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Motorkocsi Rexroth hidraulikus hajtással
Tobival gyarapodott a Királyréti Erdei Vasút járműállománya
hajtást a Bosch Rexroth Kft. A járművet a „Kisvasutak turisztikai
célú fejlesztése a Börzsönyben KMOP-2007-3.1.1/D” nevű pályázati program keretében építették meg. A hosszú évekre tekintő
eredményes munkakapcsolat folytatásaként a motorkocsi kivitelezését a Börzsöny 2020 Kft. végezte a GanzPlan Hungária Kft.
tervei alapján, a projektgazda Ipoly Erdő Zrt. megbízásából.
A projekt közvetlen célja, hogy a kisvasutak megőrzésére és
bemutatására szánt terület a látogatók által kedvelt és hasznosnak ítélt szolgáltatásokat tudjon nyújtani, és a jelenleg elavult
infrastruktúra fejlesztésével a terület jelentőségéhez méltó környezet alakuljon ki. A törekvés szerves részét képezik a fenntarthatóság szempontjai, melyek egy ideje a turizmus területén
is érvényesülnek. Az utazás és a látogatás szokásos formái
ugyanis mára a természet értékeinek különböző jellegű és mértékű pusztulását idézték és idézik elő. Ennek megállítását és egy
ellenkező tendencia megvalósítását jelöli az ökoturizmus kifejezés, mely során a felelős turisták úgy élvezik a természeti és a
kulturális értékeket, hogy közben kímélik, megőrzik azokat. A
Börzsönyben zajló ökoturisztikai szempontú fejlesztés a gazdasági növekedés megcélzása mellett azzal az elkötelezettséggel
ment végbe, hogy a jövő nemzedékeinek se kelljen lemondania
Az utóbbi évtizedben a Bosch Rexroth Kft.-nek több ízben is

az erdő által nyújtott felüdülésről, rekreálódásról, élményekről

alkalma nyílt arra, hogy hazai vasútgépészeti szakcégekkel

és páratlan természeti értékeinkről.

együtt különböző hajtástechnikai feladatok megvalósításában
vegyen részt. A hidrosztatikus hajtások területén szerzett évtizedes tapasztalatnak, a széles termékválaszték-háttérnek valamint
a kompetens partnerekkel és gépgyártókkal való szoros együttműködésnek köszönhetően a Rexroth-ot ma már vasúti járműhajtások komplex szállítójaként tartják számon. Ezek közül a legfontosabbak a mozdonyok modernizációi során megvalósított
hidraulikus segédüzemi (ventilátor-, kompresszor-, generátor-)
hajtások, melyek mellett azonban több, speciális igényekre
készült vasúti jármű és pályaépítő munkagép is Rexroth hidrosztatikus tengelyhajtással került kivitelezésre.

Kisvasútfejlesztés, Börzsöny
A vasúti modernizációs projektek legutóbbi fejezetében a Királyréti Erdei Vasút új motorkocsijához szállított hidraulikus tengely-

Tobi, az új motorkocsi
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A zöld színű jármű a „Thomas, a gőzmozdony” c. mese egyik szereplőjéről kapta a nevét. A 760 milliméteres keskenynyomtávú
motorkocsi önsúlya 10,5 tonna, hossza közel 12 méter, és 38 ülővalamint 21 állóhellyel rendelkezik. A motorkocsihoz még egy
kocsi kapcsolható, a teljes terheléssel a vonat gördülősúlya eléri

A Királyréti Erdei Vasút
története

a 31 tonnát.

Hidraulikus hajtómű automotív vezérléssel
A hidrosztatikus hajtás állítható fordulatszám-szabályzású axiáldugattyús szivattyúját (A4VG125DA, primer rész) egy 130 kW
teljesítményű Iveco F4 Euro5-ös normájú dízelmotor hajtja tengelykapcsolón keresztül. A négytengelyes motorkocsi hátsó forgóvázához 2 db fogaskerék-hajtóművön keresztül 2 db üzeminyomás-szabályzású axiáldugattyús hidromotor (A6V107HA,
szekunder rész) került beépítésre.
Gázpedál

Menetiránykapcsoló

Magyarország legrégebbi erdei vasútjainak egyike a
Királyréti Erdei Vasút, mely az egykor 200 km-t meghaDízelmotor

ladó börzsönyi kisvasúthálózat egyik fennmaradt vonala.

Motor
A6FM

Állítható szivattyú
A4VG...DA

A Börzsöny legnagyobb medencéjének vizeit összegyűjtő
Morgó-patak völgyében halad a Duna-parttól Szokolya
községen át Királyrétig. Királyrét szinte a hegység közepén van, a legszebb börzsönyi túrák kiindulóhelye. Az

 Tengelyhajtás elvi működési vázlata

Erdei Vasút a 317-es számú vasútvonal-menetrend szeA motorkocsi maximális vonóereje közel 3000 daN, engedélye-

rint közlekedik Kismaros és Királyrét között, a Börzsöny-

zett max. sebessége pedig 30 km/óra. A királyréti pálya adottsá-

ben, 11,55 km hosszú, 760 mm nyomtávolságú, egyvágá-

gai miatt Tobi azonban csak max. 25 km/óra sebességgel közle-

nyú vonalon.

kedhet.

A Királyréti Erdei Vasutat 1893-ban még csak fa- és
kőszállításra építették 600 mm nyomtávval, a személyszállítást később, 1954-ben vezették be. Az 1970-es évek-
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átépítették 760 mm nyomtávra. Ma már kizárólag a turistaforgalmat szolgálja, és a királyréti vonalat az Ipoly Erdő
Zrt. megbízásából a Börzsöny 2020 Kft. üzemelteti.

dízelmotor

Lehetőség van dízel- és gőzvontatású nosztalgiavonat

130 kW
20.0

től úttörővasútként is működött, 1978-81 között pedig

rendelésére, továbbá a látogatók az Ipoly Erdő Zrt. által

2200 1/min
Max. Drive resistance
(max. Vehicle's Mass),
gradient = 2,5%
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üzemeltetett gördülő tanösvényt is igénybe vehetik. Kismaros állomáson a vonatok bevárják a Budapest felől
érkező nagyvasúti csatlakozást. Áprilistól októberig
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naponta közlekednek szerelvények: hétköznap négy, hét-
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végén öt-hat vonatpár, novembertől márciusig csak hétvégén, napi négy vonatpár. A menetidő Kismaros –Király-
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rét viszonylatban 35 perc.
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Forrás: www.kisvasut.hu,
www.ipolyerdo.hu
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Az automotív vezérlés azt jelenti, hogy a hidrosztatikus hajtómű
primer része (a szivattyú) a vezérlő jelét nem közvetlenül a
vezetőtől kapja, hanem – ellentétben más (pl. a járművezető

Kedves

local Olvasó!

