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A Bosch Rexroth Kft. 2007-ben teljes automatizálási spektru-
mát kihasználva hajtotta végre az utóbbi évek legnagyobb beru-
házását egy, az élelmiszeripar területén tevékenykedő, nemzet-
közi vállalatcsoport magyarországi leányvállalatánál. A projekt 
során – ahol Megbízónk korábbi gyártási struktúráját egy telje-
sen új, rugalmas rendszerrel kívánta helyettesíteni - majdnem 
1,5 km hosszú VarioFlow láncos szállítópálya, adatfeldolgozó 
grafikus rendszer és további érdekes megoldások kerültek 
kialakításra.
A feladat alapvetően a meglévő, nagy teljesítményű csomagoló-
gépek végcsomagoló sorokkal való összeköttetését jelentette az 
állásidők maximális csökkentése mellett. A széles méretválasz-
ték és a csomagolás módjára vonatkozó változatos igények mégis 
komoly kihívást jelentettek a megvalósítás során.

A feladat

A Megbízó egy átlátható, könnyen állítható és minél nagyobb 
pufferelési lehetőséggel rendelkező szállítórendszer igényét 

jelezte a Rexroth felé. A koncepció kidolgozására mindössze 3 
hét állt rendelkezésre. A komplett szállítópálya-rendszer sike-
res előátvétele augusztus 24-én történt meg, mellyel a későb-
biekben érkező új gépek is eredményesen összeköttetésre 
kerültek. 
A projekt során a legnagyobb kihívást a - 2 hetes nyári leállásra 
tervezett - régi csarnok teljes körű modernizációja jelentette. A 
projekt keretében az eddigi gyártócsarnok teljes berendezését 
leszerelték, az épületben csak a nagyteljesítményű csomagoló-
gépek maradtak, ám az új layout szerint ezek helyzete is módo-
sult. Korszerűsítették az épület burkolatait és komplett felújítá-
son esett át az energia- és a sűrítettlevegő-ellátás is. A 
tervezésben és a kivitelezésben a csomagolástechnika terén 
már jártas rendszerintegrátor partnerünk, az XXL Mechanika 
Kft., valamint a Vescot Kft. működtek közre. A szállítópálya 
útvonalainak telepítéséért, a pályarendszer tartószerkezetei-
nek, biztonsági burkolatainak kiépítéséért, valamint a kiépített 
rendszer teljes villamos- és vezérléstechnikai beüzemeléséért a 
Rexroth és partnerei feleltek. 

Mesterfogás a Rexroth ajánlásával
Élelmiszer- és csomagolóipari automatizálási megoldások egy kézből
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A csomagológépektől induló vonalak  
kialakítása

Érdekes műszaki megoldásnak számít a csomagológépektől 
induló vonalak kialakítása, melyek a dobozokat a különböző 
csomagolósorokhoz szállítják (K1-K13). Ezeken folyik a dobo-
zolt termékek feliratozása, címkézése és gyűjtőcsomagolása, a 
csomagolt formátumtól függően. A vonalak és a csomagolóso-
rok összerendelését a megadott főbb termelési üzemállapotok-
nak megfelelően alakítottuk ki. A konkrét csomagolósor kivá-
lasztása központi vezérlésből történik, magát a leadási pont 
beállítását egy szervohajtású Rexroth camoLINE CKR manipu-
látorrendszer végzi.

A leadási pont kialakítása

A vonalak pályáit egy pódiumra telepítettük kb. 2,5 m magasság-
ban, így a közéjük épített kezelőjárda segítségével kényelmesen 
elérhetővé vált mindkét oldal. A vonalak melletti szabad terüle-
teken külön pályát alakítottunk ki, amely az adott vonal termékét 
több kanyar, fordulat és lejtő után korlátok segítségével a csoma-
golósori elhordópálya szintjére irányítja. 
Az elhordópályát egy lineáris mozgatóegységre szereltük fel, 
ezzel – a lökettől függően – a kért csomagolósor elérhetővé vált. 
Oldalirányú mozgásnál a mozgatott pályát pneumatikus henger 
segítségével úgy emeltük ki a vonalak közül, hogy a pályát a cso-
magolósori elhordópályával megegyező irányú tengely körül 
lebillentjük, majd az adott pozíció elérése után az egység újra a 
helyére emelkedik. 
Egy csomagolósorra akár két leadási pont is kialakítható, így a 
termékeket felváltva lehet rávezetni az elhordópályára. Az egyes 

csomópontokban egy oldalra terelő és egy torlasztóegységet is 
felszereltünk, melyeket szükség esetén automatikusan működte-
tünk. A leadagoló pálya és az azt mozgató szerkezet a vonalakra 
alulról csatlakozik. Annak pozíciója tetszőleges és szabadon 
programozható, igény szerint bővíthető, áthelyezhető, modul-
ként kezelhető.

Dobozkezelés, irányítás

További kihívást jelentett az egyes pályákon futó termékek 
csomagolósorokhoz történő összevezetése, valamint a ter-
méktípusok méreteltérése miatt szükséges korlátállítás meg-
valósítása. Vevőnk alapkövetelménye volt, hogy a különböző 
méretű dobozok okozta ún. formátumváltás automata módon 
valósuljon meg. A feladat komplexitását fokozta, hogy a 
méretreállítás mellett az egyes termékek útvonalváltását is 
meg kellett oldanunk, amelyhez rendkívül kevés hely állt ren-
delkezésünkre. A megoldást egy pneumatikus működtetésű 
mechanizmus jelentette, amelyet a két párhuzamosan haladó 
pálya közé építettünk be. 
A Rexroth VarioFlow pályarendszerének rugalmas vonalveze-
tése lehetővé tette a csomagolósorra továbbított, dobozolt ter-
mékek irányának, ill. helyzetének kezelését. A gépekről érkező, 
alapvetően két különböző zárófedelű, feliratában vagy vonalkód-
jában is eltérő doboztípust egyedileg tervezett áttolókkal juttat-
tuk el a pálya megfelelő pontján egyik pályaszakaszról a másikra. 
Az áttolók az élelmiszeripari előírásoknak megfelelően rozsda-
mentes kivitelben kaphatók, a dobozok biztos, befordulásmentes 
áttolását a konstrukció szavatolja. 
Az egység működtetése standard, vezetett Rexroth pneumatikus 
hengerek segítségével történik, melynek szelepei az új típusú 
LS04 sorozatból származnak. A konstrukció további része egy 
olyan felhajtható, könnyen hozzáférhető és szerelhető biztonsági 
burkolat, amely az üzemi és biztonságtechnikai előírásoknak 
megfelelően felnyitás esetén terhelésmentes állapotot garantál. 
Ezzel a kialakítással 100 db/perc áttolási sebesség mellett elér-
tük, hogy a dobozokat a pályarendszeren 90, illetve 180 fokban 
meg lehessen fordítani. 

