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2010-ben Pécs viselhette Essen 
és Isztambul mellett az Európa 
Kulturális Fővárosa címet. A 
pécsi Kodály Központ átadása és 
nyitó koncertje méltó lezárása 
volt az egész évben zajló több 
tucat érdekes és színvonalas 
programnak, valamint kulturális 
eseménynek. A központ építé-
sére kiírt beruházási projekt 
eredményeként egy nemzetközi 
összehasonlításban is kiváló 
akusztikai paraméterekkel ren-
delkező, korszerű háttértechni-
kát alkalmazó, multifunkcionális 
épület jött létre, amely hangver-
senyteremként és konferencia-
központként is működik.
Az épület tervezésére 2007-ben 
kiírt országos pályázatot a buda-
pesti Építész Stúdió nyerte, a 
kivitelezési szerződést a Magyar 
Építő – Arcadom Zrt. konzorci-
ummal 2009 nyarán írták alá. A 
létesítmény hivatalos megnyitá-
sát 2010. december 16-ára, 
Kodály Zoltán születésének 128. évfordulójára időzítették. 
A komoly műszaki kihívást jelentő színpadgépészet tervezési 
és kivitelezési munkáira – versenytárgyalásokat követően – 
cégünk, a Bosch Rexroth Kft. és az alvállalkozóinkként részt-
vevő kitűnő szakcégek, a Színpad- és Emelőgéptechnika Kft., a 
Woodland Plusz Kft. és a Stage-Electronic Kft. kaptak megbí-
zást 2009 szeptemberében. E cégek együttműködésének, 
közös tevékenységének eredményei a jó minőségben, határ-
időre és költségkereten belül elkészült színpadtechnikai 
berendezések, melyek közül néhányat a következőkben muta-
tunk be röviden.

Alsógépészet
Az alsógépészeti berendezések a térformálás fontos eszközei. A 
három részből álló zenekari árok süllyedő rendszere egyaránt 
lehet a nézőtér vagy a színpad része, de természetesen az éppen 
aktuális elvárás alapján különböző méretű zenekari árokként is 
funkcionálhat. A zenekari igényeknek megfelelően a színpadál-
lás változtatható, ettől függően a nézőtér 999, 928, illetve 880 fő 
befogadására képes. A nézőtér egy része emelhető és süllyeszt-
hető. Felemelt állapotban biztosítja a jó rálátást a színpadra, víz-
szintes állásba süllyesztve konferencia teremként szolgál, és al- 
kalmassá teszi a teret exkluzív fogadások, bálok rendezésére is. 

2010Pécs Európa kulturális fővárosa 
– Bosch Rexroth részvétellel
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Zenekari süllyedő pódiumok
Az egy- és kétszintes zenekari süllyedő pódiumok a nézőtér vagy 
a színpadi pódium felületét egészítik ki, illetve különböző mély-
ségű zenekari árok kialakítását teszik lehetővé. A kisebb pódi-
umnak további speciális feladata a hangszerek (pl. zongora) süly-
lyesztése vagy kiemelése gyors átállásoknál.

Az egyszintes süllyedő mozgó platója két részből összeállított 
hegesztett rácsos acélszerkezet, melyet a nézőtér oldalán a szé-
leken elhelyezkedő csúszó vezetékek tájolnak. A kétszintes süly-
lyedők vázszerkezete hagyományos „C” süllyedő, azzal az elté-
réssel, hogy a mozgó vázszerkezetek nem kaptak hátfali 
akusztikus burkolatot.  
Az emeléshez a süllyedők alá szinkronizált hajtásegységek, 
Serapid gyártmányú, Linklift toló lánc+kúpfogaskerekes hajtó-
mű+kétfékes motor került beépítésre. A megvezetést a nézőtér, 
ill. a színpad felőli oldalon a falba rögzített vezetékek látják el. A 
pódiumok járófelülete a két véghelyzet között bármilyen magas-
ságba beállítható. A maximális szintbeállási hiba ±1,0 mm, a moz-
gatási sebességek 0,0 – 0,05 m/s ill. 0,0 – 0,1 m/s között fokozat nél-
kül szabályozhatók. Biztonsági elemként élvédők, elektronikus 
terhelésmérő, valamint hajtásegységként abszolút útadó került 
beépítésre.

Billenthető nézőtér 
A berendezés feladata a kb. 10 m mély, 10%-os ferdeségű néző-
tér vízszintes síkba billentése a terem többcélú hasznosítása 
céljából. A nézőtér meredeken lejtő első harmada kb. másfél 
perc alatt vízszintesre süllyeszthető és a széksorok a nézőtér 
alá tolhatók, a hangversenyteremből ezáltal konferencia- vagy 
báltermet kialakítva. 
A billenthető rész egy kb. 185 m²-es felület, amely a színpad felőli 
oldalon speciális forgó zsámolyokra támaszkodik fel. Az acél-
szerkezetet 8 helyen, mindkét véghelyzetében alátámasztó lábak 
rögzítik, ezzel biztosítva a nézőtér stabilitását. A mozgó acélszer-
kezetre rétegelt lemez fogadó szerkezet van felszerelve, amelyre 
speciális székmozgató sínrendszer került.
A nézőtér billentését/emelését az egy sorban elhelyezett 4 hidrau-
likus henger végzi. Az emelés közbeni deformációk minimalizá-
lása érdekében az acélszerkezet középtájon gázrugó sorral lett 
megtámasztva. A billenő nézőtér acélszerkezete hegesztett rácsos 
tartórendszer, mely nagy merevséget és kedvező önsúlyt biztosít.
A 11 tonna acélszerkezetből és a rajta lévő hasonló tömegű bur-
kolatból álló szerkezet kiemelését 100/50-850… méretű munka-
hengerek végzik. A hidraulika hengereket emelés és süllyesztés 
közben arányos útváltók vezérlik, míg együttfutásukat a fel-
programozott Rexroth HNC 100 tengelyvezérlő szabályozza, 
amely a mozgatási parancsokat és állapot-visszajelzéseket, 
hibajelzéseket a központi vezér-
lésnek Profibusz kapcsolaton ke- 
resztül továbbítja. A HNC szoft-
vere folyamatosan ellenőrzi a 
hardver elemeket és a mozgás 
paramétereit, mint pl. a sebességet 
és a szoftveres végállásokat. A 
hengerek pontos helyzete köteles 
útadókkal kontrollálható.
A munkahengerekre szerelt féksze-
lepek a szerkezet pozíció tartását 
akár vészhelyzetben is biztosítják. Normál üzemben a berende-
zés legfelső pozícióját 2-2 db elektromechanikus aktuátorral 
működtetett támasztólábbal tehermentesítjük, melyek az alsó 
véghelyzetben ütközőkre ülnek fel. 

felsőgépészet
A felsőgépészet berendezései közül a háttérfüggöny pályafüg-
gönnyel elsősorban a terem hangolására, a világítástartók, a hang-
sugárzó tartók, a nagyméretű felcsévélhető vetítővászon és a 
hangsugárzó panelek, valamint a térmikrofon mozgatók a terem-
ben megrendezésre kerülő események (előadások, koncertek, 
konferenciák, stb.) minél magasabb színvonalú megvalósíthatósá-
gára szolgálnak. Minden berendezés gépi mozgatású és progra-
mozható vezérléssel készült, így egy-egy program előhívásával 
percek alatt beállítható a kívánt akusztika és világítási pozíció. A 
24 db programozható mikrofonmozgatás a színpad fölött bizto-
sítja a megfelelő minőségű hangfelvételek készítését.

Projekt
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kedves                             local olvasó!

smart efficiency – Hannover 2011

Hatékonyság okosan. Ez a szlogen 

hatja át a Bosch Rexroth idei első  

megjelenését Európa egyik legfonto-

sabb szakvásárán. 

A szlogen szimbolikus. Egyszerre fejezi 

ki a vállalatcsoport reakcióját a válság 

miatt előtérbe került, megtakarítási 

célzatú igényekre, valamint azokat a jövőbemutató fejlesztése-

ket, amelyek az elmúlt időszakban elsősorban a vezérléstech-

nika területén jelentek meg. Ezt az üzenetet alátámasztva a 

Rexroth piaci súlyának megfelelő nagyságú standján nem keve-

sebb, mint 17 kiállítási eszközt szentel majd csak az energiaha-

tékonyság témájának!

A krízis hónapjaiban a kutatás-fejlesztési erőfeszítések fő csa-

pásiránya a hatékonyság és az energia-megtakarítás volt. Az 

elmúlt időszakot tekintve a Rexroth számtalan olyan projektben 

vett részt – Magyarországon és külföldön egyaránt -, amelynek 

hajtóereje a „smart efficiency” volt. Az új technológiák révén a 

hagyományos, 2009 előtti megoldásokkal szemben itt akár 

50-60%-os megtakarítások is elérhetővé váltak. 

Lényeges eleme a folyamatoknak, hogy a környezettudatosság 

és az energia-megtakarítások iránti elkötelezettség számos 

komoly világcég legfőbb célkitűzései közé is bekerült. Ennek 

egyik élenjáró példája maga a Robert Bosch, de számtalan part-

nerünk, pl. a Nestlé vagy a Coca Cola is fő vezérelvei közé 

választotta ezeket a címszavakat. A kLM, a világ egyik vezető 

légitársasága pl. olyan súly-megtakarítási projektet hajt végre 

napjainkban, amelynek részeként a fedélzeti takarók cseréje 

személyenként 50g, az evőeszközök és kiszolgáló kocsiké pedig 

további dekák, kilók megtakarítását eredményezik. Ez a meny-

nyiség látszólag elenyésző lehet, de a végeredmény közel 

25%-os üzemanyag-megtakarítás utaskilométerenként.