által, vezérlőkar-állítással történő) hajtóművezérléssel – közvetve a dízelmotor fordulatszáma a hajtóművezérlés bemenő
jele. A dízelmotor fordulatszámának alapjáratról történő növelésével a jármű elindul, és sebessége a dízel fordulatszámával
arányosan nő.
Üzemi körülmények között, terhelt hajtóműnél a szivattyú kibillentésének (fajlagos folyadékszállításának) nagyságát nemcsak a
dízel fordulatszámától függő vezérlőnyomás, hanem az ezzel
ellenkező irányú és az üzemi nyomástól függő, az állítóhengerre
ható reakcióerő is befolyásolja, ami a nyomás növekedésével a
szivattyút visszabillenteni (fajlagos folyadéknyelését csökkenteni) igyekszik. Így a szivattyú automotív vezérlésével biztosítani
lehet, hogy annak nyomatékfelvétele semmilyen körülmények

Bizonyára már Önnek is felkeltette a figyelmét az a sokoldalúság,

között se legyen nagyobb, mint az adott fordulatszámhoz tartozó

amely a Rexroth alkalmazásait, termékportfólióját jellemzi. Ezt a

dízelmotor-nyomaték, ezáltal megvalósítható az ún. határterhe-

változatosságot tükrözik Partnereinkkel együtt megvalósított

lés-szabályzás. A hidraulikus hajtás üzemi állapotát egy PLC köz-

sikertörténeteink és Ügyfeleinknek szóló vevőmagazinunk is.

vetíti a műszerfalon elhelyezett kijelzőre.

A sokoldalúság és a széles alkalmazási területeken történő

A motorkocsi lassítása, fékezése

folyamatos megfelelőség a legkomolyabb és legszebb kihívás,
amely egy mérnökembert, egy Engineering-gel foglalkozó vállal-

A zárt körfolyamban dolgozó hidrosztatikus hajtómű a folyadék-

kozást vezérelhet. Egyúttal jó adag kreativitással fűszerezi Mun-

oszlop erőzárása folytán alkalmas arra, hogy automatikus fék-

katársaink elmélyült műszaki hozzáértését.

üzemben dolgozzon. Ekkor a szekunder rész szivattyúüzemben,

A Rexroth magyarországi csapata az elmúlt években követke-

a primer rész pedig motorüzemben dolgozik. A hajtómű tehát -

zetesen fejlesztette azt a tudást – divatos szóhasználattal élve

mivel mindkét irányban alkalmas energiaátadásra - járműféke-

– kompetenciát, amely sikereink záloga. Több ízben bizonyíthat-

zésre is felhasználható, amivel elkerülhető a járműfékek kopása.

tuk, hogy a szakterületi tudásunkon kívül speciális, ágazat-

A jármű elérhető féknyomatéka függ a dízel féknyomatékának

(branch-) orientált ismereteket is szereztünk, melyet napról

nagyságától, illetve a szivattyú kibillentésétől. Hasonlóan a

napra, projektről projektre bővíthetünk.

sebességnöveléshez, a jármű lassítása a dízel fordulatszámának

Ez a folyamat vezetett minket ahhoz a döntéshez, hogy a jövő-

csökkentésével érhető el. A motorkocsi ettől függetlenül rendel-

ben a már jól ismert termék (divízió) alapú vevőorientációnkat

kezik a vasúti járműtechnika követelményeinek megfelelő pneu-

sokkal inkább az ágazati, alkalmazásorientált piaci fellépéssel

matikus üzemi fékkel és kézikerekes rögzítőfékkel is.

erősítjük meg. Hiszünk abban – és tapasztalataink is ezt erősí-

A motorkocsi előnye az üzemeltetés során, hogy a kisforgalmú

tik –, hogy Önök már ma is a megoldást szállító partnert látják a

időszakban nincs szükség mozdonyvontatásos szerelvény indí-

Rexroth márkanév mögött, és a jövőben ennek az elvárásnak

tására, hanem elegendő az önálló motorkocsi üzemeltetése.

kívánunk még magasabb szinten megfelelni.

Ennek az üzemeltetésnek további pozitívuma, hogy nincs szük-

Az új szemléletmódnak köszönhetően Önt szakterületén nem-

ség külön mozdonyvezetőre és jegykezelőre, mert a motorkocsis

csak kompetens munkatársak, de egyszerűbb, világosabb folya-

üzemben ezt a két funkciót egy személy is el tudja látni, tovább

matok és hatékonyabb kiszolgálás várja, ezzel is törekedve arra,

csökkentve ezzel az üzemeltetési költségeket.

hogy a sokoldalúság, a széleskörű alkalmazás- és termékisme-

A motorkocsi működtetése jelentős üzemanyag-megtakarítással

ret az ágazati orientációval párosulva még hatékonyabb part-

jár, a beépített Euro 5-ös dízelmotor károsanyag-kibocsátása

neri kapcsolatokhoz és közös üzleti sikerekhez vezessen.

pedig messzemenően kedvezőbb az elavult dízelmozdonymoto-

Idei második lapszámunkban ízelítőt adunk abból a sokszínű-

réhoz képest. Így ez a megvalósítás jelentősen hozzájárul a ter-

ségből, ami a Rexroth-nál várja Önt. Legyen szó fagylaltgyártás-

mészetvédelmi terület tiszta levegőjének megőrzéséhez, és a

ról vagy erdei vasutakról, luxusjachtról vagy színpadtechnikáról,

fenntartható turizmus szellemében eleget tesz a környezetvé-

a Rexroth világraszóló megoldásokat kínál, melyek mozgásba

delmi előírásoknak is.

hoznak. Ismerje meg alkalmazástechnikai kínálatunkat, és

A motorkocsi típusengedélyét és üzembe helyezési engedélyét a

fedezze fel a

filozófia új útjait!

Nemzeti Közlekedési Hatóság 2010 júliusában hagyta jóvá.
További felvilágosítás: Máté Sándor, Bosch Rexroth Kft. Hydraulics
Tel.: +36 1 422-3219, Fax: +36 1 422-3201
E-mail: sandor.mate@boschrexroth.hu

Ács István
Ügyvezető igazgató
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Növelte forgalmát a magyar Bosch csoport
Több mint 10 milliárd forint kutatás-fejlesztésre
u 6000 alkalmazott 2009-ben, 1000 új munkahely 2010-ben
u

Éves sajtótájékoztatón értékelte a magyarországi Bosch csoport
felsővezetése a 2009-es pénzügyi évet, és mutatta be a hazánkban 11 vállalattal jelen lévő cégcsoport 2010-es terveit.
A cég beruházásai tavaly elérték a 14 milliárd forintot. Kutatásfejlesztésre több mint 10 milliárd forintot fordítottak 2009-ben,
mely meghaladja a Bosch csoport magyarországi forgalmának
9%-át. A vállalat a jövőben is az innovációra helyezi a hangsúlyt:
a K+F tevékenység idén is kiemelt terület lesz, sőt a 2010. január
1-jén közel 6000 munkavállalót főállásban foglalkoztató cégcsoport további 1000 munkahely megteremtését tervezi.
Thomas Beyer, a magyarországi Bosch csoport vezetője évértékelőjében hangsúlyozta: a Bosch magyarországi cégcsoportja
olyan szerkezeti változtatásokat és stratégiai intézkedéseket tett
2009-ben, amelyek elősegítik a válságból való gyorsabb kilábalást. „Gyártási és kereskedelmi hálózatunkkal, mérnöki szakértelmünkkel és elkötelezett munkatársainkkal kitűnő pozícióban

ség eredményeként 2005-ben megalapított Fejlesztési Központ

vagyunk ahhoz, hogy magyarországi tevékenységünket tovább

idén ünnepli ötödik évfordulóját.

bővítsük” – tette hozzá Beyer úr.