Vezérlés, adatfeldolgozás

Megbízónk már a projekt elején jelezte, hogy a gyártás vizuális 
felügyeletének érdekében feltétlenül szükséges a berendezéshez 
egy adatfeldolgozó Scada rendszer illesztése, amellyel a műszak-
vezető az egyes csomagológépeket az adott napi termelési igé-
nyeknek megfelelően a végcsomagolóval tudja összekapcsolni. 
A Rexroth széles termékválasztékában szereplő, WinStudio elne-
vezésű adatfeldolgozó és megjelenítő szoftver a feladat bonyo-
lultságának függvényében meghatározott számú változóig képes 
az adathalmazt kezelni. A szoftver két beágyazott – a Rexroth-nál 
VEP-nek nevezett – PC megjelenítőn fut. Az ezek felett elhelye-
zett termelésirányítás supervisor PC-jén keresztül változtatha-

Projekt
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kedveS                          local olvaSó!

A Rexroth Drive & Control filozófiájá-

nak érvényre juttatásával komplex 

megoldások széles palettáját kínálja 

a sokrétű felhasználói kör számára. 

Az alkalmazástechnológia szakterüle-

tén megszerzett szakmai tapasztala-

tunknak köszönhetően vevőinknek 

termék- és rendszerszinten is 

testreszabott megoldásokat nyúj-

tunk, melyek az adott alkalmazás 

szempontjait maximálisan szem előtt tartják. Ez a legfőbb 

szakmai érvünk amellett, hogy a Rexroth a legerősebb partner 

olyan komplex alkalmazási területeken, mint az acélművek, a 

nyomdaipar vagy akár a színpadtechnika.

                                    local magazinunk idei második számában 

kiemelt részt szenteltünk egy olyan piaci szegmensnek, 

melynek „végtermékeivel” napi szinten találkozunk. Ha reggeli 

joghurtos poharunkat a kezünkbe vesszük, nem is gondol-

nánk, hogy annak előállítása és csomagolási eljárása mögött 

milyen összetett fejlesztési és gyártási folyamatok húzódnak.

Ennek mozgatórugói jelentős részben a versenyképességet 

szolgáló gazdasági tényezők, mint pl. a divatot követő megje-

lenés, a gazdaságosabb tárolás, a megfelelő helyigény vagy a 

gyártási költségek. Az előállítás során azonban egyre inkább 

felmerülnek a napjainkban növekvő szerepet játszó környezeti 

megfontolások is, mint például az újrahasznosítás vagy az 

előállításhoz szükséges energia- és alapanyag-ráfordítás elve.

Ezen kihívások teljesítéséhez vevőink olyan partnereket 

keresnek, akik maguk is azonosulnak a fenti szempontok 

érvényesítésével, és a termékfejlesztés és a rendszertervezés 

során együtt gondolkodnak a Megrendelővel. Meggyőződé-

sünk szerint a Rexroth megfelel ezeknek a feltételeknek. 

Mindennek bizonyításaképpen jelen számban kitérünk többek 

között a higiéniai előírásoknak megfelelően tervezett pneuma-

tikus termékcsaládjainkra (nagynyomású mosás, vegyszerel-

lenállás) vagy a címoldalon szereplő fővállalkozásban szállí-

tott élelmiszer- és csomagolóipari berendezésünkre, melybe 

mintegy 1,5 km szállítópálya került beépítésre.

Feladatunk fontosságát látva létrehoztunk vállalatunknál – az 

anyavállalathoz hasonlóan – egy élelmiszer- és csomagolás-

technikai iparági management pozíciót, melynek felelőse és 

koordinátora ez év februárjától Horváth Tamás. 

Bízom abban, hogy törekvéseink segítik partnereinket abban, 

hogy európai színvonalú berendezéseiken az innovatív hajtás-

technikai eszközök és rendszerek alkalmazásával még inkább 

felhasználó- és környezetbarát termékek hagyják el a gyártó-

szalagokat.Tartson velünk, és fogyasszon el egy mesterfogást 

a Rexroth ajánlásával! 

Ács István

Ügyvezető igazgató

tók a gyártási adatok. Az egyes gyártógépek transzferpályái, azok 
működtető elemei, valamint frekvenciaváltós hajtásai a meghatá-
rozott leadási pontokig egy-egy PLC vezérlés alá lettek rendelve, 
a belső kommunikációt pedig Profibusz rendszeren keresztül 
valósítottuk meg.
A leadási pontoktól a csomagolósor végéig terjedő pályarend-
szer frekvenciaváltói, pneumatikus működtető elemei, csomago-
lógépei egy csomagolósori PLC-hez kapcsolódnak. Itt a belső 
kommunikációt szintén Profibusz rendszerrel oldottuk meg, míg 
a fölérendelt vezérléssel és adatfeldolgozó rendszerrel minden 
esetben Ethernet kapcsolatot építettünk ki. A választott Indra-
Logic L20-as és L40-es PLC-k kedvező számolási paraméterei 
mellett alapkiépítésben már a Profibusz és az Ethernet csatlako-
zási lehetőségét is tartalmazzák, jelentősen leegyszerűsítve ezzel 
az egyes végrehajtó elemek, illetve vezérlőkörök közti kommuni-
kációt.
A vevő igényeinek megfelelő átláthatóság mellett a Rexroth-
vezérlés révén lehetővé vált továbbá a dinamikus pufferelés a tel-
jes szállítórendszer hosszában. Az egyes méretváltási, átállási, 
valamint hibajavítási idők így alig befolyásolják a sor elején talál-
ható csomagológépek kihozatali paramétereit.
Az adatfeldolgozó rendszer az egyes sorok mentén rögzíti a cso-
magolásra került termékek számát. Hiba esetén időben visszajel-
zést küld a csomagológép leállítására vonatkozóan a termelésirá-
nyító és a gépkezelő számára, ezzel megakadályozva a további 
veszteségeket.
A rendszer minden adatát két grafikus kijelzőfelületen jelenítjük 
meg a WinStudio segítségével, ezzel jelentősen leegyszerűsítve a 
termelésirányítás feladatát, az egyes hibaüzenetek megjeleníté-
sét és a hibakeresést. Az érintőképernyős kezelőfelületek gyártó- 
és a csomagolóüzemben történő különálló elhelyezése lehetővé 
teszi az egyes üzemegységeknél az egymástól független beavat-
kozást. 
Elmondhatjuk, hogy megoldásunkkal bizonyítottuk a Bosch 
Rexroth szakértelmét az élelmiszeripari gépépítés területén is, 
és teljesítettük Megbízónk elsődleges elvárását, a feladat határ-
időn belüli és a vállalt ütemezésnek megfelelő kivitelezését. 
Drive & Control filozófiánk értelmében Megrendelőnk a komplett 
gyártósort egy kézből kapta meg, teljes rendszerfelelősséggel. 
Az elemek kiválasztásánál törekedtünk a standard termékek 
minél nagyobb arányú felhasználására egy homogén rendszer 
kialakításának érdekében. Mindezek hatására jelentősen csök-
kent a beépített elemek variációja, a karbantartási elemek darab-
száma, valamint azok költsége. A sikeres megvalósításnak 
köszönhetően az elkészült rendszer közel 1 éve üzemel jelentős 
meghibásodás nélkül, és Megbízónk továbbra is számít a Bosch 
Rexroth Kft. és partnerei együttműködésére.

további információ: Volosinovszki Sándor, Bosch Rexroth Kft.  