Az üzemanyagárak elszabadulása és a környezettudatos szem-

lélet együttesen odavezetnek, hogy az energiahatékonyság las-

san mindennapjaink részévé válik. Vállalatunkban Önök világ-

színvonalú partnerre találnak, aki maga is aktív szerepet vállal 

az ilyen irányú törekvésekben. Látogasson el Ön is a Bosch 

Rexroth standjára a Hannover Messe keretében vagy keressen 

bennünket szaktanácsadásért. Intelligens rendszerekkel az 

energiahatékonyságért – együtt Önnel és a Rexroth-tal!

Ács István

Ügyvezető igazgató

Horizontfüggöny
A színpad többcélú hasznosításához szükség lehet az orgonakar-
zat előtt egy háttérfüggöny, vagy akár az egyszintes pódium pere-
méig előrenyúló horizont függöny légtérbe emeléséhez, mely célra 
egy patkóhorizont pálya áll rendelkezésre. A mozgatási rendszer 
nagy teherbírású függönypályából (kombi rendszer), nagy teher-
bírású, könnyen mozgatható görgőkből és a függőleges mozgatás-
hoz szükséges emelő-terelő rendszerből áll.
A hajtásegység csapágyazott egydobos, amellyel a kilenc kötelet 
lehet csévélni. A mozgató hajtómű egy előtét hajtóműves csiga-
hajtás, háromfázisú fékes villanymotorral. A villamos vezérlődo-
boz a hajtásvezérlő elemekkel a hajtásegységen helyezkedik el.

Akusztikai hangvető panelek
A zenekari pódium felett 11,5–13,7 m hosszú és 1,6 m széles 
hangvető felületek vannak a terem légterébe függesztve, ame-
lyek az alsó szervizszint és a mennyezet közötti zónában mozgat-
hatók. A panelek közül 6 db előre-hátra billenthető és a panelek 
két végén lévő, 2,5 m hosszú felület egy forgáspont körül le is bil-
lenthető. A 7. (hátsó) panel vízszintesen áll, függőlegesen moz-
gatható, továbbá használaton kívüli helyzetben függőlegesbe 
állítható. Az előre–hátra történő billentés mértéke ± 10˚, az eme-
lési-süllyesztési sebesség 0-0,05 m/s (szabályozható).  
A hangvető felületek állításával a terem akusztikai viszonyai 
jelentős mértékben változtathatók, ezért a felületek egy adott 
zenekari elrendezéshez való optimális beállítása után a jónak 
ítélt geometriai elrendezés a mozgatások memóriájában eltárol-
ható és hasonló színpadi – zenekari elrendezésnél a beállítások 
újra előhívhatók.

Világítási tartók
A drótköteles színpadtechnikai emelő-berendezések rendelte-
tése a színpad világításához szükséges fényvetők rögzítése és 
beemelése. A színpad feletti zsinórpadláson a hosszirányú stati-
kai tartókra felül szereltük fel a csapágyazott egydobos hajtás-
egységeket, alul pedig a terelőkerekeket. Mozgástartományuk 
11-13 m, a mozgatási sebesség 0 - 0,15 m/s között szabályozható.

Ügyvezetői Üzenet
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Mikrofon mozgatások
A színpad, ill. a nézőtér légterébe – az akusztikai szempontok 
által meghatározott helyeken és magasságokban – felvételi mik-
rofonokat lehet függeszteni. A 24 db mikrofon egymástól függet-
len módon mozgatható. A belógatott mikrofonokat a pódium, 
illetve a nézőtér szintjéig – kezelhető magasságba – lehet leen-
gedni. 

A mozgatóműveket a terem felett kialakított technológiai térben 
helyeztük el, csekély tömege miatt közvetlenül a terhelhető beton 
járófelületre. A kábelt a tárcsák körül forgatott terelőkerék rend-
szer segítségével a két álló tárcsa közé csévéltük. A gép védőhá-
lóval burkolt. A mozgató hajtómű önzáró csigahajtás, háromfá-
zisú villanymotorral. A kötelek kiugrását a terelések mellett 
elhelyezett rudak és műanyag tömbök gátolják meg. A villamos 
vezérlődoboz a hajtásvezérlő elemekkel a hajtásegységen helyez-
kedik el. Természetesen a rendszer programozható, melynek 
segítségével minden mikrofon – az éppen szükséges program 
előhívásával – a megfelelő pozícióba áll.

Oldal hangsugárzók
A berendezés feladata a színpad két oldalán 1–1 nagyméretű 
hangsugárzó ív függőleges emelése a kedvező sugárzási pozíci-
óba. A hangsugárzók kétoldalt, a színpad hátsó peremén helyez-
kednek el. A hangsugárzó maximális befoglaló mérete 1000 x 700 
mm, magassága kb. 3-6 m, önsúlya ≈1000 kg. A hangfalak áramel-
látása a technikai szintről kábeldobokkal történik. 

Vetítővászon mozgatás
A leengedhető vetítővászon elsősorban a prezentációs vetítést 
szolgálja konferenciáknál. A nagy vetítőfelület azonban színházi 
háttérvetítést, valamint hagyományos mozi jellegű filmvetítést is 
biztosít. A vetítővászon-mozgatás a 12 m széles vászon motori-
kus le- és felcsévélését, ugyanakkor annak magassági állítását is 
lehetővé teszi. A mozgatórendszer egy vászon-csévélő henger-
ből és a függőleges mozgatáshoz szükséges padlástéri mozgató-
műből áll. A vetítővászon tömege 1150 kg, a mozgatási sebesség 
0 és 0,05 m/s között szabályozható.

A pécsi – egyben a hazai – zenei élet és a konferencia turizmus fel-
legvárát jelentő Kodály Központ után a  local  
következő számában a Bosch Rexroth Kft. és partnereinek egy 
újabb közös projektjéről, a hamarosan átadásra kerülő RAM 
Colosseum (korábbi nevén Újlipótvárosi Közösségi Ház) színpad-
technikájáról fogjuk kedves Olvasóinkat tájékoztatni.

további felvilágosítás: Mikófalvi Tamás, Bosch Rexroth Kft.   

Tel.: +36 1 4223-212, Fax: +36 1 4223-201  
E-mail: tamas.mikofalvi@boschrexroth.hu

Projekt

Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a 
2010-ben, a GyártásTrend szaklap által 
meghirdetett „Az év fejlesztőmérnöke” 
pályázaton Orbán Attila mérnökkollé-
gánk érdemelte ki a jeles megbecsülést. 
A pályázat kiírói egyéni vagy csapatban 
dolgozó fiatal, legfeljebb 35. életévét 
betöltött, magyarországi munkahelyen 
dolgozó mérnökök jelentkezését várták, 
akik ipari vagy kutatási-oktatási terüle-
ten tevékenykednek és az elmúlt két 
évben jelentős innovációt, fejlesztése-
ket tudhatnak magukénak.

Ennek a kihívásnak kollégánk 
maximálisan eleget tudott 
tenni. A Rexroth automatizá-
lási területére jellemző válto-
zatosságot jól tükrözik azok a 
sikeresen megvalósított pro-
jektek, amelyek az elmúlt 
évek során Attila kezei közül 
kikerültek. 

A teljes interjút a Gyártás-
trend január-februári össze-
vont számában olvashatják.

Pályán  
az év fiatal fejlesztőmérnöke
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oktatás

2010 második felében a győri önkormányzat közbeszerzési 
pályázatot írt ki PLC laboratórium kialakítására a Lukács Sándor 
Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégiumban, 
valamint szenzortechnikai laboratórium berendezésére a Pat-
tantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK-ban. A ten-
dereljárás során komoly referenciát jelentett vállalatunknak a 
Lukács Szakképző Iskolában korábban kialakított, szintén 
Rexroth-technikával felszerelt mechatronikai labor. 
Az új pályázat elnyerésével cégünk ismét aktívan hozzájárulha-
tott a győri oktatás fejlesztéséhez és alkalmunk nyílt olyan eszkö-
zök szállítására, melyek teljes mértékben megfelelnek a kor mai 
műszaki színvonalának és elvárásainak. A Rexroth oktatási rend-
szereinek alapfilozófiája: az oktatás minden igényét kielégítő, tel-
jes rendszert - kiegészítő és segédelemekkel együtt – nyújtani.

A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola 
és Kollégiumban kiépített PLC labor összesen hat tanulói és egy 
tanári munkaállomással biztosítja az egyidejű munkát 12 diák 
számára. A munkaállomások PLC készletet és szimulációs rend-
szert tartalmaznak. Minden munkaállomás egy, az iparban hasz-
nálatos PLC 24 digitális kimenettel, 24 digitális bemenettel, 2 
analóg kimenettel és 2 analóg bemenettel felszerelt. A 24 digitális 
kimenetből 16 extra LED-del, a 24 digitális bemenetből pedig 16 
nyomógombokkal/kapcsolókkal rendelkezik. A PLC önmagában 
Ethernet, RS232 és Profibus-DP (master/slave) csatlakozással 
ellátott, valamint tartalmazza a programozó szoftvert, amely a 
vizualizációt is lehetővé teszi. A szimulációs eszköz egy PC segít-
ségével biztosítja az ipari folyamatok szimulálását, valamint ezek 
PLC-vel történő vezérlését.
A Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK-ban 
megvalósított szenzortechnikai labor is hat tanulói és egy tanári 
munkaállomással rendelkezik, amelyeknél szintén két-két közép-
iskolás foglalhat helyet. Minden munkaállomás biztosítja a szük-
séges anyagminta-készletet, a szenzorok vizsgálatához (kapcso-
lási görbék, karakterisztika mérése), beállításához szükséges 
műszereket, szerszámokat, útadót, forgó szögadót, valamint az 
ezekhez tartozó kiértékelő egységet, elektromechanikus érzéke-
lőket és természetesen különféle szenzorokat.
Szállítási terjedelmünk az oktatási eszközök mellett tartalmazta 
a tanári és tanulói kézikönyveket, gyakorló feladatlapokat is. A 
Rexroth oktatórendszerein a jövő szakembere az egészen egy-
szerű szinttől a csúcstechnológiákig minden elméleti és gyakor-
lati tudnivalót elsajátíthat, amely felkészültté teszi az ipari alkal-
mazásokkal való szakszerű bánásmódra.

további felvilágosítás: Takácsné Erdélyi Éva, Bosch Rexroth Kft.   