Növekedés a gépjármű-technológia területén

Kiemelkedő szerep az oktatás területén
A Bosch az oktatás elkötelezett híve, így a mérnökképzés terüle-

Miskolcon a következő évek egyik nagyszabású magyarországi

tén is kiemelkedő szerepet vállal. 2009 februárjában a cégcso-

fejlesztése kezdődött meg 2010-ben: a Robert Bosch Energy and

port egy mérnökképzéssel kapcsolatos szakmai konferencia

Body Systems Kft. új gyártócsarnokot épít. A munkálatok 2010

megrendezését kezdeményezte Miskolcon, azt követően pedig

júniusában kezdődtek, és 2011 tavaszáig tartanak.

az „Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség” létrehozását, amely

Tovább növekedett 2009-ben a Bosch Budapesti Fejlesztési Köz-

2010. május közepén alakult meg.

pontja, így a tervek szerint 2010-ben már az 500. mérnök kezdheti meg itt pályafutását. A 2000-ben indult fejlesztési tevékeny-

Bosch-újdonságok az
Automechanika 2010 kiállításon

További információ: www.bosch.hu

karbantartási munkáit. További újdonságnak számít az új
FSA 050 kézi tesztkészülék, amelyet kifejezetten a magasfeszültségű fedélzeti hálózatokhoz fejlesztett ki, s amely vezeték nélkül kommunikál a 7xx sorozatú FSA járműrendszervizsgálókkal. Szintén a kiállításon mutatkozik be a Bosch és

A Bosch „A jövő műhelypartnere”-ként kíván megjelenni a

más gyártók Common-Rail befecskendező szivattyúinak és

nagyszabású műszaki seregszemlén. A vállalat a tekintélyes

injektorainak tesztelésére készült EPS 708 berendezés. Alkal-

rendezvényen nem kevesebb mint 1800 négyzetméternyi

mazásával a Bosch eredeti alkatrészei garanciával is javítha-

kiállítóterülettel vesz részt, melyen a diagnosztika, a járműal-

tók. A vásár további innovatív újdonsága a Denoxtronic

katrészek és a különböző szolgáltatások területéről összesen

2 Retrofit (utánépítő) rendszer, amely a dízel járművek kü-

15 új, illetve számos aktuális termékét mutatja be.

lönleges ráépítő megoldásaként jelenleg egyedülálló az

A hibrid járműtechnika és a fejlett diagnosztikai rendszerek

aftermarket-piacon. Az új berendezés alkalmazásával a jár-

területén a Bosch az új ESI[tronic] műhelyszoftver segítségé-

művek nitrogén-oxid (NOx)-kibocsátása akár 90%-kal is mér-

vel igyekszik tovább könnyíteni e kettős üzemű gépkocsik

sékelhető.

Mozgásban
5

02 | 2010 HU

Fenntartható Lean az Emberrel:
Ismét Lean Factory Workshop a Rexroth részvételével
Ha körbenézünk, ma már aligha találunk olyan vállalatot, ahol
nem foglalkoznak leannel. 5S, kaizen, muda, ezek a szavak már

A Bosch Rexroth Kft. 2009-ben csatlakozott a Lean Factory-

nem ismeretlen kifejezések. A legtöbb vállalat próbálkozott már

hez, amely az egyetlen hazai képzőközpont, ahol a résztvevők

a megvalósítással, sokszor eleinte sikeres is ez a törekvés. Hírte-

a lean minden eszközét valós ipari környezetben, a rugalmas

len erősen javul a rend, csökken a helyigény, javul a hatékonyság

mintagyárban sajátíthatják el. A Lean Factory alapítói nagy

stb. Közben telik az idő és egyszer csak észrevesszük, hogy még-

nemzetközi beszállító vállalatok illetve vállalatcsoportok, mint

sem annyira jó az eredmény. A rend romlik, lassan visszarende-

a Leonardo Group, a Bosch Rexroth AG, a Kardex, az Orgatex,

ződik az eredeti állapot. Persze nem olyan mértékben, mint

a Schäfer és a Würth cég. Az együttműködés célja a lean gyártás

régebben, de mégsem annyira fényes a kép. Mi lehet ennek az

megismertetése és az ahhoz tartozó tanácsadás, valamint az

oka? Miért van az, hogy ezek a lean eszközök, amelyek olyan egy-

eszközök biztosítása és bemutatása az érdeklődő végfelhasz-

szerűnek tűntek, mégsem működnek? Miért nem tartós a lean

nálók számára.

eredménye?
A fenntartható lean sikerkulcsa az ember. Itt nemcsak a fizikai
dolgozóra kell gondolni, hanem az összes kollégára, beleértve a

workshop várja a helyszínen. A rendezvényre 2010. október

felső- és a középvezetőket is. „Hát, ez jól hangzik, de hogyan?”,

12-én kerül sor Debrecenben, a National Instruments vállalatá-

gondolja valószínűleg az olvasó… A IV. Lean Factory workshop

nál. További információ a www.leonardo-group.hu honlapon

erre a kérdésre ad választ. A résztvevőket „leanben” tartósan

vagy emailen (info@leonardo-group.hu) kapható.

sikeres vállalatok előadásai, gyárlátogatások és egy gyakorlati

Úton a Rexroth-megoldás
2010. május 8-14. között végigjárta az országot a
Rexroth Control City kamionja. Az utazókiállítás hat
állomást érintett, melyek közül az első Egerben, a
III. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny volt. A
többi helyszínt – Budapest, Kecskemét, Székesfehérvár, Veszprém, Győr – a Budapesti Műszaki Egyetem, illetve a Bosch Rexroth Kft. rendszerintegrátor
partnerei és ügyfelei biztosították.
A látványos, modern eszközökkel felszerelt kamionbelsőben az érdeklődők megismerhették a
Rexroth villamos hajtások és vezérlések termékportfólióját, az innovatív CNC-, PLC- és MotionControl-rendszerektől az intelligens hajtásmegoldásokig.
A látogatók így nemcsak a vezérlőelemekről és
-rendszerekről tájékozódhattak, de közelről megvizsgálhatták és ki is próbálhatták az optimális
automatizálási megoldásokhoz vezető eszközöket
és alkalmazási példákat. Az utazókiállítás nagy
sikert aratott Ügyfeleinknél: a hat állomásra összesen több mint 170-en látogattak el.
További információk vezérléstechnikai portfóliónkról:
www.control-city.com
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Drive&Control Akadémia.
Ahol a tudás életre kel
Napjainkban a munkatársak szakszerű továbbképzése egyre
nagyobb jelentőséggel bír a vállalatok életében. Egy – az IBM
megbízása alapján a Forrester Consulting által készített – tanulmány egy sor hiányosságot tárt fel az európai cégeknél a versenyelőny megalapozását célzó munkaerő-fejlesztési módszerek
terén. Miközben a vállalatok 90%-a úgy fogalmazott, hogy a képzés rendkívül fontos, sőt, egyenesen életbevágó a versenyelőny
megtartása szempontjából, egyharmaduk mégsem rendelkezett
ilyen irányú programmal. A tanulmány keretében több mint 250
igazgatósági szintű vezetőt kérdeztek meg a pénzügyi, a gyártási
és a forgalmazási szektorban működő francia, német, olasz,
észak-európai, spanyol valamint brit nagy- és kisvállalatoktól. A
válaszokból egyértelműen kiderült, hogy miközben a készségfejlesztés fontosságával mindenhol tisztában vannak, nagyon sok
cég semmit sem tesz az ügy érdekében. A munkatársak szakkép-