Linear Motion and Assembly Technologies, Tel: + 36 1 422-3243,  

Fax: +36 1 422-3205, E-mail: sandor.volosinovszki@boschrexroth.hu

Ügyvezetői Üzenet
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50 százalékos energiamegtakarítás, 60 százalékra 
redukált hőbevitel a hidraulikaolajba vagy akár 15 
decibelre csökkentett zajkibocsátás: változtatható 
fordulatszámú szivattyúhajtásaival (dvP) a Rexroth 
tartósan csökkenti az üzemi költségeket az alakítás-
technológiák területén. A hajtás hidraulikus tápegy-
séggel összekötött, beépítéskész rendszerként a 
hidraulika erősűrűségét és az elektronika energia-
hatékonyságát kombinálja egymással. Az előpa-
rametrizált hajtások csökkentik az üzembevétel 
költségét, a nyílt portokon keresztül pedig zökkenő-
mentesen illeszkednek bármely decentrális automa-
tizálási struktúrába.
A Rexroth dvP-jének működési elve szerint a szi-
vattyúszabályozást egy intelligens elektromos hajtás végzi, 
amely dinamikus volta miatt a mindenkor szükséges térfogat-
áramot hozza létre. A ciklusszünetekben valamint részterhelé-
ses üzemben leredukált fordulatszámok jelentősen csökkentik 
az energiaszükségletet, a zajkibocsátást valamint a hidraulikus 
teljesítményveszteséget. Amint a hidraulikus rendszer teljesít-
ményigénye újra megkívánja, a szivattyúhajtás szükség szerint 
emeli a nagydinamikájú motorok fordulatszámát. A komponen-
sek megtalálhatók a Rexroth standard termékkínálatában. Az 

összes hajtás- és vezérléstechnikai megoldást egy kézből kínáló 
Rexroth a változtatható fordulatszámú szivattyúhajtással ala-
csony beszerzési költségek mellett, új lehetőségeket nyit az ala-
kító szerszámgépek üzemi költségeinek tartós csökkentéséhez 
és a vevőspecifikációk egyidejű teljesítéséhez.
A Rexroth ezt az elvet két variációban érvényesíti: egy jeladóval 
ellátott nagydinamikájú szervomotor Closed Loop-üzemben 
gondoskodik a szükséges forgatónyomatékról nagyon rövid 
gyorsulási idők mellett. A Rexroth hajtásintegrált Indra-Motion 

MLD Motion-Logic-rendszere decentrálisan kiérté-
keli az előírt és egy nyomásmérő cellával a fellépő 
tényleges értékeket, majd ezeket összehasonlítva, 
ennek megfelelően szabályozza a szükséges fordulat-
számot. A dvP az összes forgalomban levő terepibusz-
rendszerhez és Ethernethez használható nyílt porto-
kon keresztül kommunikál a fölérendelt vezérléssel. 
Egy további variációnál a Rexroth egyik frekvencia-
váltója veszi át a fordulatszám-szabályozást.
A hidraulika- és a villamos hajtások szakértői között 
megvalósuló házon belüli szoros együttműködés 
eredményeként a már parametrizált szoftver figye-
lembe veszi a hid-raulikaspecifikus szabályozási 
stratégiákat. A dvP-t a gyártó specifikus gépkoncep-
ciótól függően közvetlenül a hidraulikus tápegységbe 
integrálhatja. A fordulatszámfüggő szivattyúhajtások 
már meglévő gépek kiegészítésekor is jelentősen 
csökkentik a berendezés életciklusköltségeit.

további felvilágosítás:  Filep-György Attila, Bosch Rexroth Kft.  

Hydraulics, Tel.: + 36 1 422-3262, Fax.: + 36 1 422-3201,  

E-mail: attila.filep@boschrexroth.hu

technológia

Energiahatékony alakítás
A Rexroth változtatható fordulat- 

számú szivattyúhajtásai
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Átalakult és friss tartalommal bővült a Bosch Rexroth Kft. hon-
lapja. A „Termékek és megoldások” menüpont alatt a pneumatika 
üzletág legfontosabb termékeinek kiemelkedő tulajdonságairól, 
alkalmazási lehetőségeiről, műszaki adatairól és konstrukciós 
segédeszközeiről olvashatnak, valamint tekinthetnek meg látvá-
nyos termék-animációkat az érdeklődők.
Az „Információs anyagok” menüpont alatt kapott helyet továbbá 
az új Médiakönyvtár, amely magyar nyelvű keresést tesz lehe-
tővé a Rexroth információs kiadványai között. A Médiakönyv-
tárban az idegen nyelvű anyagok mellett megtalálhatók és 
letölthetők a már magyar nyelvre lefordított és megjelent bro-
súrák és flyerek, valamint a magyar drive & control local maga-
zin legfrissebb számai is. 
A villamos hajtás- és vezérléstechnika üzletág május közepén 
egy új, mintegy 350 oldalas online termékkatalógust indított el a 
www.boschrexroth.com/dcc oldalon.
A korábbi verziónál sokkal inkább felhasználóbarát és képekkel 
illusztrált oldalakon navigálva könnyen elérhetők az egyes esz-
közök legfontosabb paraméterei és adatai: motorok esetében 
például a befoglaló méretek is. Ugyancsak könnyen letölthetjük a 
vonatkozó CAD állományokat és egyszerűbben megtalálhatjuk a 
PDF dokumentációkat. Kereshetünk egy termék típusjelölésére, 
vagy rendelési számára is, a katalógus sok esetben ezeket is tar-
talmazza. Jelenleg német vagy angol nyelven böngészhetünk, és 
távlati célkitűzés, hogy bizonyos termékek megrendelése online 
is lehetséges legyen.