Tel.: +36 1 4223-256, Fax: +36 1 4223-201  
E-mail: eva.erdelyi@boschrexroth.hu

Tavaszi tanfolyamok

Vállalatunk 2011-ben is meghirdeti széleskörű szakmai 
képzőprogramját. Tanfolyamaink tavaszi időpontjairól az 
általunk postázott „Tanfolyami tájékoztató”-ból tájékozód-
hatnak. További felvilágosítást és részletes információkat a 
Rexroth képzéseiről a www.boschrexroth.hu/felnőttkepzes 
oldalon találhatnak. 

2010 őszétől oktatási programválasztékunk két új tanfo-
lyammal bővült, melyek a PLC és szervohajtások témakörét 
ismertetik meg az érdeklődőkkel.

A „PLC programozás alapjai I.” tanfolyam tartalma: 
  ¡ PLC programozás elméleti alapjai 
  ¡ az IEC 61131-3 szerinti szabványos programozási 

nyelvek 
  ¡ PLC alapvető tulajdonságai és részegységei 
  ¡ a Rexroth IndraWorks Engineering fejlesztőrend-

szer alapfunkciói
  ¡ a Rexroth PLC-k jellegzetességei
  ¡ a PLC programok hibakezelése
  ¡ a PLC konfigurálása, tesztelése

A  „Szervo- és vezérléstechnika gyakorlati alapokon”  
tanfolyam tartalma:
  ¡ a Rexroth PLC és szervotechnikai eszközök progra-

mozási és konfigurálási lehetőségei
  ¡ a Rexroth IndraWorks Engineering fejlesztőrend-

szer, a Rexroth-PLC, valamint a szervohajtások jel-
lemzői

Rexroth-laborokkal 
bővültek a győri iskolák
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A szériagyártás 2010. októberi hivatalos 
elindítása előtt már több mint tíz európai 
és észak-amerikai városban is megjelen-
tek a Rexroth hidrosztatikus regeneratív 
fékrendszerével (HRB) felszerelt jármű-
vek, túlnyomórészt a kommunális és pri-
vát hulladékgazdálkodás területén. Az 
üzemeltetők első tapasztalatai szerint a 
hidraulikus hibrid-hajtás a mindennapi 
kemény munka során is kitűnően beválik, 
és az általa elért megtakarítások kielégítik 
az előzetes elvárásokat.
Az első ügyfelek közé tartozik a Németor-
szágbeli kasseli körzet regionális hulla-
dékkezelő szervezete. Carsten Mielke, a 
vállalat szállítmányozási részlegének 
vezetője meggyőzően beszélt a rendszer-
ről: „Hulladékszállító járműveink jóval 
kevesebbet fogyasztanak, mint a HRB nél-
küli járművek. A teljes ciklust tekintve 
15-18%-os megtakarítással számolhatunk. 
Ez elegendő ok arra, hogy további hidrau-
likus hibrid-hajtású járműveket szerez-
zünk be”, mondta Mielke.

környezet- és klímavédelem

Beható tesztelések után a kieli hulladék-
gazdálkodó szervezet is a HRB-techno-
lógia mellett döntött. „Kiel megyeszékhely 
üzemi tanácsa kiemelten kezeli a környe-
zetvédelem kérdését, mi pedig közszolgá-
lati vállalatként szeretnénk hozzájárulni a 
kitűzött célok eléréséhez”, mondta Sigfrid 
Schock logisztikai- és műszaki vezető. Két 
jármű máris üzemel Kiel utcáin és további, 
a Rexroth hibrid-hajtásával ellátott teher-
gépjárművek beszerzését tervezik. Schock 
elmondása szerint a „HRB egy jó lépés a jó 
irányba.”

kisebb üzemi költség

A Rexroth HRB-technológiáját nagy tö- 
megű, dinamikus mozgású – gyakori féke-
zésű és indítású – járművekre fejlesztették 
ki. A hidraulikus hibrid-hajtás elve éppen 
annyira egyszerű, mint amennyire forra-
dalmi: ahelyett, hogy a mozgási energia 
fékezésnél hasznosíthatatlan hőenergia 
formájában elveszne, az hidraulikus ener-
giává alakul és speciális hidraulikus tartá-
lyokban tárolódik. A következő gyorsulási 
ciklus során a tárolt energia ismét betáplá-
lódik a hajtóműbe. Ezzel a HRB akár 25%-
kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást 
és a CO2-kibocsátást, ezt igazolta a ber- 
lin-brandenburgi ADAC-Fahrsicherheits-
zentrum vizsgálata is. A fékezési kopás  a 
HRB-rendszer alkalmazásával közel 50%-
kal is kisebb lehet. Ez az autóklub ösz-
szegzése szerint óvja a környezetet és 
csökkenti az üzemi költségeket. A környe-
zetbarát járművekkel nemcsak a környe-
zet nyer, a hidraulikus hibrid-hajtás gaz-
daságilag is igen kedvező hatással van a 
városokra és településekre: Schock állí-

tása szerint: „A hidrosztatikus hibrid-haj-
tású járművek beszerzési többletköltsége 
legkésőbb hat éven belül megtérül.”

Októbertől szériagyártásban

Az első HRB-vel felszerelt hulladékszállító 
járművet a Rexroth 2008 szeptemberében 
mutatta be először a nyilvánosság előtt a 
Haszongépjármű kiállításon (IAA Nutz-
fahrzeuge) a Haller Umweltsysteme GmbH 
& Co. cég bevonásával. Két évvel később, 
2010 szeptemberében a Rexroth hidrauli-
kus hibrid-hajtásával felszerelt hulladék-
szállító járművek megkapták a TÜV § 21 
StVZO szerinti külön forgalmi engedélyét. 
Azóta szabad az út Németországban a kör-
nyezetbarát HRB-technológia alkalmazása 
előtt a hulladékgazdálkodás területén 
használt járműveknél. Már jelenleg is több 
mint tíz városban róják az utcákat a 
Rexroth hibrid-hajtásával működő hulla-
dékszállító járművek. 

további felvilágosítás: Máté Sándor, Bosch Rexroth Kft.   

Tel.: +36 1 4223-219, Fax: +36 1 4223-201  
E-mail: sandor.mate@boschrexroth.hu

Szériagyártásban a 

Rexroth hidraulikus 

hibrid-hajtása

A HRB a gyakorlatban is  

bizonyít.

�	 A Rexroth hidraulikus hibrid-
hajtása már több mint tíz 
városban üzemel és elindult a 
szériagyártás.
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Az EasyHandling moduláris építőelem 
rendszerrel a Rexroth újabb fontos 
lépést tett a gazdaságos termelés érde-
kében az anyagmozgatási feladatok auto-
matizálásával. 
A hajtás- és vezérléstechnikai komponen-
sek lineáris rendszerekkel történő integ-
rálása, a szabványosított mechanikai és 
villamos interfészek és új üzembe helyező 
szoftverek segítségével alapjaiban egysze-
rűsítik az automatizálási folyamatot. Az 
EasyHandling több mint egy moduláris 
építőrendszer, ami alkalmazástól függően 
összességében akár 80%-kal csökkenti az 
összeszereléshez, a telepítéshez és az 
üzembe helyezéshez szükséges időt.
Ennek az alapja egy háromszintű rendszer 
architektúra, ami magában foglalja az alap, 
a komfort és a haladó változatokat. Ezek a 
verziók lefedik az automatizálás minden 
szintjét a mechatronikus végrehajtóele-
mektől az intelligens tengelyeken át, az elő-
konfigurált rendszermegoldásokig, és 
lehetővé teszik a hatékony fel-és lekalibrá-
lását.  Az Easy Handling manipulátor építő-
rendszer alapverziója azonnal beépíthető 
mechanikus, egy- és többtengelyes moto-
ros és pneumatikus rendszereket tartal-
maz, lefedve ezzel az összes mechanikus 
hajtási elvet. Rendelkezésre állnak továbbá 
olyan pneumatikus végrehajtóelemek is, 
mint megfogó és forgatómodul, valamint 
szenzorok is. A megoldás-orientált szoft-
veres kiválasztó eszköz lényegesen lerövi-
díti a konfigurálást és a részletes tervezést.

kész, előre definiált mechanikai  
paraméterek

Az előkonfigurált szervohajtások komfort 
funkcióra bővítik az EasyHandling alap-
tengelyeinek tartományát, amellyel előse-
gítik az eszköz könnyű használhatóságát. 
Az újonnan fejlesztett, számos Ethernet 
alapú protokollt támogató hardware 
különböző kommunikációs lehetőségeket 
nyújt az IndraDrive Cs szervohajtásainak 
a SERCOS III Ethernet, PROFINET IO, 

EtherNet/IP és EtherCat interfészein 
keresztül. A hajtások ezenkívül elláthatók 
PROFIBUS vagy más hagyományos kom-
munikációs interfészekkel is. Ezzel az 
EasyHandling komfort egyesíti a nagy 
rugalmasságot az egyszerű üzembe helye-
zéssel.
A Rexroth az egyetlen gyártó, aki egy olyan 
átfogó, mérnöki fejlesztőeszközt kínál, 
amelyben mind villamos, mind mechani-
kai paraméterek készen definiáltak mind-
egyik tengely számára. Az Easy Handling 
üzembe helyezési segédprogramja felis-
meri az IndraDyn motor elektronikus 
típustábláját, és a sorozatszám megadása 
után összehangolja azt a mechanikai para-
méterekkel. Ez egyszerűsíti az installálást 
néhány alkalmazás specifikus paraméter 
megadására, és ezzel akár 90%-kal csök-
kenti az üzembe helyezés idejét.
Az EasyHandling ezentúl láthatóan leegy-
szerűsíti a tervezést és az összeszerelést, 
mivel az alakzáró csatlakozási technika 
alkalmazása akár 75%-kal csökkenti az 
adapterelemek korábban szükséges meny-
nyiségét.