A Rexroth az elmúlt években folyamatosan bővülő oktatási

zettsége, széles körű műszaki kompetenciája azonban nagymér-

portfóliójával szakemberek százainak képzését biztosította. A

tékben befolyásolja egy cég sikerét: a megfelelő továbbképzés a

modern gyártósorokon ma már többfajta technológia – hidrau-

vállalat számára „megtérülő befektetés”.

lika, pneumatika, elektrotechnika, NC-hajtástechnika, elektro-

Forrás: www.cons.hu/index.php?menu=cikk&id=393

A kezdetek
A Rexroth oktatási tevékenysége hosszú évekre nyúlik vis�sza. A ’60-as, ’70-es években, amikor az új technológiának
számító hidraulika- és pneumatikagyártás megjelent
Magyarországon, magával hozta ezek oktatási igényét is.
Első lépésként meg kellett teremteni az oktatáshoz szükséges feltételeket. Mivel az elméleti anyagokhoz való hozzáférés korlátozott, a gyakorlati foglalkozásokhoz szükséges
eszközök megvásárlása pedig a magas ár miatt szinte lehetetlen volt, ezért elkezdődött a hazai oktatási eszközök,
anyagok tervezése, gyártása és folyamatos fejlesztése. A
dokumentumok elsősorban szakközépiskolákba és felsőoktatási intézményekbe kerültek, de egyidejűleg megjelentek számos hazai iparvállalatnál is.
A Rexroth az utóbbi években sok átalakuláson ment át, de
az oktatás és a szakemberek továbbképzése iránti elkötelezettsége töretlen maradt. A technológiai portfólió kiszélesedésével újabb oktatási igények jelentkeztek, így az oktatókönyvek is további ismeretanyaggal bővültek. Bár a
tanfolyamokon továbbra is a gyakorlómunkahelyeken történő képzésen van a hangsúly, a kor technikai követelményeinek változását figyelembe véve egyre inkább szerepet
kapnak a web alapú eLearning oktatások is.

mos hajtások, lineáris technika stb. – egyidejűleg megtalálható. A
Rexroth oktatási kínálata számos lehetőséget nyújt a különböző
technológiai területeken dolgozó munkatársak szakmai továbbképzésére. A tanfolyamon résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, melyek képessé teszik őket a különböző
elemekkel, berendezésekkel és rendszerekkel való szakszerű
bánásmódra.

Képzési formák
A Rexroth oktatótermében tartott, különböző témájú szakmai
tanfolyamok évente kétszer – tavasszal és ősszel – kerülnek meghirdetésre Ügyfeleink és a további érdeklődők számára.
A megadott tematikáktól eltérő, ún. cég- vagy berendezésspecifikus, „testreszabott” képzési programjaink külső helyszínen zajlanak, vevőink speciális igényeinek eleget téve. Az ilyen jellegű
tanfolyam megkezdését minden esetben műszaki egyeztetés
előzi meg, ahol tájékozódunk az alkalmazott technológiákról, a
berendezésekről és a beiskolázottak felkészültségéről.

Oktatás
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„A tudás hatalom”
– írja Francis Bacon angol filozófus a 16. században.
Napjainkban a mondat így hangozhat:
„A tudás meghatározó versenyelőny”.
A specializált tudás és a vállalatok munkatársainak
kompetenciája alapvető tényező a globális piacon
való sikerességhez.

A hidraulika tanfolyamok egy része programakkreditációval is
rendelkezik, amelyek a képzési célnak való megfelelésre, a megvalósíthatóságra, a képzés tartalmi elemeinek és pedagógiaiandragógiai követelményeknek a kielégítésére kaptak hitelesítést.
Aktuális tanfolyami kínálatunkról részletes információ
a www.boschrexroth.hu/felnottkepzes oldalon található.

Bővülő oktatási program

Oktatóeszközök
A tanfolyamokhoz tartozó gyakorlati foglalkozásokat a különböző

Ügyfeleink igényeit figyelembe véve vállalatunk 2010 őszétől két

technikákhoz tartozó oktatóeszközök segítségével végezzük. Az

új tanfolyamot indít:

oktatótermekben megtalálhatóak a hidraulika, a pneumatika, a

A „PLC programozás alapjai I.” című tanfolyam megismerte-

PLC és hajtások, a proporcionáltechnika gyakorlóeszközei, a

ti a résztvevőket a PLC programozás elméleti alapjaival, az

különböző diagnosztikai mérések eszközei csakúgy, mint metsze-

IEC 61131-3 szerinti szabványos programozási nyelvekkel, vala-

tek, plexi elemek és bemutatódarabok.

mint a PLC alapvető tulajdonságaival és részegységeivel. Új isme-

A képzésen résztvevők az előadás anyagából összeállított mun-

reteket szereznek továbbá a Rexroth IndraWorks Engineering

kafüzetet kapnak. A tanfolyam zárásaként írásbeli tesztet tölte-

fejlesztőrendszer alapfunkcióiról és a Rexroth PLC-k jellegzetes-

nek ki, megfelelő eredmény elérése esetén pedig a tanfolyam

ségeiről. A képzés keretében a résztvevők elsajátítják a PLC prog-

elvégzéséről továbbképzési igazolást kapnak.

ramok hibakezelését és a PLC konfigurálását, tesztelését is.
A másik tanfolyam „Szervo- és vezérléstechnika gyakorlati
alapokon” címmel indul. A képzésben résztvevők megismerkednek a Rexroth PLC és szervotechnikai eszközeinek programozási és konfigurálási lehetőségeivel. Megismerik továbbá a
Rexroth IndraWorks Engineering fejlesztőrendszer, a Rexroth
PLC, valamint a szervohajtások jellemzőit. A képzés során a
résztvevők elsajátítják a beüzemeléssel kapcsolatos gyakorlati
tudnivalókat és a hibakeresési technikákat is.

Akkreditáció
Vállalatunk, AL-1394 számon, 2007-től intézményakkreditációval rendelkezik. Az intézményakkreditáció – külön jogszabályban
meghatározott – magasabb minőségi, működési szint előírásával
és annak tanúsításával igazolja, hogy a képző intézmény az általa
meghirdetett felnőttképzési tevékenységet az előírt követelményeknek megfelelően végzi. A tanusítvány biztosítja, hogy Ügyfeleink képzéseinket igénybe véve, saját munkavállalóinak képzési
költségét – a törvény által meghatározott mértékig – a szakképzési

További felvilágosítás: Takácsné Erdélyi Éva, Bosch Rexroth Kft. Training

alapjukból számolhassák el.