Az MTpro elsőként tesz lehe-
tővé átfogó tervezést és lay-
out-generálást CAD-rendszer 
használata nélkül. A Rexroth 
új tervezőszoftvere igazodik a 
felhasználók munkafolyama-
taihoz: az elektronikus ter-
mékkatalógus és az átfogó 
CAD- és kalkulációs eszközök 
mellett az összes lényeges ren-
delési információt is tartal-
mazza.
Az MTpro révén a Rexroth az egyetlen olyan vállalat, amely olyan 
integrált megoldást kínál, mely a különálló elemek és az előre 
gyártott modulok konfigurálásától kezdve a virtuális berendezés-
layout kényelmes összeállításán át a darabjegyzék elkészítéséig 
és a rendelési lista kalkulálásáig valamennyi lépést magában fog-
lalja. A hagyományos termékkonfigurátorok csak különálló ter-
mékek vagy részrendszerek konfigurálására alkalmasak, ame-
lyeket azután további munka árán kell komplett szerelési 
rendszerekké összeállítani layout-tervezési vagy CAD-rend-
szerben.
Az MTpro layout-tervezési funkciója a CAD-rendszerekben 
kevésbé járatos felhasználók számára is lehetővé teszi, hogy a 
Rexroth lineáris mozgatás- és szereléstechnika elemeinek fel-
használásával szerelési rendszereket állíthassanak össze. A 
szoftver átfogó terméktájékoztatóval támogatja a felhasználót. 
Az elem-összeépítés intuitív megoldási koncepciójának és a 
magas szintű felhasználói kényelemnek köszönhetően az alkal-
mazók gyorsan fejleszthetnek ki komplex konstrukciókat és 
rendszer-layoutokat. További feldolgozáshoz a layoutok bármi-
lyen CAD-rendszerbe átültethetők.
A program a háttérben listát készít valamennyi tervezett elemről 
és szükséges kiegészítő alkatrészről. A megrendelni kívánt ele-
mek rendelési listába történő összesítését követően a termékek a 
Rexroth-tól közvetlenül megrendelhetők. Az MTpro tervező-
szoftver tesztverzióját az érdeklődők a www.boschrexroth.com/
mtpro weboldalon ingyenesen igényelhetik.

további felvilágosítás: Kada Zoltán, Bosch Rexroth Kft. Linear Motion and Assem-

bly Technologies, Tel.: + 36 1 422-3246, Fax.: + 36 1 422-3205 

E-mail: zoltan.kada@boschrexroth.hu

Újdonságok az interneten

Rexroth Médiakönyvtár és online  
termékkatalógus

Új MTpro tervezőszoftver  
a Rexroth-tól 

Szerelési rendszerek tervezése és kivitele-
zése mostantól CAD-rendszer használata 
nélkül is lehetséges

�	  A Rexroth új MTpro tervező-
szoftvere lehetővé teszi a 
szerelési rendszerek gyors és 
egyszerű tervezését, CAD-
rendszer használata nélkül.

MozgáSban
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A Bosch Rexroth számára üzletfelei igényeinek teljes körű kielé-
gítése, mind a kereskedelmi, gyártási, mind pedig az ezekhez 
kapcsolódó szolgáltatási területeken, kiemelt fontossággal bír. 
Meggyőződésünk, hogy csak úgy tudjuk Partnereink bizalmát 
hosszú távon kiérdemelni, ha berendezéseink, rendszereink 
használata során egy felkészült, rugalmas szerviz hátteret is biz-
tosítunk számukra a Rexroth-technika mellé.
A jelenlegi gazdasági környezetben a szervizszolgáltatás témája 
rendkívüli jelentőséggel bír,  hiszen manapság a tartalékalkatrész- 
készletek minimalizálása sok vállalat elsődleges céljai között 
szerepel. Ezért a hangsúlyt át kell helyezni a megelőző vizsgála-
tokra, felmérésekre, valamint a karbantartás jellegű tevékenysé-
gekre.

Célunk, hogy a Rexroth szerviz munkatársai üzemfenntartási 
tanácsadókként működjenek szakterületükön, tapasztalatukkal 
és tudásukkal hozzájárulva Partnereink üzemeltetési sikereihez. 
Ez a tanácsadói tevékenység mindenekelőtt magába foglal egy az 
eseti kiszállás során készített állapotfelmérést a Partnereink által 
üzemeltetett gépparkról és az ott alkalmazott technikáról. Az 
adott berendezés üzemeltetési igényeinek teljes figyelembevéte-
lével munkatársunk ezután javaslatot adhat akár a megelőző, ter-
vezett karbantartás fejlesztésére, akár a tartalékalkatrész-kész-
letek optimalizálására, vagy az esetleges javítási munkákra 
vonatkozóan.
A fent említett megelőző szerviztevékenységek – ezen belül is 
elsősorban az olajszűrés-technika – a hidraulikus berendezések 
élettartamának fő meghatározói. Az olajszűrés elvégzéséhez 
mobil szűrőberendezéssel rendelkezünk, amely segítségével az 
olaj kívánt finomságra való tisztítása, szűrése akár azonnal is 
elvégezhető, ezáltal számottevően növelve a berendezés várható 
élettartamát.

A javításoknál célunk, hogy a Rexroth-szervizbe kerülő egységek 
állapotfelmérése, hibafelvétele gyakorlatilag azonnal megtörtén-
jen, és a rendelkezésünkre álló javítókészletek felhasználásával, 
a leggyakoribb típusok esetén – ami az A10-es axiáldugattyús 
hidraulikus szivattyúnál a teljes mérettartományt jelenti – Part-
nereink akár egy napon belül is visszakaphassák javított beren-
dezéseiket.
Az elmúlt hónapok központi fejlesztési folyamatainak eredmé-
nyeképp a raktárkészlettel nem rendelkező tartalék- és javító-
készletek szállítási ideje, a Rexroth rendkívül széles termékpa-
lettájának bővítése mellett is, jelentősen csökkent a korábbi 
évekhez képest. 
A javítások átfutási idejének csökkentését szolgáló kitűnő lehe-
tőség továbbá a mind a hidraulika, mind a villamos hajtások és 
vezérlések területén számos típusnál elérhető ún. REMAN-
program. A program keretében Partnerünk a javítandó berende-
zés helyett egy teljesen felújított és tesztelt egységet kap vissza 
németországi központi raktárunkból, változatlan jótállási felté-
telek mellett.
Mivel Partnereink véleménye kiemelten fontos számunkra, szol-
gáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalataikat, visszajelzéseiket 
rendszeresen kiértékeljük tevékenységünk folyamatos fejlesz-
tése érdekében. Célunk, hogy a szerviz területén maximális 
rugalmasságot biztosítsunk, és bár sohasem lehetünk elégedet-
tek eddigi teljesítményünkkel, Partnereink eddigi pozitív vissza-
jelzései azt bizonyítják, hogy jó úton haladunk.

további felvilágosítás: Kovács Ferenc, Bosch Rexroth Kft. Hydraulics 

Tel: + 36 1 422-3237, Fax: +36 1 422-3203, E-mail: ferenc.kovacs@boschrexroth.hu

Karbantartás, optimalizálás a Rexroth-tal
Szervizszolgáltatások és szaktanácsadás egy kézből

