView G, Objective-C, Java vagy Microsoft COM könyvtá-
ron alapuló egyéb nyelv. Segítségével saját alkalmazásokat írhatunk, 
futhat valós időben magán a vezérlőn vagy nem valós időben egy 
külső készüléken. 

Az Open Core Interface támogatja az Apple iOS és a Google Android 
rendszereket is, így a natív alkalmazások révén az okoskészülékek 
(telefon és táblagép) könnyedén integrálhatók az automatizálási 
folyamatba, és a gépgyártók új diagnosztikai és kezelői megoldások-
kal segíthetik a gépkezelők munkáját. A natív program kizárólag 
okoskészüléken fut, így a vezérlőprogramja érintetlen marad.

  Csatlakozzon Ön is a Rexroth Engineering Network hálózathoz  
és töltse le az Open Core Interface SDK készletet!

 www.boschrexroth.com/oce

Újradefiniált szabadság 
és hatékonyság
aktuális megatrend a rexrothtól

A Bosch Rexroth AG leányvállalatainak információs kiadványa. 
Felelős kiadó Magyarországon: Bosch Rexroth Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 104. 
Felelős szerkesztő: Ráti Henrietta, Bosch Rexroth Kft. Marketing- és kommunikációs vezető 
Nyomdai előkészítés: Tolinyon MS Kft.local



Szabadság és hatékonyság újradefiniálva
Az Open Core Engineering növeli a szoftverfejlesztés hatékonyságát és soha nem tapasztalt 
szabadságot és kibővített hozzáférést biztosít a vezérlőhöz. A közismert, magasabb szintű 
programozási nyelveknek köszönhetően olyan testre szabott funkciók hozhatók létre, melyek 
a firmverrel párhuzamosan az intelligens készülékeken is futnak. Különböztesse meg magát 
versenytársaitól és védje szakmai tudásbázisát!

Bosch Rexroth Kft.
www.boschrexroth.hu

Ötletes megoldás, 
mérnöki szabadság

Pontosan
}
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