Megnövekedett élettartam 

A harmadik szinten, az EasyHandling 
haladó verziójában a Rexroth egy skáláz-
ható, előkonfigurált, az IEC 61131-3 és 
PLCopen szabványoknak megfelelő 
motion-logic contollert (MLC) integrált. 
Az elődefiniált funkcióknak köszönhe-
tően az időigényes programozást így egy 
gyors konfiguráció helyettesíti. A vezérlő 
átveszi a  koordinált pont-pont mozga-
tást, és optimalizálja az adott pályára sza-
bott anyagmozgatási útvonalat Cartesian 
rendszerek esetén. Az eltárolt tengely-
specifikus mechanikai paramétereknek 
köszönhetően a hajtásszabályozó szoft-
ver futási idő és útidő specifikus karban-
tartási utalásokkal látja el a kezelőt. Ez 
biztosítja például a kenési intervallumok 
betartását. Az eredmény hosszabb élet-
tartam és az üzemzavar kockázatának 
csökkenése.

további felvilágosítás: Perjési Ákos, Bosch Rexroth Kft.   

Tel.: +36 1 4223-274, Fax: +36 1 4223-205  
E-mail: akos.perjesi@boschrexroth.hu

Akár 80%-kal kevesebb fejlesztési ráfordítás
Rexroth EasyHandling – gazdaságos automata anyagmozgatás

�	 Az Easy Handling lehetővé teszi az anyag-
mozgatási feladatok gazdaságos automati-
zálását, amely akár 80%-kal kevesebb 
fejlesztési ráfordítást eredményezhet.
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Megrendelőnk, a Gyermelyi Vállalatcsoport magyar magántu-
lajdonban lévő, termékei területén piacvezető vagy meghatá-
rozó pozícióval bíró, biztos pénzügyi háttérrel és eredménye-
sen működő vállalat. A kifogástalan technológiáról az elmúlt 
években átépített és európai léptékben is a legkorszerűbbek 
közé tartozó gyártóbázis gondoskodik. A 2006-ban átadott új 
tésztagyárban jelenleg négy korszerű, Pavan és Bühler típusú, 
számítógép által vezérelt gyártósoron készül a napi 150 tonna 
tészta.
A tésztaipari liszt egy automata lisztkeverő üzemből, csőveze-
téken át érkezik a tésztagyártó sorokra, melynek köszönhetően 
teljes mértékben biztosított az egyenletes minőség. A tojáslé 
tekintetében is hasonló a helyzet, mely a 2009-ben megépített 
tojástörő üzemből, hűtött tárolást követően, frissen feltörve, 
szintén csővezetéken keresztül érkezik a gyártóvonalakra. A 
modern tésztagyártó gépekről kikerülő tésztát automata cso-
magoló-berendezések csomagolják, majd vezérelt transzfer 
kocsik tárolják be a 6200 raklap befogadóképességű, szintén 
automata magasraktárba.
A Bosch Rexroth Kft. munkatársai 2010 tavaszán kaptak megbí-
zást egy automata csomagolórendszer kiépítésére. Az új megol-
dás gondolata már korábban megfogalmazódott a tésztagyár 
gyártásért felelős vezetőiben, mivel az egyik 8 tojásos ismert és 
népszerű tésztafajta (az ún. Cérnácska típus) jelenlegi csoma-
golása több vevői reklamációt okozott a termék gyakori össze-
töredezése miatt. A töredezés nem minőségi, hanem elsősorban 
esztétikai negatív visszajelzéseket vont maga után, mivel a bol-
tok polcain elhelyezett függőleges helyzetben nem tűntek kel-
lően töltöttnek az egyébként garantált 250 gramm nettó tömegű 
zacskók. A probléma forrását a zacskók dobozokban való elren-
dezése jelentette. Az automata csomagoló sorokon a kartondo-
bozba helyező gép vízszintes helyzetben tölti fel a dobozokat a 
tésztazacskókkal, amely a legtöbb tésztafajta kevésbé törékeny 
és sérülékeny volta miatt megfelelő elrendezést is jelent, de a 
Cérnácska esetében a típus szerkezeti adottságai miatt a víz-
szintesen több szinten egymáson lévő zacskók a szállítás során 
összetörik egymást.

By-pass rendszerű pályakialakítás
A megoldást egy by-pass rendszerűen kialakított elkerülő 
pályaszakasz, valamint egy különálló, mobil félautomata cso-
magoló berendezés kiépítése jelentette, amelynek köszönhe-
tően lehetővé vált a Cérnácska függőleges rendszerű csomago-
lása. A rendszer komplett tervezését és kiépítését 
fővállalkozóként a Bosch Rexroth Kft. végezte el 2010 második 
felében, együttműködve az élelmiszer- és csomagolóipar terü-

letein kiemelt gépépítő partnerével, az XXL Mechanika Kft.-vel.
A rendszer kialakítása során figyelembe kellett venni, hogy az 
adott terméket csak a gyártás egy kisebb részében, nem folya-
matosan gyártják, ezért biztosítani kellett a fősorhoz való maxi-
mális hozzáférhetőséget, valamint a csomagoló gépegység 
mobil kialakítását, amelynek köszönhetően az egység használa-
ton kívül bármikor félretolhatóvá vált. A hozzáférés érdekében 
a géptervező kollégáknak a pályarendszer nyomvonalát kellett 
megfelelően megválasztani, ugyanakkor tekintettel lenni arra 
is, hogy az a lehető legkisebb helyet foglalja el. A szükséges 
layoutot egy vízszintes és függőleges íveket egyaránt tartal-
mazó, azaz 3D-s nyomvonalat lehetővé tevő pályarendszerrel, a 
Rexroth VarioFlow pályarendszerével lehetett tökéletesen meg-
valósítani. A VarioFlow termékcsaládon belül a zacskók mérete 
miatt elsősorban a 160 mm szélességű, ún. VFS160 rendszerre 
esett a választás. A pálya Rexroth frekvenciaváltós (IndraDrive 
FC) hajtású, ezáltal jól szabályozható a pályasebesség és az indí-
tási-, valamint leállási rámpa.
Amennyiben a fősor vezérlése átkapcsol by-pass ágra, a 
konveyor első szakasza kihozza a fősorról a tésztazacskókat. A 
fősoron két párhuzamos pályán közlekednek a termékek, ennek 
megfelelően a kiépített szállítópálya is dupla rendszerű. Ezt 
követően a zacskók egy 30°-os meredek részen 2 méter fölötti 
szakaszra jutnak fel, ennek biztosításához a VarioFlow pálya 

Más tészta:  
automata csomagolósor a Rexroth-tól

Projekt

u	u
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u	u szegmenseit magas tapadású feltéttel felszerelten építettük be, 
a fóliazacskók visszacsúszását megakadályozva. A 2 méter 
feletti szakaszon való utaztatásnak köszönhetően a pálya alatt 
lehetővé vált a fősorhoz való hozzáférés. A csomagoló gépegy-
ség előtt a pálya visszasüllyed kb. 900 mm magasságra, ahol a 
félautomata csomagoló berendezés is elhelyezésre került. Az 
egység előtt a zacskók pályáról való letolását egy kettős löketű 
pneumatikus egység végzi. A csomagoló berendezésben lévő 
kartondobozba 4 szintre, szintenként 5 zacskó, azaz 20 db ter-
mék kerül. A szinteken egyszerre 5 zacskót egy megvezetett 
pneumatikus henger juttat be a dobozba, majd egy elektromos 
hajtású, függőleges beépítésű golyósorsós egység segítségével 
valósul meg a szintváltás. Teletöltést követően egy pneumatikus 
hajtású karos mechanizmus elforgatja a dobozt 90°-kal, felállítja 
azt, majd megtörténik a dolgozó általi leragasztás, azaz a doboz 

lezárása. Forgatás közben a doboz megfogását, azaz elmozdulás 
elleni védelmét a Rexroth kompakt pneumatikus hengerei biz-
tosítják.
A kész dobozt egy X-Z típusú, easy-to-combine elvű, vákuumfe-
jes pneumatikus átrakó juttatja vissza a fősorra. A dobozokban 
az elvárásoknak megfelelően a tésztazacskók függőlegesen, 
egymást nem szétnyomva helyezkednek el. A rendszer műkö-
dése így teljes mértékben megfelel a követelményeknek, és per-
cenként 60 darab zacskó csomagolását teszi lehetővé, maximá-
lisan teljesítve ezáltal az elvárt ütemszámot is.

további felvilágosítás:  

Kemény György, Bosch Rexroth Kft.   