Szerviz
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Pneumatikus végrehajtóelemek egzakt helyzetjeladására szol-
gáló új szenzorokat mutatott be a Rexroth. Ezzel a pneumatika-
gyártók szenzorkínálata a „kétpontos” helyzetjeladók és az 
útmérő szenzorok új családjával egészült ki.
Az új ST4-2P „kétpontos” helyzetjeladónak – mint egyetlen érzé-
kelőnek – a pneumatikus hengerek C-hornyába erősítésével lehe-
tőség nyílik a dugattyú két pozíciójának kijelzésére. Egy I/O link-
kompatibilis verzió bevezetésével a Rexroth elsőként kínál olyan 
szenzort, amely támogatja ezen új szériás közvetlen pont-pont 
összeköttetést.
Az ST4-2P mágneses helyzetjeladó érzékelési tartománya      
0-50 mm. Egy egyszerű kétpontos teach-eljárás alkalmazásával a 
kapcsolási pontok a munkahengerlöketbe illeszthetők, szükség-
telenné téve ezzel egy másik hengerszenzor installálását. A 
kábelfelhasználás a felére csökken, így a szerelési ráfordítások is 
alacsonyabbak lesznek. Az ST4-2P előnyösen felhasználható 
kicsi, nehezen hozzáférhető beépítési térrel rendelkező alkalma-
zásoknál. Az érzékelők M8-as és kifejtett kábelvégződéses válto-
zatokban állnak rendelkezésre. Az I/O link-kompatibilis változat 
M12-csatlakozóval szerelt. A pneumatikus hengerműködtetés 
rugalmasságát növeli az analóg útmérő szenzorok felhasználása, 
melyeknél a Hall-hatást kihasználva helyettesíteni lehet a  hagyo-
mányos potenciométereket és a mechanikus mérőrendszereket. 
Az új SM6 sorozatú analóg útmérő szenzorok 32 mm-es (SM6-32) 
és 64 mm-es (SM6-64) távolságmérési tartományban állnak ren-
delkezésre. 

Az SM6 sorozatú szenzorok kompakt kivitelűek, egyszerű és 
direkt felerősítési lehetőséget kínálnak (rögzítőhoronyba felül-
ről történő beillesztés, rögzítés). Ez a megoldás különösen elő-
nyös a csavarozással felerősített hengerek esetében, a mellső 
vagy hátsó hengerfedélnél. Ráadásul a szenzor lecserélhető, 
illetve a henger szétszerelése nélkül áthelyezhető. A felhasználó 
maga döntheti el a szenzor felerősítési irányát a hengeren, és egy 
„Teachbutton” segítségével beállíthatja a szenzor kívánt mérés-
tartományát is.

további információk: Márkus Bálint, Bosch Rexroth Kft. Pneumatics 

Tel: + 36 1 422-3257, Fax: +36 1 422-3205, E-mail: balint.markus@boschrexroth.hu

Ezekkel a kontroller alapú kisméretű kezelőkészülékekkel 
gombnyomásra vagy az érintőképernyő segítségével könnye-
dén megváltoztathatja termelési adatait. A készülék különböző 
változatokban kapható, az egyszerű grafikus kijelzőktől kezdve 

az igényesebb, teljes grafikai kvalitással rendelkező érintőkép-
ernyőkig, a készülék nagyságától függően különböző számú 
funkciós billentyűvel. 
A széles portválaszték szinte minden kívánalomnak megfelel, 
függetlenül attól, hogy a kommunikáció Etherneten, terepi 
buszon vagy soros csatlakozáson történik.

A készülék előnyei: 
- alacsony árú felület a kezeléshez és a megfigyeléshez 
- kompakt kivitel
- berendezések vizualizálásának egyszerű tervezése
- széleskörű funkciók a VI-Composer vizualizációs szoftverrel
- ázsiai írásjelek támogatása

további felvilágosítás: Perjési Ákos, Bosch Rexroth Kft. Electric Drives and 

Controls, Tel: + 36 1 422-3274, Fax: +36 1 422-3205,  

E-mail: akos.perjesi@boschrexroth.hu

Rexroth-szenzorok decentralizált automatizálási 
struktúrákhoz

IndraControl VCP
Kontroller alapú kisméretű kezelőfelületek

�	  Az új Rexroth szenzorok: ST4-2P „kétpontos” helyzetjeladók és az 
SM6 sorozatú útmérő szenzorok

terMék
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Öt éven át tartó projekt eredményeként 2008 őszén adta át a 
Rexroth az új Oslói Operaház teljes színpadtechnikáját. A Bosch  
Rexroth szállította a komplett vezérlés- és hajtástechnikát, vala-
mint a színpadtechnika acélszerkezetét – kulcsrakészen! Ezen 
belül fontos berendezések készültek magyar partnerek kivitele-
zésében.
A korszerű színpadtechnika több tonnás színpadelemeket moz-
gat nagy pontossággal, és számos díszletelemet helyez szinkroni-
záltan a színpadképbe. A színpadtechnikával szemben támasztott 
követelmények nagyban hasonlítanak az ipari alkalmazásokéhoz. 
A villamos és hidraulikus hajtások, valamint a vezérlések hard-
ver- és szoftverelemeinek olyan megbízhatónak kell lenniük, 
hogy akár a folyamatos gyártás elvárásainak is megfeleljenek.
Az iparból ismert jellemzők, mint a meghibásodások között eltelt 
átlagos idő (MTBF, Mean Time Between Failers), illetve a két javí-
tás közötti átlagos idő (MMTR, Main Time To Repair) fontosak a 
színpadtechnikában is, mivel egy meghibásodás miatt akár félbe 
is szakadhat az előadás. Azonban az ipari alkalmazásoktól elté-
rően, ahol a konstruktőrök a hajtásokat gyakran szigorúan meg-
szabott sebességekre és lökethosszakra tervezik, a színpadtech-
nikában a maximális rugalmasság az elsődleges. A rendezéstől 
függően akár 32 tonnás színpadi emelvényeket kell gyorsan vagy 
éppen ellenkezőleg, a teljes előadás időtartama alatt „úsztatva”, 
nagyon lassan emelni illetve süllyeszteni. Eközben folyamatosan 
ügyelni kell a lógó terhek, illetve a mozgó színpadelemek alatt 
tartózkodó színészek és nézők biztonságára. Mindezek feltét-
eleit megfelelő szabványok tartalmazzák.
Az említett műszaki előírásokon felül a színpadtechnikának egy 
dolgot semmiképpen sem szabad: a művészi élvezetet zajjal meg-
zavarni. A korszerű színpadtechnika tervezése, kivitelezése és 
üzembe helyezése mára már olyan bonyolulttá vált, hogy a szín-
pad üzemeltetője ezekben a feladatokban szinte mindig a teljes 

projektet koordinálni képes színpadtechnikai generálkivitele-
zőre támaszkodik.
Mint például a Rexroth-ra. A Bosch Rexroth ugyanis az elmúlt 
években ezen a területen a kulcsrakész színpadtechnikai rend-
szerek világszerte vezető szállítójává vált, úgy az új építéseknél 
(budapesti Nemzeti Színház), mint az akár több mint száz éves 
színházépületek műszaki korszerűsítésének esetében (genfi 
Operaház). Így sikerült megnyerni a középületeket építő, beren-
dező és karbantartó norvég Statsbygg cég által, az új Oslói Opera 
színpadtechnikájára kiírt nemzetközi pályázatot is.
A színpadtechnikában a tulajdonképpeni színpad jelöli a határt: 
a színpad felett elhelyezkedő műszaki berendezések – a színpadi 
dekorációk pont- és díszlethúzói, a világítási hidak és a függöny-
vezérlések – képezik a felsőgépészetet. 
A színpad alatti teljes technika, azaz az alsógépészet ezzel szem-
ben a színpadi pódiumok emelésére és a forgószínpadok mozga-
tására szolgáló hajtásokat, illetve a személyi süllyedőket foglalja 
magába. Az előadás közben mindkét gépészet végezhet önálló és 
összehangolt mozgatásokat is.
A középkor óta Norvégia legnagyobb kulturális projektjének szá-
mító új Oslói Opera a színpadtechnikában rekordot mondhat magá-
énak: csak a felsőgépészet több mint 200 hajtásával jelenleg a világ 
legnagyobb ilyen jellegű automatizálási rendszerének számít.