Tel.: +36 1 422-3256, Fax: +36 1 422-3201, E-mail: eva.erdelyi@boschrexroth.hu
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Korszerű oktatás Rexroth-technológiával
venciaváltós hajtásszabályozást és a
pozíciószabályozást. A berendezés
képes továbbá számítógéppel támogatott villamos mérések elvégzésére
is, és tartalmazza az egyenáramú, a
váltóáramú és a szervomotort, a felfogó, a szabályzó és a kijelző panelt
valamint a szükséges kábelkészletet is.
A labor másik gyakorlóeszköze az ún.
MMS mechatronika oktatórendszer,
amely

lényegében

automatizációs

technika. Működésében ötvözi az
összes

mechatronikus

képzéshez

szükséges technológiát: a pneumatikát, az elektromos hajtást, a busztechnológiát, a szenzorikát és a
vezérléstechnikát. A Rexroth összes
oktatórendszeréhez hasonlóan ez is
rugalmasan moduláris felépítésű, és
egy automatizált gyártósorra épül,
mely kockaszerelést végez. A két
kockafelet – rögzítőszeggel (stift) telEz év elején a győri önkormányzat közbeszerzési pályázatot

jes kockává szerelve – továbbszállítja, és behelyezi a magas-

hirdetett mechatronikai labor kialakítására a Lukács Sándor

raktárba. Látványos példa az elektromechanikus pneumatikus

Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégiumban.

rendszerek PLC-vel történő vezérlésére. Nemcsak szimulálja a

A laboratórium megvalósítására kiírt tendert a Bosch Rexroth

mozgásfolyamatokat, de adathordozón tárolja is őket. Három fő

Kft. nyerte meg. Ezzel lehetőségünk nyílt a fejlődő műszaki szín-

egysége az anyagellátás, a megmunkálás és a raktározás. Ezek

vonalnak és elvárásoknak megfelelő oktatási eszközök szállítá-

együttesen vagy külön-külön is működtethetők. Üzemmódjai:

sára egy olyan szakképző iskolába, amely Győr-Moson-Sopron

alaphelyzetbe állítás, kézi üzemmód és automatikus üzemmód.

megye nemzetközi hírű vállalatai számára képez szakembereket.

A laboratóriumban elhelyezett eszközökön 12 tanuló tud egy-

A megbízás keretében három darab kétoldalas oktatópad került

idejűleg gyakorolni, a kitűzött tananyagot elsajátítani. Az okta-

elhelyezésre a hidraulika-pneumatika laborban, a hozzájuk tar-

tóeszközök az iparban használatos elemekből állnak, moduláris

tozó hidraulika tápegységgel, kompresszorral, elektromos és

rendszerben kialakítva, ami az újabb igények szerint bővíthető.

kézi működtetésű szelepekkel, munkahengerrel, hidromotorral,

A Rexroth gyakorlópadjain a hallgatók ugyanazokkal a beren-

proporcionális elemekkel, jelkép- és fóliakészlettel, valamint a

dezésekkel, technológiákkal találkoznak, melyekkel további

megfelelő oktatási segédanyagokkal kiegészítve.

szakmai pályafutásuk alatt. Így az oktatás során kiképzett szak-

A Rexroth oktatási rendszereinek alapfilozófiája: az oktatás

emberek gyakorlottnak tekinthetők az alapján, hogy a későb-

minden igényét kielégítő, teljes rendszert - kiegészítő és segéd-

biek folyamán ráismernek az elemekre, amelyekből az adott

elemekkel együtt - nyújtani. A Lukács Sándor Szakképző Iskolá-

hidraulikus, pneumatikus, elektromos vezérléssel szerelt

ban kialakított mechatronikai laboratórium munkaközegtől

mechatronikus rendszer összeépül. A Rexroth oktatórendsze-

függetlenül, a kor technológiai színvonalán biztosítja az auto-

rein a jövő szakembere az egészen egyszerű szinttől a csúcs-

matizálási és vezérlési mozgásfolyamatok tervezését, szimulá-

technológiákig minden elméleti és gyakorlati tudnivalót elsajá-

cióját és gyakorlását.

títhat, amely felkészültté teszi az ipari alkalmazásokkal való

Az oktatási rendszer egyik alapeleme a didaktika munkapad,

szakszerű bánásmódra.

amely egyenáramú, váltóáramú és szervomotorok vizsgálatára,
hibaelemzésére alkalmas. Az egyszerű egyenáramú és váltó-

További felvilágosítás: Hermán Lajos, Bosch Rexroth Kft. Hydraulics

áramú motorokat működtetve a hallgatók megismerhetik a frek-

Tel.: +36 70 3827-479, Fax: +36 96 517-870, E-mail: lajos.herman@boschrexroth.hu
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IndraDrive Cs:
funkcionalitás a kívánt mértékben

IndraDrive Cs hajtásszabályozó a u
0,05-3,5 kW közötti tartós teljesítménytartományú alkalmazásokhoz

A Rexroth új, IndraDrive Cs terméke

rokhoz csatlakoztathatók és egy fázis-

A firmware és a pa-

kiválóan skálázható szervohajtás az

ról használhatók, addig a 200-500 V

raméterek – a hajtás

árérzékeny alkalmazások és a nagytel-

bemeneti feszültségű, váltakozó áramú

elején elhelyezkedő

jesítményű szervomegoldások számára

hajtások a 400 W-tól 3,5 kW-ig terjedő,

– intelligens operá-

egyaránt. A kompakt konverterek 0,05-

folyamatos

torpanelben való tá-

3,5 kW közötti tartós teljesítménytar-

alkalmazásokat fedik le. A különbö-

rolásának

tományú alkalmazásokhoz készültek,

ző méretekben kapható IndraDyn-ek

hetően

és ECONOMY vagy UNIVERSAL skáláz-

kompakt szervomotorral vannak ösz-

hajtásadat a panel új

ható hardware konfigurációban, fejlett

szekapcsolva,

magas

hajtásba való áthe-

multi-ethernet interfésszel kaphatók. A

nyomatéksűrűségű karakterisztikával

lyezésével átvihető.

termékhez a Rexroth a legújabb SERCOS

rendelkezik. A termékpaletta további

Ez a funkció lehe-

III, ProfiNet IO, Ethernet IP & EtherCAT

motorokat,

robbanásbiztos,

tővé teszi az eszkö-

interfészeket kínálja. Az IndraDrive Cs

beépíthető és keret nélküli motorokat,

zök laptop nélküli,

hajtások rövidesen – az új biztonsági

illetve az igen dinamikus lineáris motor-

egyszerű

szabványoknak megfelelően – a forga-

technológiákat is tartalmazza.

és

tónyomaték biztonságos leválasztásá-

Az innovatív multi-encoder (szögadó)

gyártóberendezések

val („Safe Torque Off”) teszik lehetővé a

interfész számos visszacsatolási esz-

üzembe helyezését. A gazdaságos hajtá-

modern biztonsági koncepciók kidol-

közt támogat. Többek között az EnDat, a

sok a SERCOS III slave meghajtásaként

gozását.

Hiperface, SSI, egyszerű TTL inkremen-

valós idejű feltételek mellett is teljesítő-

A Rexroth IndraDrive Cs hajtáscsalád

tális szögadó, a sin-cos szögadó, a re-

képesek.

előnye, hogy csökkentett hajtásfunkciót

zolver, és a Rexroth – önálló hardware

Rövidesen elérhető lesz az új „biztonsá-

és tetszőleges interfészt biztosít a

platformon elhelyezkedő – ultrakom-

gos nyomatékelvétel” (Safe Torque Off-

lehető legalacsonyabb költségű auto-

pakt

soros

STO) biztonsági szabványnak megfele-

matizálási megoldásokhoz, a legjobb

visszacsatolási rendszere közül választ-

lően kialakított IndraDrive Cs opció a

ár-érték arányt nyújtja a standard

hatunk. Ez lényegesen leegyszerűsíti

PL e és SIL 3 minősítéssel, az EN 13849-1

szervoalkalmazások számára. A nyílt-

a beüzemelést és a logisztikát a gép-

és EN 61062 követelményeinek megfele-

és zárthurkú kompakt hajtások két ver-

gyártók és a felhasználók számára.

lően.

zióban kaphatók a közvetlen hálózati

Hall-szenzorokkal kialakított elektro-

csatlakozáshoz. Míg a 100-230 V beme-

nikus kommutációval az IndraDrive Cs

neti feszültségű, váltakozó árammal

a különböző típusú és kialakítású li-

ellátott hajtások maximum 750 W-os

neáris motorok felhasználását is lehe-

Tel.: + 36 1 422-3242, Fax: +36 1 422-3205

tartós teljesítménnyel rendelkező moto-

tővé teszi.