Tel.: +36 1 4223-292, Fax: +36 1 4223-205,  

E-mail: gyorgy.kemeny@boschrexroth.hu

Az alacsony zajkibocsátás új mérföld-
köve: Az A15VSO akár 3dB(A)-el hal-
kabb működésű a használatos nagynyo-
mású axiáldugattyús szivattyúknál.
Az új A15VSO axiáldugattyús egységé-
ben a Rexroth a jelentősen csökkentett 
zajkibocsátást még tovább növelt hatás-
fokkal egyesíti. A berendezés ipari alkal-
mazásoknál nyitott körfolyamatban, 420 
bar-ig terjedő nyomástartomány lefedé-
sére alkalmas. Szivattyú-/motorüzem-
ben az axiáldugattyús szivattyú közel 
teljes mértékben visszanyeri a többlet-
energiát, amely megfelel a gépek és 
berendezések energiahatékonyság-nö-
vekedésével kapcsolatos koncepciónak. 
Univerzális áthajtásával az A15VSO 
(zökkenőmentesen) illeszkedik a 
Rexroth termékprogramjába, és egysze-
rűbbé teszi a különböző szivattyúk 
alkalmazásának leginkább megfelelő 
kombinációját. Az új konstrukció eseté-
ben a Rexroth fejlesztői a legmodernebb 
szimulációs eszközöket használták. Az 

új nagynyomású szivattyú minimális 
zajra optimalizált házszerkezete jelen-
tősen csökkenti a zajkibocsátást, ami 
ezáltal jóval kisebb a megszokottnál: 
maximális szállított mennyiségnél átla-
gosan 2 dB(A)-el, nyomástartó üzem-
módban pedig akár 3 dB(A)-el. Ezzel a 
működési zajszintet sikerült egy olyan 
frekvenciatartományba áthelyezni, ami 
az emberi fül számára kellemesen elvi-
selhető.
A konstruktív optimalizált megoldások 
93%-ra növelik az axiáldugattyús szi-
vattyú hatásfokát. A +/- 100%-ra megnö-
velt kitéréstartomány gyorsabb nyomás-
leépülést tesz lehetővé. Ezért csaknem 
teljes energiavisszanyerés lehetséges 
például terheléscsökkenés vagy féke-
zési folyamat során kombinált szivattyú- 
/motorüzemnél. A visszanyerés által 

lehetőség nyílik a gépek és berendezé-
sek energiahatékonyságának további 
javítására. A robusztus és stabil kitérítő 
szerkezet dinamikusabb működést biz-
tosít rövidebb reakcióidők mellett. Az 
A15VSO első kivitele 280 köbcentiméter 
kiszorítására alkalmas 350 bar névleges 
nyomás és 420 bar maximális nyomás 
mellett.
A kedvezőbb kialakítású, csatornaveze-
téssel ellátott és jobb helykihasználású 
új kompakt ház megkönnyíti az új szi-
vattyú erősen korlátozott beépítési 
helyekre történő elhelyezését is. Az uni-
verzális áthajtás nagyobb rugalmasságot 
biztosít az alkalmazásnak leginkább 
megfelelő hajtás-megoldások területén. 
Ezen kívül az átfogó Rexroth-program 
axiáldugattyús-, fogaskerék- és további 
hidraulika szivattyúinak egyszerű csat-
lakoztatási lehetőségét nyújtja. Végül 
pedig a számos hidraulikus és elektro-
mos szabályzó – köztük távvezérelhető 
is – lehetővé teszi az energiahatékony, 
finom teljesítmény- és nyomásszabályo-
zást, valamint löketállítást és Load-
Sensing-funkciókat.

további felvilágosítás:  

Filep-György Attila, Bosch Rexroth Kft.  

Tel.: + 36 1 423-262, Fax: + 36 1 4223-201 

E-mail: attila.filep@boschrexroth.hu

Csendes erő
A Rexroth új nagynyomású A15VSO 

axiáldugattyús egysége még jobb 

hatásfokkal
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Projekt

Az egri Bosch Rexroth Pneumatika Kft.-nél a gyártási és szere-
lési folyamatok optimalizálása, valamint szabványosítása kap-
csán az MNI és OCT típusú ISO 6432 szabványos hengerek gyár-
tásának racionalizálására és a berendezések egységesítésére is 
sor került. Ennek keretében a többféle átmérőjű és löketű pneu-
matikus henger működés- és szivárgásvizsgálatára programve-
zérlésű vizsgálópad beüzemelése vált szükségessé. A szivárgás-
vizsgálat mellett előírás volt még a lökethosszak, a könnyűjárás 
és a véghelyzet csillapítások mérése, vizsgálata is. A cél a minő-
ségi jellemzők és a megbízhatóság javítása, valamint a BPS 
(Bosch Production System) elveknek megfelelő gyártás és 
összeszerelés megvalósítása volt az MNI-OCT területén is. A 
berendezésnek minden MNI és OCT kialakítás-változat és 
-méret befogadására és vizsgálatára alkalmasnak kellett lennie:

A gépen a munkahengerek kívánt paramétereinek méréséhez 
hat állomás lett kialakítva. A berendezés függőleges helyzetben 
fogadja a hengereket. Az állomásokon az anyag adagolása kéz-
zel, a hengerek rögzítése mechanikus gyorsszorítókkal történik 
a különböző kialakítású, minden mérendő hengergeometriához 
igazodó cserebetétekkel. A berendezés felszerelvényezése az 
adott hengergeometriához illeszkedően, szerszám nélkül, kéz-
zel történik, a felfogató elemek cseréjével, valamint az alap 
felfogóelemek eltolásával. A berendezés képes a standardtól 
eltérő hengerkialakításokat, pl. a differenciál-dugattyús, vagy 
az átmenő dugattyúrudas hengereket is kezelni. A hat állomást 
egy PLC vezérli, amelyen hengerátmérőtől és a lökettől függően 
a hozzájuk tartozó programok kiválaszthatók. 
Az első két állomás védőburkolattal, illetve védőajtóval van 
ellátva, mert itt a hengerek mozognak. Minden mérés az egyes 
állomásokra szerelt nyomógombbal, az első két állomásnál nyo-
mógombbal és az ajtó zárásával indul. A rendszer azonosítja a 
hibás terméket, és ennek megfelelően címkét ad, illetve egy 
adatbázisban rögzíti ezeket.

A berendezés állomásai
Ezen az állomáson a hengerek járatása és (mágneses dugattyú 
esetén) eközben a szenzorvizsgálat történik. A gép a hengert az 
adott termékhez tartozó mérési ciklusidőtől függően a lehető 
legtöbbször megjáratja.

Ezen az állomáson a hengerek lökethosszának mérése és a vég-
helyzet-csillapítás megfelelő működésének vizsgálata történik 
egy villamos szervo modul segítségével. Ezt a gép egy a szervo 
modulra rögzített fotoelektromos érzékelő sorozattal végzi, 
amelyet egy villamos, golyósorsós szervo modul mozgat a teljes 
löket mentén. A csillapítás-vizsgálathoz szükséges sebessége-
ket a szervoból kiolvasott pozíciókból és a közben eltelt időből 
számolja.

Ezeken az állomásokon a hengerek mínusz és plusz kamrájának 
nagynyomású (6,3 bar) és kisnyomású (1,5 bar) szivárgás-vizs-
gálata történik. Az ellenőrzés során a szivárgásmérő berende-
zés feltölti a henger kamráját, majd az eljárás végén jelzi a meg-
felelőséget. A kisnyomású szivárgásvizsgálat csak az OCT típusú 
hengereknél szükséges. Ennek során nem történik hengermoz-
gás.

A berendezés alapváza a Rexroth alumínium profiljaiból készült. 
A szivárgásmérési lépéseket Nolek S9 áramlásos mérési mód-
szerű szivárgásmérő műszer végzi. A kezelői irányítás egy  
grafikus felhasználói felületen történik. A vizsgálóprogram kivá-
lasztása a hengertípus, -átmérő és -löket beírásával/kiválasztá-
sával történik, a beírás vonalkód leolvasóval is elvégezhető.  
A berendezés a termék mérésének eredményét mérésenként egy 
PC-n tárolja, amely a berendezés PLC-jével kommunikál.  
A mérési adatok tartalmazzák a mérési azonosítót, a méréssor-
rend-indexet, a mérési eredményt, a szélsőértékeket és az adott 
mérés helyességét. A munkahelyek ergonomikus kialakítása a 
BOSCH N62A 3.3 szabvány szerint történt. Az összes kézi munkát 
igénylő munkahely a „POKA-YOKE“ alapelv szerint került kiala-
kításra.

további felvilágosítás: Balog Zoltán, Bosch Rexroth Kft. 