Kulcsrakész hajtástechnika

A Rexroth által a nagyszínpad, a színházterem és a próbaszínpad 
számára kulcsrakészen szállított felső- és alsógépészet a villa-
mos és hidraulikus hajtásokat külön a színpadtechnika számára 
kifejlesztett vezérléssel kombinálja. A főszínpadot négy, egyen-
ként 16×4 méteres primer pódium alkotja. Az akár 32 tonnás pri-
mer pódiumokat két hidraulikus csörlő mozgatja nyolc drótkö-

A színpadtechnika csúcsa
A Rexroth látta el – magyar közreműködés mellett – színpadtechnikával az új Oslói Operaházat

�	 Az új Oslói Operaház összesen 8300 négyzetméter 
alapterületű színpadjain a színészek, a zenészek 
és a norvég nemzeti balett táncosai akár 2000 
nézőt is szórakoztathatnak. 

Projekt
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téllel. Az emelvényeknek nincs kibiztosításuk és reteszelésük, 
ami dinamikus mozgatásokat tesz lehetővé a teljes 12,5 méteres 
lökethosszon, másodpercenként akár 0,7 méteres sebességgel, a 
reteszelés feloldásának idővesztesége nélkül.
Egy finomszabályozó rendszer egyenlíti ki a pódium sarkai 
közötti, a kötél nyúlásából, illetve a dobok vagy a drótkötél tűrésé-
ből adódó magasságkülönbséget. Ehhez a pódiumok rövidebbik 
oldalain található hidraulikus hengerek egy terelőkerék csopor-
tot működtetnek mindaddig, amíg a pódium vízszintes helyzetbe 
nem kerül. A finomszabályozó rendszer a pódium mozgatása alatt, 
vagyis a főcsörlők aktív állapotában működik. Amint a működé-
sük megszakad, dörzsfékek hatnak a terelőkerekekre. Ez lerövi-
díti a ható kötélhosszat és növekszik a rendszer merevsége.
A primer pódiumok négy, egyenként 4×4 méteres szekunder 
pódiumból állnak, így egy sakktáblaszerű színpadot képeznek. 
Valamennyi szekunder pódiumot négy görgővezetésű, nagy pon-
tosságú emelőszerkezet mozgat. A maximális lökethossz 2,5 mé- 
ter, az elérhető sebesség másodpercenként 0,3 méter.
A hidraulikus hengerek külön szabályozása a szerkezeten belül 
lehetővé teszi a színpadelemek tetszőleges szögbe történő állítá-
sát, így ferde, valamint síkokból álló háromdimenziós színpad-
formák is kialakíthatók. Az alsó rész szegélyein elhelyezett 
mechanikus biztonsági kapcsolók azonnal kioldanak, ha idegen 
tárgy kerül az egyes pódiumok közé.

Nyomástárolók a gyors mozgatásokhoz

Az összesen mintegy 175 kW szivattyúteljesítményű hidraulikus 
tápegységet, valamint a 6000 literes olajtartályt a Rexroth az épü-
let legmélyebb pontján, a pincében helyezte el, mely az előadá-
sokhoz 180 másodperc alatt tölti fel a hidro-akkumulátorokat. A 
tárolt nyomás elegendő ahhoz, hogy a reteszelés nélküli hajtások 
pozícióváltozásait gyorsan és a művészek számára észrevétlenül 
lehessen kiegyenlíteni. A hátsószínpad területén tárolt forgó-
színpad-kocsit egy villamos fogazottrúd-hajtás mozgatja igény 
esetén előre. 

A 15 méter átmérőjű, 3 méter magas forgószínpad felépítése 
lehetővé teszi, hogy a szereplők alulról léphessenek fel rá. Nyu-
galmi állapotban a forgószínpadot rugóterhelésű dörzsfelületre 
süllyesztik. A forgatáshoz 24 kerékcsoport préselődik hidrauli-
kusan a forgószínpad futófelületének, 6 villamos hajtású kerék-
csoport pedig az előtolásról gondoskodik.
Az alsógépészetet 3 zenekari árok pódium, további főszínpadi 
kiegyenlítő pódiumok, valamint 24 aktív, távműködtetésű szín-
padi kocsi egészíti ki, melyek változtathatóan összekapcsolva, 
szabadon vagy egy adott görbe mentén programozható mozgá-
sokra képesek.
A felsőgépészetbe a Rexroth több mint 130 villamos hajtást épí-
tett be. Az egyes csörlőknek másodpercenként akár 1 tonnás ter-
het kell mozgatniuk max. 1,8 méteres sebességgel. A teljes szín-
padtechnika villamos és hidraulikus hajtásai távkarbantartásra 
képesek, és számos diagnosztikai lehetőséggel segítik a karban-
tartási munkák szervezését.

Decentralizált vezérlőpultok

A teljes színpadtechnikát a Rexroth legújabb generációs SYB 
2000 színpadvezérlése szabályozza. A színpadtechnikusok a 
színház több különböző pontján elhelyezett vezérlőpultokról a 
felső- és az alsógépészet valamennyi rendszerbe foglalt hajtásá-
val különálló vagy csoportos mozgatásokat tudnak végrehajtani. 
A vegyes csoportok integrált együttfutási szabályozása a pilla-
natnyi helyzet folyamatos felügyeletével lehetővé teszi a megbíz-
ható működést a színpadkép megvalósításakor. A kezelő vala-
mennyi vezérlőpultból végrehajthat manuális mozgatásokat, 
vagy előre programozhatja az előadások alatt automatikusan futó 
mozgássorrendeket.
A vezérlőpultok és a rendezői számítógép egymástól függetlenül 
működnek, így lehetőség van az egyik helyen paraméterek bevi-
telére, egy másik helyen pedig mindeközben mozgatásokra.

további felvilágosítás: Mikófalvi Tamás, Bosch Rexroth Kft. Hydraulics 

Tel: + 36 1 422-3212, Fax: +36 1 422-3201, E-mail: tamas.mikofalvi@boschrexroth.hu

�	 Szivattyúk és nyomástárolók: az előadások alkalmával a szivattyúk 
180 másodperc alatt töltik fel az alsógépészet hidraulikus hajtásai-
nak nyomástárolóit.

�	 Az alsógépészet hidraulikus tápegysége az Oslói Operaház pincéjé-
ben: 6500 kW teljesítménnyel mozgatja a négy, egyenként 32 ton- 
nás főpódiumot 12,3 méter lökethosszon, 0,7 m/s sebességgel.