E-mail: laszlo.czumbel@boschrexroth.hu

teljesítménytartományú

és

mindegyik

például

MSM-szervomotorjának

az

köszönösszes

cseréjét,

megkönnyíti

a

További felvilágosítás: Czumbel László
Bosch Rexroth Kft. Electric Drives and Controls
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Sokoldalú megoldások
az élet minden területén
Bizonyára már Önnek is felkeltette a figyelmét az a sokszínűség,

nyekről is: a Rexroth automatizálási megoldásai mozgatják és

amely a Rexroth alkalmazásait jellemzi. Hajtás- és vezérléstech-

vezérlik a világ legismertebb operaházainak és színházainak

nikai megoldásaink az élet minden területén jelen vannak. Miköz-

színpadtechnikáját. Ezt a széles spektrumot a Rexroth csak úgy

ben úton vagyunk munkahelyünkre autónkkal, melynek motor-

tudja egyedi megoldásokkal lefedni, hogy munkatársai mindig

ját, hajtóművét és karosszériáját Rexroth-technikával állították

nyitottak az új ötletekre és minél jobb megoldások kialakításán

elő, mezők mellett haladunk el, melyeken a mezőgazdasági gépek

igyekeznek.

Rexroth-munkahidraulikával művelik a földeket, szélerőművek
mellett, melyekben Rexroth-hajtóművek működnek, építkezések mellett, melyeken a
kotrógépek Rexroth-elemekkel dolgoznak. A gyártó- és nyomdagépek,
az irodai bútorok és számítógépek,
mindent egybevetve szinte minden
iparilag gyártott termék esetében a
Rexroth aktívan hozzájárul a hatékony
előállításhoz. Ugyanez elmondható
a kulturális esemé-

t A színpadi automatizálás új rekordját jelöli az új operaház Osloban: fővállalkozóként a Rexroth 278 villamos és hidraulikus hajtást installált az alsó- és felsőgépészet számára, három színpad számára komplett
vezérléstechnikát szállított, és kivitelezte az összes
acélépítményt is.

Rexroth-hidraulika szállítja a 23 000 tonnás alkatrészeket a mozgatható hullámtörő számára Velencében. Az
építőelemek a MOSE (Modulo Sperimentale Elettro- u u u
meccanico) azaz Mózes nevet viselő víz alatti gátrendszer alapját képezik, amely 2012-től a velencei lagúnát
hivatott megóvni a Földközi-tenger szökőárjaitól. Az
elmúlt 200 év során Velence 12 centivel került alacsonyabbra, míg az Adria vízszintje ezalatt 10 centit emelkedett. Ennek köszönhetően, míg a 20. század elején
évente csak 7 napig borította víz az utcákat, ma
Velence évente 200 napig van valamilyen mértékben
víz alatt. A tervek szerint a tengerfenéken 79, egyenként 250-350 tonna súlyú, mozgatható hullámtörőt
építenek, melyeket magas hullámok közeledtére levegővel megtöltve emelnek függőleges helyzetbe.
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Az innovatív megoldások alapja a technológiákon átívelő know-how,
amelyek különálló elemekben vagy komplett, vevőspecifikus berendezésekben valósulnak meg. A Rexroth technológiáját minden iparágban
alkalmazzák: rendszerpartnerként, szolgáltatóként és beszállítóként
több mint 30 ágazat szakértelmével rendelkezünk. Az egyes területeken
felhalmozott

kompetenciára

alapozva

vállalatunk

egyre

inkább

ágazatspecifikus üzletpolitikát folytat. Ügyfeleink számára nemcsak termék, hanem alkalmazási szinten jelenünk meg, többek között olyan területekre szakosodva, mint például a szerszámgéptechnika, a szereléstechnika, vagy az élelmiszer- és csomagolóipar. Mivel termék-portfóliónk a
hajtások és vezérlések komplett spektrumát fogja át, Ügyfeleinket technológiától függetlenül tudjuk kiszolgálni. A komplex rendszereket felépítő elemek nemcsak optimálisan igazodnak egymáshoz, de nyílt portokon keresztül lehetővé teszik az eszközök közötti kommunikációt. Ez ma
elvárás is, de amennyire az egy kézből kínált rendszermegoldás logikusnak hangzik, annyira nem magától értetődő a piacon. Alkalmazásorientált piaci fellépésünknek köszönhetően a Rexroth biztos partnert jelent
az ipari alkalmazások, a gyártásautomatizálás, a mobil alkalmazások és a

p

Hidraulikus hibridhajtás a „Big Apple”-ben – New York
város közterület-fenntartója teszteli a Rexroth hidrosztatikus regeneratív fékrendszerét (HRB). A HRB
működési elve szerint a fékezés során keletkező felesleges energia kerül tárolásra, mely akár 25%-kal csökkentheti a mobil munkagépek és haszongépjárművek
üzemanyag felhasználását. A város mind az öt nagy
kerületére jut egy HRB-rendszerrel ellátott szemétgyűjtőkocsi az üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek – városrésztől, évszaktól és működési környezettől függő – széles spektrumának tesztelésére.

megújuló energiák területén.

Felhőkarcolók teljes emeleteit forgatják a Rexroth haj- u
tás- és vezérléstechnikai megoldásai. A Dubaiba és
Moszkvába tervezett forgótornyok a világ első mozgó
toronyházait alkotják. A nappalit a 60.-tól a 80. emeletig napnyugtakor egyszerűen nyugatnak fordítani: ezt
a mesébe illő elképzelést az olasz sztárépítész, Dr.
David Fisher álmodta meg. Koncepciója szerint minden emelet egyenként forog egy központi tengely
körül. A prototípus és az épületek automatizálásához
a Rexroth fejleszti és szállítja a kb. 1000 négyzetméternyi területű emelet forgószerkezetének hajtás- és
vezérléstechnikai megoldását.

u u u
p
Egy cseppnyi luxus: a brit jachtépítő vállalat – a
Sunseeker International Ltd. – mostantól Rexroth hidraulikával szereli fel Predator 130 nevű hajóját. A
Rexroth-megoldás a fedélzeti kényelmi tényezők egész
soráról gondoskodik. Az olajáram gombnyomásra
emeli vagy süllyeszti például a farnál lévő napozóteraszt, nyitja és zárja a garázsajtókat, a napfénytetőt
vagy a hajófal menti erkélyeket. A kormányállítólap
szintén hidraulikusan szabályozott, de a rendszer elsősorban olyan funkciókat szabályoz, melyek kellemesebbé teszik az életet a fedélzeten.
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Megnövekedett teherbírás, változatlan befoglaló méretek
290 kN-ig terhelhető, kétbekezdéses szimpla golyósanya a Rexroth-tól
A Rexroth „2-start FED-E-B” kétbekezdé-