Tel.: +36 36 531-623, Fax: +36 36 531-769, E-mail: zoltan.balog@boschrexroth.hu

Új generációs vizsgálópad – MNI és OCT 
hengerekhez

¡  Löket: 0-tól 1500 mm-ig

¡  Dugattyú átmérő: Ø10 – Ø25 mm

¡  Ciklusidő: kevesebb, mint 40 másodperc
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termék

A Rexroth két bizton-
sági funkcióval egészí-
tette ki az IndraDrive 
Cs hajtáscsalád funk-
cionalitását. A forga-
tónyomaték biztonsá-
gos lekapcsolása (STO 
– Safe Torque Off) és a 
biztonságos fékvezér-
lés (SBC – Safe Brake 
Control) 2010 szep-
tember óta rendelke-
zik hivatalos tanúsí-
tással. Az IndraDrive 
Cs hajtáscsalád tagjai 
0,1–9 kW teljesítmény-
tartományú alkalma- 

zásokhoz készülnek, és a kiegészítő  
Multi-Ethernet kommunikációs porttal 
széles funkcionalitást nyújtanak kom-
pakt méreteik mellett is. 
A tanúsított STO/SBC funkcióval az 
IndraDrive Cs teljesíti az EN ISO 13849-1 
szerinti Cat 4 Pl e szintet és az EN 62061 
szerinti SIL 3 szintet. 
A STO funkció aktiválásakor a hajtássza-
bályozó azonnal lekapcsolja a nyomaté-
kot és a mágneses mezőt generáló ára-
mot a motorban. Ez biztonságosan 
kizárja a gép álló állapotában a nem aka-
ratlagos elindulás lehetőségét. Az STO 
funkció kiválasztásával egyidejűleg az 
SBC funkció is aktiválódik a hajtásban, 
ami biztonságosan vezérli a csatlakozta-

tott motor tartófékét, mechanikusan is 
megakadályozva a motor beindulását. 
Ezekkel a biztonsági funkciókkal min-
den teljesítményosztály és valamennyi 
kiépítés rendelkezik az IndraDrive Cs 
hajtáscsaládban, beleértve a legfiatalabb 
„ECONOMY” változatot is. Ez a kompakt, 
kedvező áron elérhető szervohajtás szá-
mos feladathoz elegendő alapfunkcio-
nalitást nyújt, és gazdaságos kiinduló-
pontja lehet az IndraDrive hajtáscsalád 
alkalmazásának.

további felvilágosítás:  
Czumbel László, Bosch Rexroth Kft.   
Tel.: +36 1 4223-242, Fax: +36 1 4223-205  
E-mail: laszlo.czumbel@boschrexroth.hu

krémkönnyű vezérlés Rexroth-elemekkel
Hazánk egyik jelentős élelmiszer-, tisztítószer- 
továbbá kozmetikumgyártója és -forgalmazója 
újabb beruházásokkal bővítette veszprémi jég-
krém üzemét. A projekt keretén belül a Vescot Kft. 
– a Bosch Rexroth Kft. villamos rendszerintegrátor 
partnereként - 4 db 200W-os DKC01.3-as Rexroth 
Ecodrive Cs szervo vezérlőt épített be. A szervok 
különböző formájú (négyszögletes/ovális) és 
méretű dobozokat forgatnak, a forgatóegységet az 
XXL Mechanika Kft. tervezte. A szervomotorok 4 
különböző pályán kerültek felszerelésre, és egy-
mástól függetlenül dolgoznak. Feladatuk a kon-
veyor pályákon gyors ütemben (70 db/perc) érkező 
dobozos jégkrémek 90 fokos elforgatása. A vezérlő segítségével 
ez a cél egyszerűen megvalósítható volt, pusztán digitális 
vezérlő jeleken keresztül. A frekvenciaváltók paraméterezését 
a DriveTop szoftver végzi, a pozicionálás típusa relatív pozicio-
nálási mód volt, így a forgató egység az indító impulzus hatására 
mindig a fixen beállított 90 fokot fordul el. 
A pályarendszer 14 db pályaegységből áll, melyeket egyfázisú 
550 W-os Rexroth Indradrive Fc típusú frekvenciaváltók hajta-
nak meg. A pályák szinte állandó üzemben működnek, így csak 
egy lassú és egy gyors sebességre volt szükség. A frekvenciavál-

tók könnyű és széleskörű paraméterezhetősége megoldást 
nyújtott arra, hogy a különböző teljesítményű (180W-550W) és 
fordulatszámú (1420-2970 1/min) motorok ellenére a pályák 
sebességeit a folyamatnak megfelelően egységesítsük. 
A Rexroth-elemek jól vizsgáztak, és azóta is hiba nélkül működ-
nek, amivel elősegítik a folyamatos és hatékony termelést. Meg-
rendelőnk elégedettségét az is bizonyítja, hogy második lépcső-
ben egy újabb Rexroth-hajtásokkal működő pályarendszer 
vezérlését rendelte meg. 
Ács László (Vescot Kft.)

Beépített biztonság - Rexroth IndraDrive Cs  
biztonságos nyomatékelvétel funkcióval
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A Wolfgang Schmahl GmbH & Co. KG egy rugalmasan használ-
ható tesztpadot fejlesztett ki hajtáslánc-vizsgálathoz. A cég az 
elmúlt évek során termékportfólióját mérnöki tevékenységgel 
és olyan komplex meghajtó alkatrészek gyártásával bővítette, 
mint pl. a futóművek. A házon belüli fejlesztési folyamatban 
nagy szerepet játszott a termékek kiváló minősége és azonnali 
felhasználhatósága. Ez lehetővé teszi a fogyasztói igényekre 
való gyors reagálást, kis és közepes sorozatú termelési folyama-
tok esetén is.
A magas minőségi elvárásnak ugyanakkor előfeltétele egy sokol-
dalú, felhasználóbarát tesztpad, amely ellenőrzi az alkatrészek 
működési funkcióját és elvégzi a terhelés mérését. A rendszer 
lehetőséget biztosít továbbá olyan komponensek vizsgálatára is, 
mint a pl. hajtóműszekrény vagy az egyszerű ferde fogazású 
fogaskerék átvitel. A tesztpad fejlesztésével szemben hat konkrét 
igény fogalmazódott meg. 

A tesztpad építésére három hónap állt rendelkezésre. Kihívást 
nem csupán a megszabott rövid határidő, de a hajtásszabályozás, 
az aktuátorok, és a rögzített mérési adatok egy kezelőfelületen 
való ábrázolása valamint egy számítógépen belüli összekapcso-
lása is jelentettek. A Rexroth MLD hajtásrendszere pontosan erre 
a feladatra lett kifejlesztve. A LabVIEW adatrögzítő program elő-
ször importálja az időzítési és hajtási adatokat, majd azokat egy 
adatbázisba gyűjti, és vizualizálja a teljes tesztelési folyamatot. 
A testreszabott megoldások kialakításához a vállalat szorosan 
együttműködött a Quality Automation céggel, a Rexroth egyik 
rendszerintegrátor partnerével. A Quality Automation minden 
terméket és szolgáltatást egy kézből nyújtott: elektromos elekt-
rotechnika, vásárolt elemek, a vezérlőszekrények tervezése és 
építése, beüzemelés és dokumentációkészítés. A kapcsolódó 

projekt fő része volt az interfész fejlesztése LabView szinten, ami 
a fent említett hajtásvezérlés, az aktuátorok és az adatbegyűjtés 
összekapcsolásának vizualizálására szolgál. 

központi irányítás
A tesztpad úgy lett kialakítva, hogy az elektromotoros meghajtók 
és a kimeneti oldalak terhelése szimulálható legyen. Három 
aszinkronmotor gondoskodik a terhelésről: egy 66,4 kilowattos 
meghajtómotor percenként 6000 fordulattal, valamint a kimene-
ten a két 44,6 kilowattos meghajtómotor képes együtt akár 15000 
Newtonméteres terhelés elérésére is. A tesztpadon így összesen 
155,6 kilowatt teljesítmény áll rendelkezésre. Egy belső kapcso-
lás segítségével lehető vált a terhelő motorok generátorként való 
alkalmazása, a keletkező energia meghajtásra való használata és 
így egy energiatakarékos rendszer kiépítése.
Az IndraMotion MLD hajtja és szabályozza a motorokat, miköz-
ben egyben PLC-ként is szolgál. Irányítja például a hidraulikát, és 
felveszi a különböző mérési értékeket, melyek analóg inputokon 
keresztül érkeznek. Az IndraDrive sorozat teljesítmény-kime-
nete magában foglal egy hálózati csatlakozást, két azonnal kap-
csolható ellenállást és a motorszabályzókat mindenféle nagyságú 
motorhoz. A hálózati csatlakozás névleges kimenete 120 kilo-
watt, míg a teljes névleges motorkapacitás 141 kilowatt. Az MLD 
központi szabályzó és irányító egység SERCOS buszon, I/O modu-
lon és az analóg modulon keresztül kapcsolódhat a szabályozó 
egységhez. A tesztpad vizualizálása LabVIEW felhasználói prog-
rammal történt, az MLD egységgel való kommunikáció során 
TCP/IP-t használ. Szervizelés közben a motor és az összes vezérlő 
elem egyenként kezelhető. A vizsgálati ciklus előkészítése ezzel 
az alkalmazással történik, és egy adatbankban kerül rögzítésre. 
Miután a minőségellenőr elindítja a tesztet, az operátor a hajtó-
műszekrényt egyenként vizsgálhatja a teszteljárás során. A vizs-
gálati ciklusban rögzített adatok tartalmazzák a fordulatszámot, 

Projekt

Rugalmas tesztelés Rexroth-módra

¡ Alkalmas legyen a hajtáslánchoz kapcsolódó gumi-
kerekes hidak funkciójának vizsgálatára és kiértéke-
lésére.

¡ Képes legyen a kanyarodás szimulációjára és előre 
meghatározott, akár öt perces, akár több órás terhe-
lésekre.

¡ Elérhető legyen a differenciál zárak funkciójának 
vizsgálata és kiértékelése.