Projekt
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Az Eppensteiner cég felvásárlásával, valamint 
folyadékszűrői forgalmazásának átvételével a 
Bosch Rexroth komoly előrelépést tett 
termékportfóliója bővítésének érdekében. Az 
újonnan létrejött, Bosch Rexroth Filtration 
Systems (DCFS) elnevezésű üzletág már átalakí-
tott és kibővített szűrőprogramjával törekszik a 
jövőben a szerviz és pótalkatrészpiac területén 
további növekedését biztosítani.
A termékválaszték a hidraulikus blokk aljára 
szerelhető magasnyomású szűrőktől kezdve, 
az oldalra építhető közepes- és magasnyomású 
szűrőkön át, egészen a közepes- és magas 
üzemi nyomástartományba tartozó csőveze-
tékbe építhető szűrőkre terjed ki. A szűrők 
alkalmazásspecifikus kialakításban, valamint 
alacsony nyomásveszteségű optimalizált áram-
lásvezetéssel tűnnek ki. A munkaközeg és a 
kenőanyag optimális szűrése gondoskodik a 
rendszerben található elemek kopásvédelmé-
ről, ezáltal növelve a rendelkezésre állási időt 
és az élettartamot. 
A blokkok aljára felszerelhető szűrők maximá-
lis nyomása 450 bar. A terméksorozat 4 csoport-
ban összesen 10 építési méretben elérhető, akár 
500 l/perc térfogatáramra is. 
A 40–es névleges csatlakozóméretű legnagyobb, 
0630-as és 1000-es névleges méretű szűrőknél 
így most egy még nagyobb áteresztőképesség 
áll a felhasználók rendelkezésére.

Közepes- és magasnyomású 
szűrők
A 250 és 350 bar közötti nyomástartományban 
két, blokkra építhető sorozat került beveze-
tésre. Ezen közepes- és magasnyomású szűrők 
a hidraulikus berendezések vezérlőblokkjának 
oldalára szerelhetők, valamint mostantól lehe-
tőség van a csatlakozásnál az olaj alsó be- és 
kivezetésére is.
A csővezetékbe építhető szűrőkből a Rexroth 
három új szűrősorozatot kínál a 250, 350 és 
550 bar-os nyomástartományokhoz. Ezen 
közepes- és magasnyomású szűrők egészen 
1000 l/perc térfogatáramig alkalmazhatók, 3  
és 10 µm szűrési finomságot tesznek lehetővé, 

G ½-től SAE 2 ½-ig – 600 psi csatlakozókkal 
kerülnek felszerelésre. 
Valamennyi szűrő alkalmazásspecifikus kiala-
kítású és optimalizált, alacsony nyomásveszte-
ség-áramlású. Számos gyártástechnikai és fel-
használói szempont mellett a fejlesztés során a 
karbantartásbarát kialakítás szintén kiemelt 
szerepet kapott. Emiatt a nagy szűrőknél a két 
részre osztott házkialakítás révén leegyszerű-
södik a betétcsere.
Az új szűrők kompatibilisek az alap termék-
program bevált szennyeződésjelzőivel, ame-
lyek különböző változatokban kaphatók a szűrő 
telítettségének ellenőrzéséhez. Alapesetben 
minden Rexroth-szűrő optikai/mechanikus 
eltömődésjelzővel van ellátva.  
A Rexroth figyelemmel kíséri termékeit azok 
egész életciklusán át. Ezen belül három lénye-
ges pillér emelhető ki: elsőként a szűrőkre 
kiterjesztett specializált szervizszolgáltatása 
Ketsch-ben és az egész világra kiterjedő keres-
kedelmi- és szervizhálózat. Az egyszerű szűré-
sen túl „Vacu-Clean” elnevezésű olajkarban-
tartó berendezéseivel a Rexroth olyan 
lehetőséget kínál, mellyel megnövelhető az olaj 
felhasználási időtartama. Az állapotfelügyelő 
rendszerekhez (CMS) pedig Ügyfeleit folyama-

Szűréstechnika
A szennyeződés többé már nem lehet kérdés

Új szűrősorozatok 
növelik a berendezé-
sek rendelkezésre 
állási idejét

2008 májusa óta a 

Hydraulics üzletághoz 

tartozik a Bosch Rexroth 

Filtration Systems, az 

egykori K. & H 

Eppensteiner GmbH & Co. 

KG vállalat. A cég külön-

böző munkafolyadékok és 

kenőanyagok tisztításához 

fejlesztett, gyártott és 

forgalmazott szűrőket. Az 

akvizíció óta számos új 

csúcsteljesítményű szűrő 

és szűrőegység került 

kifejlesztésre, amelyek a 

Rexroth alap termékprog-

ramját alkalmazásspeci-

fikus szűrőkkel egészítik ki. 

A komplett termékportfólió 

a továbbiakban a Rexroth 

márkanév alatt kapható.   

a rexroth-szűrőprogram 
előnyei:
 Műszakilag fejlett 

termékek

 A termékpaletta folya-

matos továbbfejlesz-

tése a piaci igényeknek 

megfelelően

 Az értékteremtés 

növelése

�	 Az új Rexroth 450 PBF szűrősorozat optimali-
zált áramlással.

terMék

tosan új, alkalmazásspe- 
cifikus megoldásokkal látja el.
További információ a Rexroth- 
szűréstechnika kínálatáról:  
www.boschrexroth.com/filter

további információ: Szőke Gábor, 

Bosch Rexroth Kft. Hydraulics,  

Tel.: + 36 1 422-3204,  

Fax.: + 36 1 422-3201 

E-mail: gabor.szoke@boschrexroth.hu
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A Rexroth CD01/02-PI pneuma-
tikus szeleptartó a nagyfokú 
standardizálás mellett magas 
rugalmassággal rendelkezik. 
Moduláris rendszere és robusz-
tus kialakítása révén megjele-
nése miatt a szeleptartó rend-
szer valamennyi felhasználási 
és vezérlési környezetben alkal-
mazható.
A CD01/02-PI tehát moduláris 

felépítésű és max. 16 db szelep felerősítésére alkalmas. A 26 mm 
szélességű CD01 szelepek 1350 liter/perc, míg a 18 mm széles 
CD02 szelepek pedig 650 liter/perc légáteresztéssel rendelkez-
nek. Egy szeleprendszeren belül lehetséges különböző légát-
eresztésű szelepek  kombinálása is.