T5 és T7 toleranciaosztályban állnak ren-

ses peremes szimpla anyája lehetővé teszi

delkezésre, és biztosítják a szükséges

a szerszámgépgyártók számára, hogy je-

pozicionálási precíziót. A Rexroth az új

lentősen növeljék a golyósorsós hajtások

„2-start FED-E-B” peremes szimpla anyát

terhelhetőségét, miközben a hajtás fő mé-

normál illetve csökkentett holtjátékkal és

retei nem növekednek. A 40–63 mm-es mé-

2-3%-os előfeszítéssel is kínálja. Az új

retosztályokban kapható új anya 292 kN

anya csatlakozó furatképe és illesztőát-

statikus illetve 104 kN dinamikus terhel-

mérője megegyezik a korábbi, DIN 69051

hetőséggel rendelkezik és a plusz bekez-

szabvány szerinti standard verzióéval. A

désnek köszönhetően több golyóval tölthető fel, ezáltal növelve a terhelhetőséget.
Így a magas teljesítményű anyával – a
Rexroth több bekezdésű, 20, 25 vagy
40 mm-es menetemelkedésű orsóira sze-

 A
 „2-start FED-E-B” kétbekezdéses peremes szimpla anya a Rexroth-tól a standard
verzióval megegyező csatlakoztatási
méretekkel, mégis magasabb teljesítmén�nyel rendelkezik

relve – akár 150 m/perc sebesség is elérhető. A forgásszimmetrikus kialakítás le-

tásokat a Rexroth a szükséges méretben és

hetővé teszi ezen felül, hogy mind az orsó,

egyedi végkialakítással kínálja.

mind az anya hajtott elemként beépíthető

A köszörülésnél jóval egyszerűbb és gyor-

legyen. A beépítésre kész golyósorsós haj-

sabb hengerlési eljárással gyártott orsók,

Rexroth IndraDrive
– összhangban a
szabványokkal

szerszámgépgyártók az új anya használata esetén – a konstrukció változatlanul
hagyása mellett – növelni tudják a hajtás
merevségét és teljesítményét.

További felvilágosítás: Kemény György
Bosch Rexroth Kft.
Linear Motion and Assembly Technologies
Tel.: + 36 1 422-3292, Fax: +36 1 422-3205
E-mail: gyorgy.kemeny@boschrexroth.hu

kínál. Az intelligens Safety on
Board funkciók csökkentik a
gépek állásidejét, mivel a kézi
beavatkozás

biztonságosan

megoldható a gép leállítása
nélkül is. A közel tíz éves
alkalmazási tapasztalat és

A TÜV Rheinland tanúsítása szerint a

szaktudás lehetővé teszi a

Rexroth IndraDrive hajtásba integrált

Rexroth biztonságtechnikai

biztonsági funkciói (Safety on Board)

szakértőinek az IndraDrive-

megfelelnek

hajtások biztonsági funkciói-

az

új

EN

13849-1

és

 A
 Rexroth IndraDrive biztonsági funkciói
csökkentik az állásidőt, és biztosítják a
maximális emberi- és gépbiztonságot

EN 62061 biztonsági szabványoknak.

nak

A tanúsítvány megerősíti, hogy az Indra-

A világszerte egyedülálló, biztonságos

Drive hajtásrendszer eleget tesz az

fék- és tartórendszer nyomonkövetési

EN 13849-1 3 PL d és az EN 62061 SIL2

rendszert alkalmaz. Számos alkalmazás-

kategóriák követelményeinek, valamint

ban akadályozza a súlyterhelésű tenge-

számára az érvényben levő biztonsági

a biztonságosan lekapcsolt forgatónyo-

lyek lezuhanását: a rakodóállványoktól

előírások megfelelő, költséghatékony

maték megfelel az EN 113849-1 PL e és

kezdve, a sajtónyomdagépekben, a cso-

megvalósítását. Az amerikai piacon egy

az EN 62061 SIL3 előírásainak. A Rexroth

magológépekben, valamint a kiegyensú-

– az amerikai hatóságok által akkreditált

ezen felül bevonta a minősítési folyamat-

lyozó és az egyengető gépekben. Az

intézet részéről kiállított – kiegészítő

ba az IndraDyn szinkron és aszinkron

olyan funkciók, mint a biztonságosan

NRTL tanúsítvány van érvényben.

szervomotorjaiban használt jeladókat is.

behatárolt pozíció, a biztonságosan

A hajtásba integrált biztonság területé-

ellenőrzött pozicionálás, a biztonságo-

nek elismert technológiai vezetőjeként a

san ellenőrzött lassulás, a biztonságos

Rexroth a teljesítménynövekedés mel-

ajtóreteszelés és a biztonsági ki- és

lett maximális emberi és gépbiztonságot

bemenetek lehetővé teszik a gépgyártók

folyamatos

bővítését.

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
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Nagy modularitású szeleptartó rendszer
HF02-LG szeleptartó rendszerek egységes
elektromos csatlakoztatási lehetőséggel
A Rexroth a HF sorozatú szeleptartó rendszer átfogó szelepcsalád-koncepcióját most kiegészítette egy nagy légáteresztésű,
súlyoptimalizált konstrukciójú, HF02-LG sorozatú alaplapos sze-

 A
 z új HF02-LG nagy modularitása révén a legkülönbözőbb
automatizálási koncepciókba is könnyen illeszkedik.

leppel. Így a HF-szelepcsalád most már 400, 700 és 1400 NL-es
légáteresztésű változatokban is elérhető, és emellett lehetővé

ható, valamint a pneumatikus kapcsolási képpel és a méretezett

teszi valamennyi sorozat egy buszcsatlakozáson keresztül tör-

szeleptömbrajzzal együtt ábrázolható. Mindemellett teljesen új

ténő vezérlését.

funkció, hogy a felhasználó a konfigurált szelepegységet 3D-s

A Rexroth szeleptartó rendszereinek egységes elektromos csat-

PDF-ként is letöltheti, a képernyőn elforgathatja, és minden

lakoztatási lehetősége leegyszerűsíti a pneumatika különféle

oldalról megtekintheti azt.

automatizálási koncepciókba való integrálását. A modulárisan

A HF02-LG szeleptartó rendszer a nagy modularitást igénylő fel-

felépített rendszer szabad választást biztosít az egynevű Multipol

használásokhoz nyújt optimális megoldást: pl. a szerszámgépek-

csatlakozástól kiindulva minden járatos terepibusz-csatlakozás –

ben, a célgépekben, a hegesztéstechnikában vagy a műanyag-

I/O jelfeldolgozással vagy anélkül – között egészen az integrált

feldolgozás területén.