¡ Vizsgálható legyen a reteszelés elmozdulásának 
mérése és dokumentálása.

¡ A hajtáslánc és a központi berendezés körüli zaj- és 
hőmérséklet-adatok rögzíthetőek legyenek.

¡ A tesztpad a felhasználó által programozható és 
további meghajtó egységekkel bővíthető legyen.
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Az élelmiszer- és csomagolóipar sajátos 
elvárásaira a Rexroth nagyteljesítményű, 
ipari műanyagból gyártott komponensek-
kel válaszol:

n NCT megfogók PEEK műanyag válto-
zata élelmiszeripari felhasználásokhoz

n CL03 szeleptartó-rendszer IP69K vé- 
dettséggel és EHEDG minősítéssel

Az élelmiszer- és csomagolóipar esetében 
a gépépítésben alkalmazott komponen-
sekkel szemben támasztott mindenkori 
szigorú követelmény a higiénikus kialakí-
tás, amely egyúttal a gyártási eljárás biz-
tonságát is garantálja. A Rexroth az élelmi-
szer- és csomagolóipar minden területén 
megfelelően alkalmazható pneumatikus 
elemeket kínál, még a magasnyomású 
lemosó tisztítással járó technológiai terü-
letekre is.
A Rexroth NCT megfogóival a porózus 
vagy légáteresztő tárgyak, a puha anyagok 
vagy sérülékeny, érzékeny munkadarabok 
is könnyen, kíméletesen emelhetők és 
szállíthatók. A megfogó fejek a Bernoulli-
elvet hasznosítják, miszerint a megfogó fej 
és a tárgy között kiáramló, felgyorsuló 
levegő révén nyomáskülönbség és ezáltal 
emelőerő alakul ki. Ez lehetővé teszi a 
tárgy érintésmentes emelését, továbbítá-
sát. Az NCT megfogó fej egy kiváló megol-
dás a más módszerekkel csak nehezen 
vagy egyáltalán nem megoldható anyagke-
zelési feladatokra, mint például a vékony 
vagy sérülékeny anyagok, nehezen meg-
fogható tárgyak mozgatása. 
Az általános felhasználásra optimális alu-

míniumtestű kialakítás mellett rendelke-
zésre áll az NCT megfogó PEEK műanyag 
változata is. Ez az anyag a lehetséges alkal-
mazásokat olyan területekre is kibővíti, 
ahol az alumínium nem jöhet szóba. A 
műanyag megfelelően ellenáll a vegysze-
reknek, az élelmiszeriparban használatos 
hagyományos oldószereknek, savaknak, 
sóknak, olajoknak, így az NCT megfogók 
alkalmassá válnak az élelmiszer- és cso-
magolóipari felhasználásra. Az FDA és EG 
által jóváhagyott felhasznált anyagok 
garantálják ezen megfogófejek biztonsá-
gos beépíthetőségét és az élelmiszerrel 
való közvetlen érintkezés lehetőségét. Az 
alacsony súrlódási együttható és a nagy 
kopásállóság együttesen hosszú élettarta-
mot és tiszta anyagkezelést biztosítanak. 
A megfogók további előnye, hogy a mecha-
nikus megfogókkal szerelt gépek esetében 
azok egyszerűen lecserélhetők a Rexroth 

NCT fejekkel. Ugyanis az NCT megfogók 
más vákuummegfogókkal ellentétben nem 
igényelnek külön vákuum-hozzávezetést, 
vákuumgenerátort. A termék egy soroza-
ton belül több építési nagysággal rendel-
kezik, ahol is a legerősebb NCT fej max. 0,9 
kg-os tömeg emelésére alkalmas.
A CL03 szeleptartó-rendszer, melyet a 
Rexroth kifejezetten ezen iparág szigo-
rított beépítési kritériumai szerint fej-
lesztett ki, szintén elsősorban az élelmi-
szer- és csomagolóipari felhasználásra 
alkalmas. A CL03 – mint az elsőként minő-
sített szelepsziget – 2010 januárjától 
EHEDG tanúsítvánnyal is rendelkezik. 
A CL03 szeleptartó-rendszer konstrukci-
ója és az alkalmazott speciális anyagok jól 
teljesítettek a legkülönfélébb tisztítósze-
rekkel szembeni ellenállást vizsgáló tesz-
teken. A szeleptest a higiéniai kialakítás 
kritériumai szerint rések, holtterek vagy 
vágatok nélküli konstrukció. Így magas, 
IP69K a védettségi besorolása, miáltal 
optimálisan beépíthető magas nyomású és 
hőmérsékletű tisztíthatósági igények ese-
tén. A konstrukció kizárja a szennyező-
déstárolódást, és így az ebből eredő fertő-
zési kockázatok is elkerülhetők. Ez a 
jellemző lehetővé teszi a beépítést olyan 
alkalmazások esetében is, ahol a szelep-
tartó-rendszer az élelmiszerrel közvetle-
nül is érintkezésbe kerülhet. A CL03 sze-
leptartó-rendszer moduláris felépítésű és 
különböző terepibusz vezérlési változa-
tokkal rendelkezik. 
 
további felvilágosítás: Márkus Bálint, Bosch Rexroth Kft.   

Tel.: +36 1 4223-257, Fax: +36 1 4223-205  
E-mail: balint.markus@boschrexroth.hu

Higiénikus kialakítású pneumatikus anyagkezelő elemek

�	 Egyedüli az IP69K védettségi osztályban: 
CL03 szeleptartó rendszer higiénikus 
kialakítással és magas ellenálló képes-
séggel.

a nyomatékot, a hőmérsékletet, az út és a zaj mérését. A felhasz-
nálóra szabott program az adatokat akár a másodperc ezrelékére 
lebonthatóan tárolja az adatbankban.
Összegzésképpen elmondható, hogy az újonnan fejlesztett rend-
szer nemcsak funkciókövetésre, terheléstesztelésre és eredmény-
dokumentálásra képes, hanem a szerkezeti zajmérésnek köszön-
hetően a hajtáselemek viselkedésének egyértelműbb értékelésére 
is, segítve ezzel azok hosszú távú, fenntartható piaci értékesítését. 
A hosszú távra szóló tervezés  miatt a rendszer kiépítése tartal-

mazza a későbbi bővíthetőség lehetőségét is. Ezt szolgálja pl. a 
Rexroth motorok moduláris felépítése, a motorterhelés szabad 
programozása és egy kiegészítő kimenet a hidraulikus tápegység-
ben, ami akár fékteszt elvégzésére is alkalmazható. A tesztelés 
előnyein kívül, a mérési értékek elemzése új projekteknél jelentős 
segítséget nyújt már a tervezés és a konstrukció fázisában.

további felvilágosítás: Kővári György, Bosch Rexroth Kft.  

Tel.: +36 1 4223-216, Fax: +36 1 4223-201, E-mail: gyorgy.kovari@boschrexroth.hu

termék
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Berlinben 2010. szeptember 21-24. között került megrende- 
zésre az „InnoTrans 2010” nemzetközi kötöttpályás közlekedés- 
technikai szakkiállítás.

A kétévente sorra kerülő 
rendezvény számadatai 
minden esetben felülmúl-
ták az előzőeket. 2010-ben 
a látogatók száma 106 600, 
a kiállítóké 2243 volt, 
20%-al meghaladva a  
2008-as évet. Kommuni-
kációs felmérések szerint 
mind a látogatók, mind a 
kiállítók rendkívül ered-
ményesnek találták a 
szakkiállítást.
A Bosch Rexroth AG saját 
standján mutatta be a vas-
úti járműtechnika részére 

kifejlesztett legújabb elemeit, berendezéseit, így a vontatójármű-
vek segédüzemi hajtásait, hűtéstechnikával kiegészítve, valamint 
pneumatikus vezérlőegységeket különféle működtetésekre. A 
helyszínre érkezők megtekinthették a RTS 2143 dízel-hidraulikus 
mozdonyt, melynek ventilátor-, kompresszor- és generátor-haj-
tásait Rexroth-technikával tervezte és kivitelezte a Bosch Rexroth 
Kft. A standon Csikós Gábor munkatársunk fogadta az odaláto-
gató hazai partnereinket. A vállalatunk közreműködésével felújí-
tott 2143 típusú mozdonyt az RTS Rail Transport Service GmbH. / 
Graz állította ki.
A szakkiállítás sikerét az is jól mutatja, hogy röviddel a 2010-es 
rendezvény után megkezdték az „InnoTrans 2012” szervezését.

A Bosch Rexroth bármely hajtásmódra teljes körű szolgálta-
tást kínál mind az ipari gyártásautomatizálás, mind a mobil 
alkalmazások terén. A szerviz üzleti területén munkatársa-
ink átfogó megoldást nyújtanak pótalkatrészek, rendszerek, 
üzembe helyezés, optimalizálás, karbantartás, modernizá-
lás vagy technikai tanácsadás esetében is. Vevőközelségünk 
növelése céljából 2010 októberében szervizpartneri együtt-
működési megállapodást kötöttünk a Rexassist Kft.-vel. A 
megállapodás értelmében a hidraulikus műszaki szakterü-
leten végzett kereskedelmi és szolgáltató tevékenységre 
alapított szakvállalat közvetlen Rexroth szervizpartnerként 
működik az alábbi öt megyében: Komárom-Esztergom, 
Győr-Moson-Sopron, Fejér, Veszprém és Vas megye. A 
Rexassist Kft.-n keresztül a megszokott Rexroth minőség-
gel, tapasztalattal, szakértelemmel, megbízhatósággal és 
hatékonysággal találkozhat, ráadásul csupán egy karnyúj-
tásnyira Öntől.