Az egyszerűsített gépkialakítás érdekében valamennyi elektro-
mos és pneumatikus csatlakozás egy irányban található. A Plug-
in-rendszer a szeleptartó rendszeren belül gyors és egyszerű 
szelepcserét tesz lehetővé.
Az új CD01/02-PI pneumatikus szeleptartó rendszernél az ISO 
15407-2 szabvány előírásai szerint a szelepek alaplapra rögzíté-
sével egyidejűleg a pneumatikus és az elektromos csatlakoztatás 
is létrejön.
A Rexroth szelepprogramja a választható vezérlési lehetőségek 
sokféleségével tűnik ki. A szeleprendszer Multipol-csatlakozáson 
keresztül vezérelhető, vagy választható az összes használatos 
terepibusz protokoll, úgy mint PROFIBUS DP, CANopen, Device-
Net, Sercos III és EtherCAT.
A szeleptartó rendszert kifejezetten olyan területekre fejlesztet-
ték ki, ahol nagy légáteresztő képességű, szabványosított szele-
pek beépítése a követelmény, mint például az autóiparban vagy 
az általános gépgyártás területén.

további felvilágosítás: Márkus Bálint, Bosch Rexroth Kft. Pneumatics 

Tel: + 36 1 422-3257, Fax: +36 1 422-3205, E-mail: balint.markus@boschrexroth.hu

�	 A pneumatikus szeleptartó 
rendszer: moduláris rendszer 
és robusztus kialakítás.

Sokoldalú és hatékony
A Rexroth új pneumatikus szeleptartó rendszere

terMék

Vásároljon a KOMP-rendszeren keresztül és vegyen részt törzs-
vásárlói programunkban! Fedezze fel rendszerünk előnyeit és 
hajózzon velünk együtt az értékes nyereményekért!
A Bosch Rexroth Kft. egy törzsvásárlói programmal szeretné a 
már KOMP-felhasználókat és az új érdeklődőket arra ösztönözni, 
hogy ismerkedjenek meg a rendszerrel, fedezzék fel annak 
további előnyeit, és megrendeléseik számát mind nagyobb arány-
ban helyezzék át a KOMP-rendszerre. A 2009. május 1-jétől 
december 31-ig tartó törzsvásárlói programban résztvevő min-
den Ügyfelünk értékes Bosch ajándékot nyer, amennyiben válla-
lata vásárlási értéke a programban meghirdetett díjkategóriák 
valamelyikébe esik.

A törzsvásárlói program 
során a KOMP-ban regiszt-
rált felhasználók KOMP-on 
keresztül történő megren-
delései (lineáris mozgatás- 
és szereléstechnika, pneuma-
tika, hidraulika termékek) 
kerülnek összesítésre. A 
meghirdetett időszakban 
KOMP-on keresztül történő 
megrendelések összegét 

viszonyítjuk az ugyanazon időszakban a Bosch Rexroth Kft.-nél 
összesen (KOMP + „hagyományos” módon történő vásárlás) 
leadott rendelések teljes összegéhez. A KOMP-ban elért rende-
lési értékek és az összes rendelési érték arányát tekintve (száza-
lékos érték) állapítjuk meg az eredményt. Az elért százalékos 
eredmények alapján három díjkategóriát különböztetünk meg. A 
díjazott felhasználók szabadon választhatnak a díjkategórián-
ként különböző értékű Bosch-termékek közül.
A játék fődíja egy 2 személyes hétvége Bécsben, melyre az utazás 
szárnyashajóval történik!

további információ: www.boschrexroth.hu/torzsvasarloi

KOMP törzsvásárlói program
Hajózzunk együtt a nyereményekért!

Rexroth KOMP
törzsvásárlói
program

Hajózzon a
nyereményekért!
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Innovatív műszaki megoldások, kreatív pneumatikus konstruk-
ciók, 31 induló csapat, 124 lelkes mérnökhallgató és közel 2000 
látogató – ezek jellemezték a második alkalommal megrendezésre 
kerülő, az idei évben már nemzetközivé váló Rexroth Pneumobil 
versenyt Egerben.

A különleges eseményre idén május 8-9-én került sor Eger szívé-
ben, az Érsekkertben kialakított versenypályán. A diákoknak 
olyan sűrített levegővel hajtott járművet kellett tervezniük és 
építeniük, amely a megadott műszaki feltételek mellett a legna-
gyobb hatásfokot képes elérni.  A versenyző csapatok számára a 
hajtás- és vezérléstechnika szakértője, a Rexroth bocsátotta ren-

delkezésre a légjárgányok hajtásához szükséges pneumatikus 
vezérlő és végrehajtó elemeket.
A kezdeményezéssel a Bosch Rexroth vállalatok szeretnék fel-
hívni a figyelmet mindazokra a kreatív és előremutató szakmai 
megoldásokra, amelyeket elsősorban magyar mérnökhallgatók 
„eszeltek ki”. Az idei év különleges színfoltját nemcsak a hangu-
latos helyszín, de a csapatok nemzetközisége is jelentette. Maros-
vásárhelyről és Nagyváradról négy csapat is érkezett Egerbe. 

Aki a legtovább bírta egy levegővel

A pneumobilok négy versenyszámban mérték össze tudásukat: a 
konstrukció eredetisége, a távolsági, a gyorsasági és a gyorsulási 
kategóriában. 
Konstrukció eredetisége kategória győztese: Gyalogkakukk 
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
A gyorsulási futam győztese: Tűzgép (Kecskeméti Főiskola)
Abszolút és gyorsasági kategória győztese: Debreceni Széllova-
gok (Debreceni Egyetem). 
Távolsági kategória: Aratók (Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem)
A kategórianyertes csapatok és a felkészítést támogató taná-

rok értékes tárgyjutalmakat 
és egy külföldi tanulmányutat 
nyertek. A verseny részletes  
eredményei, valamint a hét-
végén készült képek a  
www.pneumobil.hu oldalon 
tekinthetők meg.

Pneumobil verseny másodízben

iMPreSSzuM

                      local a bosch  
rexroth ag leányvállalatainak 
információs kiadványa.  
Felelős kiadó Magyarországon: 
Bosch Rexroth Kft.,
1149 Budapest, Angol u. 34. 
Szerkesztésért felelős:  
Bosch Rexroth Kft. marketing 
osztálya,  
Tel.: + 36 1 422-3235,  
Fax: +36 1 422-3201
nyomdai előkészítés:  
partners Hungary Kft.,  
1044 Budapest, Megyeri út 53., 
Tel.: 221-5123, Fax: 251-6127, 
E-mail: info@partners.hu

�	 A legkreatívabbnak ítélt csapat, a Debreceni Széllovagok járműve 
viselheti egy évig a „Rexroth Legjobb Pneumobilja” címet.

MozgáSban

A részvevőktől idézünk
„Csapataink sokat tanultak, tapasztaltak a felkészülési idő alatt, 
és a verseny hétvégéjén is. Egy héttel a verseny után még mindig 
emlegetik az Egerben töltött pár napot, valamint már fogadkoznak 
a jövő évi versenyjárművük kapcsán… Öröm és megtiszteltetés 
volt Önökkel együtt dolgozni az elmúlt fél évben, és nagyon remé-
lem, hogy a későbbiekben is folytatódhat közös munkánk.” – 
Szabó Antal, Kecskeméti Főiskola. * * *

„Szeretném megköszönni családom és magam nevében a meghí-
vást, melynek nagy örömmel tettünk eleget. Rendkívül érdekes 
„szerkezeteket” láttunk, melyeket gyermekeim nagy érdeklődéssel 
követtek figyelemmel… Remélem jövőre ismét részt vehetünk ezen 
az eseményen” – Végh Sándor, Nordenia Hungary Kft. * * *