Rexroth-szerviz  
karnyújtásnyira

A magyarországi Bosch Rexroth vállalatok 2011-ben is megren-
dezik az immár hagyománnyá vált Rexroth Pneumobil Versenyt, 
melyre idén ismét az egri Érsekkertben kerül sor. A nemzetkö-
zivé szélesedett mezőnyben 37 csapat áll majd rajthoz, hogy 
megküzdjön a Rexroth Legjobb Pneumobilja címért. A járművek 
hajtás- és vezérléstechnikai elemeit a Rexroth biztosítja, az idei 
évben fogazott hajtáslánccal bővítve a diákok számára rendelke-
zésre álló termékkört. 
A 2011-es verseny egyik kuriózumának a Romániából érkező, 
kizárólag hölgyekből álló csapat számít. A műszaki paramétere-
ket tekintve a gyorsaság mellett idén az ügyesség is nagyobb sze-
repet kap: a futamokon olyan feladatok várhatóak, melyek a 
pneumobilok stabilitását tesztelik majd. 

A versenyre 2011. május 6-7-én kerül sor, ahova minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!
További információk: www.pneumobil.hu

IV. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny

Innovatív vasút-technológia 
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Az új görgős vezetőkocsival a 65-ös méretű profilsín-rendszerek 
kompakt méreteiből adódó előnyök mostantól 77%-kal na- 
gyobb terhelhetőség mellett használhatóak ki. A gépgyártók így 
csökkenteni tudják szerelési költségeiket a már meglévő konst-
rukcióknál is azáltal, hogy a több vezetőkocsira épülő konstruk-
ciót az új hosszított kocsival váltják ki.
A körülbelül 80 mm-rel megnövelt hosszúságú kocsi nagyobb 
számú görgős elemmel biztosítja a jelentősen magasabb terhel-
hetőséget. Dinamikus terhelhetősége eléri a 366 kN-t, míg a stati-
kus terhelhetősége meghaladja a 792 kN-t. A 13000 Nm-es dina-
mikus longitudinális és csavarónyomaték feletti terhelések 
elviselésére képes hosszított kocsik nagy merevség elérését 
teszik lehetővé. A szabvány magasságú görgős vezetőkocsik alul-
ról vagy felülről szerelhetőek, és a 65-ös és a 100-as méretek 
közötti választék finomítását teszik lehetővé.
A Rexroth új görgős vezetőkocsijait H, P, SP és UP pontossági osz-
tályokban kínálja, 8 és 13%-os előfeszítettséggel. A vezető-kocsik 
korlátlan felcserélhetősége lehetővé teszi, hogy a Rexroth összes 
bevált 65-ös profil sínrendszeréhez illeszthető legyen, az összes 
pontossági és előfeszítettségi osztályra vonatkozóan. Ezen felül a 
présgépeket gyártók, a műanyagfeldolgozó gépgyártók, a fém-
megmunkáló-gépek gyártói, a papíripari és nyomdagépgyártók, 
valamint a különleges alkalmazásokhoz megoldást keresők a 
standardizálásra vonatkozó törekvés mellett ezen megnövelt 
terhelhetőségű termékkel egyszerűsíthetik a beépíthető termé-
kek spektrumát.

A görgős vezetőkocsik gyárilag felszereltek tömítésekkel, és egy-
aránt alkalmasak olaj- és zsírkenéshez. A kenési pontok minden 
oldalon megtalálhatóak, és alkalmasak központi kenési rendsze-
rekhez, egyszerűbbé téve a tervezői munkát még ott is, ahol a 
beszerelés feltételei bonyolultak. A gördülő elemek alkalmazása 
akár 90%-kal is csökkenti a súrlódást a csúszólapos megvezeté-
sekhez képest. Ez egyben a 
mozgatáshoz szükséges erő 
csökkentését is jelenti, ezáltal 
javítva az energiahatékonysá-
got. Mindemellett az új termék 
beépítése nagyobb pre-
cizitással és magasabb fokú 
merevséggel párosul. Kérésre 
a Rexroth a hosszított görgős 
vezetőkocsikat alumínium vég-
lapokkal és korrózióálló anyag-
minőségekben, valamint matt 
ezüst és keménykróm bevona-
tos kivitelben is tudja szállí-
tani.

további felvilágosítás: Kada Zoltán, Bosch Rexroth Kft.  

Tel.: + 36 1 4223-246, Fax: + 36 1 4223-205, E-mail: zoltan.kada@boschrexroth.hu

Nagy teherbírású görgős sínrendszerek  
finomabb skálázhatósággal
Hosszított Rexroth görgős vezetőkocsik 77%-kal nagyobb teherbírással.

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 4223-235,  
Fax: +36 1 4223-201
nyomdai előkészítés:  
Pagent Reklám Kft.,  
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/A
Telefon/Fax: +36 1 407-4920
E-mail: info@pagent.hu

Az idei kereskedelmi vásáron bemutatjuk a 
maximális termelékenységre és gépbizton-
ságra, a gyors és egyszerű műszaki terve-
zésre és a fenntartható energiahatékonyság 
növelésére kifejlesztett megoldásainkat.

Mindehhez a kulcs: az ipari és alkalmazás-
technikai szakértelem egyedülálló integráci-
ója az átfogó hajtás- és vezérléstechnikai 
tudással – mindenhol a világon.

Bővebb információ: www.boschrexroth.com/hannovermesse

�	 A Rexroth új, 80 mm-rel 
hosszabb görgős 
vezetőkocsijai nagyobb 
számú görgős elemmel 
biztosítják a magasabb 
terhelhetőséget.

Smart Efficiency - Hannover Messe 2011 
Látogasson el Ön is a Rexroth standjára!

Látogasson meg minket a Hannover Messe 23-as csarnokában, 
a C19-es standnál, hogy megtudja, hogyan lehet kihasználni e 
szinergiák előnyeit.

Deutche Messe

Messegelände

30521 Hannover

Germany
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2011-ben kettős évfordulót ünnepel a 
Robert Bosch csoport: az alapító, Robert 
Bosch születésének 150 éves, valamint a 
cég alapításának 125 éves évfordulóját. A 
vállalatot, amely napjainkban 60 ország-
ban mintegy 280 ezer főt foglalkoztat, 
Robert Bosch alapította 1886-ban, Stutt-
gartban, „Finommechanikai és Elektro-
technikai műhely” néven. Ha sikerének 
titkáról faggatták, szerényen mindig csak 
három szót mondott: „hitelesség”, „haté-
konyság”, „megbízhatóság”. Az elmúlt 
több mint egy évszázad alatt ezek a jelsza-
vak a cég alapértékeivé váltak, és ez az 
üzleti filozófia váltotta a Bosch jelmon-
datát – „Életre tervezve” – egyszerű rek-
lámszlogenből az életünk számos területén megjelenő gyakor-
lattá.
Robert Bosch 150 esztendeje, 1861. szeptember 23-án született 
az Ulm melletti Albeckben. Vérbeli műszaki géniusz volt, aki az 
automobilizmus hajnalán ráérzett arra, hogy milyen fejleszté-
sek vezethetnek ahhoz, hogy a gépjármű a kalandra vágyó mil-
liomosok által kedvelt luxusból mindennapi közlekedésre 
alkalmas eszközzé fejlődhessen. Nevéhez fűződik egyebek közt 
az első nagy gépjárműipari áttörést eredményező mágneses 
gyújtás, az autókra szerelhető világítóberendezések, valamint 
az elektromos önindítók, ablaktörlők, szervofékek kifejlesztése 
is. Üzletemberként is jó érzékről tett tanúbizonyságot, amikor 
Stuttgartból kimozdulva nemzetközi „vizekre hajózott”:        

1898-ban indította el első nemzetközi 
értékesítési irodáját az Egyesült Királyság-
ban, majd 1899-ben Párizsban hozott létre 
egy kereskedelmi céget a francia és belga 
piacok kiszolgálására. 
Bosch a háztartási gépek terén is sikerrel 
vezetett be új termékeket. Az első Bosch 
hűtőszekrény 1933-ban került piacra, ezt 
követően az 50-es években sorra jelentek 
meg konyhatechnikai készülékei, mosó-
gépei és mosogatógépei. 1932-ben fel-
vásárolta Hugo Junkers gyáriparostól a 
gáztüzelésű készülékek üzletágat, ennek 
köszönhetően bekerült a lakossági és üzleti 
célú melegvíz-előállítás piacára, ahol azóta 
is folyamatosan végzi fejlesztéseit. 

Manapság a termotechnika a Bosch egyik legsikeresebb divízi-
ója, amelynek széles termékskálájában a gáz- és olajtüzeléses 
központi fűtéskazánoktól, melegvíz-kazánoktól és hőszivaty-
tyúktól kezdve a napelemes rendszereken át a kombinált hő- és 
villamosenergia-előállító üzemekig sok minden megtalálható. 
1928-ban, a Forfex hajvágójával Bosch megjelent a hordozható 
elektromos kéziszerszámok piacán is. A Forfex után az ütvefúró 
következett 1932-ben és meg sem állt egészen az elektromos 
kéziszerszámokig. Ma a barkácsolás szerelmeseinek és a profi 
felhasználóknak szánt elektromos kéziszerszámok terén a 
Bosch a legnagyobb szállító, széles termékskálájában megtalál-
hatók a lítiumion-technológián alapuló vezeték nélküli kés-
zülékek is. 

2011- Az évfordulók éve

mozgásban