Drive & Diagnose Link vezérlési módig. Közös terepibuszvezérlés (B-design) igénye esetén az egységes elektromos csatla-

További felvilágosítás: Márkus Bálint, Bosch Rexroth Kft. Pneumatics

koztatás lehetővé teszi a különböző szeleptartó rendszerek egy-

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

szerű és áttekinthető kombinációját, valamint az egységes
programozást.
Az új HF02-LG szeleptartó rendszer kifejezett előnye a szabadon
választható elektromos csatlakozástechnika. A szelepsorozat

Gépek rendszerben

20 mm-es szelepbeépítési szélességgel illetve 1400 NL-es légáteresztéssel rendelkezik, az egy szeleptömbbe sorolható maximális szelepszám 16 db. A nagy modularitás következtében a
meglévő elektromos vezérlés átalakítható a szeleptartó rendszer
szétszerelése nélkül is. A Rexroth-modulbővítés révén egyszerűen kivitelezhető az elektromos vezérlés sorolása más szeleptartó rendszerekkel – pl. HF03-LG vagy HF04-XF – valamint önálló
szelepek vezérlésével.
Az alaplapokba épített robusztus kivitelű elektromos dugaszolócsatlakozók (párhuzamos, tűs) megkönnyítik a HF02-LG szelepegység esetleges utólagos átalakítását, továbbá a plug-in szelepcsatlakozási mód lehetőséget ad az egyes szelepfunkciók
egyszerű és gyors megváltoztatására is. A rendszer további
különlegessége a szeleptömb-elővezérlés vevőigény szerinti
átszerelési lehetősége (belső elővezérlésről külsőre, közvetlenül
a bal oldali véglapon).
A HF02-LG valamennyi szelepfunkcióban rendelkezésre áll:

A Rexroth IndraMotion MTX micro terméke kompakt

2 x 3/2, 5/2 és 5/3. Az elkülönített alaplap-leszellőzőcsatornák

megoldást jelent az esztergapadok és a marógépek szá-

(3 és 5) révén kétnyomású üzemvitel is lehetséges. A nyomászó-

mára. Az integrált PLC-vel rendelkező CNC-vezérlés maxi-

nák egy szelepre is korlátozhatók, a megengedett üzemi nyomás

mum három előtolóhajtást képes vezérelni.

2,5-10 bar, az üzemi hőmérséklettartomány pedig 0-50 °C. A 44

A központi kapcsolószekrény modulban elhelyezkedő 32

pólusú Sub-D nagy sűrűségű központi elektromos dugaszoló-

bites mikroprocesszor rövid ciklusidőt és nanométerpon-

csatlakozó akár 32 mágnestekercs vezérlését is biztosítja.

tosságú gyártási precíziót garantál, ezáltal magas termelé-

A Rexroth a tervezők részére felhasználóbarát konfigurátort biz-

kenységet biztosítva.

tosít a szelepsorozathoz. Ezzel az online eszközzel a kívánt szelepegység-kialakítás tartozékokkal együtt könnyen konfigurál-

További információk: www.boschrexroth.com/electrics
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Jégkrémgyártás Rexroth módra
Az élelmiszeripari alkalmazások terén a múlt év látványos siker-

motor forgómozgását egyenes

történetének tekinthető az Unilever veszprémi telephelyén meg-

vonalú, egyenletes sebességű

valósult, minőségi fejlesztést célzó beruházás. A vállalatok

mozgás megvalósításával sza-

közötti összefogással létrejött projekt teljes kivitelezéséért az

bályozza.

XXL Mechanika Kft. vállalt felelősséget, míg a Bosch Rexroth Kft.

A gépen ugyanakkor más-

a gép vezérlésének elkészítésében vett részt, mint alvállalkozó.

féle formátumú termékek

A feladat a meglévő jégkrém gyártósoron működő töltőfejek – a

gyártását is lehetővé kel-

mindenkori pályasebesség függvényében szinkronizált – mozga-

lett tenni, ahol a jégkrém

tásának kialakítása volt.

egy változtatható átfo-

Az XXL Mechanika Kft. szakemberei által végzett műszaki felmé-

lyási sebességű töltő-

rést követően, valamint a megbízó igényének feltérképezése után

fejen keresztül érke-

a mozgatás megvalósítására egy ún. „elektronikus görbetárcsa”

zik a rozsdamentes

segítségével került sor. A berendezések meghatározott helyen,

tálcára, és a gép az

mechanikusan lettek felépítve a meglévő tálcás szállítópályára.

előre beprogramo-

Két egymással kommunikáló gépegység jött létre, amelyek

zott hossznál vágja el

master-slave elven ugyanazon mozgási kinematikát valósítják

az alapanyagot. Ennél

meg. A mozgás egy forgattyús hajtóművön keresztül, közvetlenül

a rendszernél a vágás

szabályozott szervo hajtással került kialakításra.

után folyamatosan továbbáramló jégkrém jelentette a kihívást. A
vezérlésnek olyan
dinamikával

kel-

lett visszajárnia a
„kezdőpontra”,
hogy a kiáramló
anyag ne sérüljön
meg, és a tálcán mindig a megfelelő kiosztással legyen. Bár a tálca
egyenletesen halad, illetőleg sebessége itt is folyamatosan változhat, a megoldásban a rendszer a forgó jeladó segítségével mindig
a megfelelő sebességre szinkronizál fel.

Az első fejegység egy komplex töltőfejet mozgat, amely egyszerre
több terméket helyez le a tálcára. Itt a mozgás menete egyszerűbb
módon valósul meg: a mozgatóegység felveszi a tálca sebességét,
majd amikor együtt halad a két egység, pneumatikusan mozgatva
függőlegesen lejár a tálcára, és megadott ideig nyitottan hagyja a
töltőszelepeket, majd a szelep zárását követően gyorsjáratban
visszatér alaphelyzetbe.
Ez a Rexroth AC szervohajtásán alapuló megoldás – a pályára felszerelt speciális, nagy felbontású Endat forgó jeladó jelére - a
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A komplex berendezés óránként több mint ezer mozgási ciklus
bejárására alkalmas, ami azt jelenti, hogy a gép egy mozgást megközelítőleg 2 másodperc alatt képes megtenni (a magas minőségi
követelmények betartása mellett).
A berendezés szervo technikáját a Rexroth IndraDrive elemei
adják IndraDyn MSK60C motorok és 28A-es hajtásszabályozók
segítségével. Az egyik gépegység hajtása integráltan tar-

„A régi mechanikus töltőfejmozgató berendezésünk beállítása, átállítása sok időt igényelt, karbantartási igénye magas
volt, finombeállítása pedig nehézkes. Ezeket a problémáinkat az új egységek maradéktalanul megoldották, melyek jól
kezelhetősége révén a termelés biztonsága és minősége jelentősen javult. Elégedettek vagyunk a végeredménnyel.”

talmazza a speciális mozgásvezérlő szoftvert, vala-

Török József,
Project Manager,
Unilever Magyarország Gyártó Kft.

mint a PLC egységet is, amely terepi I/O modulon
keresztül vezérli a pneumatikus szelepeket. A két
hajtás egymás között Sercos III kommunikációval dolgozik, amely garantálja a két egység teljes,
egyidejű mozgását.

A Rexroth a berendezés megépítésekor alkalmazta először az új

A feladat része volt még egy felhasználóbarát

gépdirektíváknak megfelelő kockázatelemzést, és – az XXL

operátorpanel megírása, amelynél a kijelölt fel-

(Mechanika) Kft. munkatársaival illetve a megbízóval egyeztetve –

használó megadhatja a gyártani kívánt típusok

felhasználó- és üzemeltetőbarát megoldást sikerült nyújtania. A

kódját, változtathat a beállított paramétereken – pl.

kivitelezésre viszonylag szűk idő állt rendelkezésre, és komoly

hossz, sebesség, gyártási mennyiség –, és mutatja az

elvárást jelentett, hogy a gépnek megépítése után rögtön egy

esetleges hibaüzeneteket. Erre a célra a Rexroth-nál

nagyobb széria legyártását kellett elvégeznie. A kért határidőket

már jól bevált VCP08-as panel került alkalmazásra, amely

sikerült maradéktalanul teljesíteni, a berendezés pedig azóta is

a grafikus kijelző mellett funkciós billentyűzettel is rendelke-

meghibásodás nélkül teljesít.

zik, így a program részeit gyorsan és megbízhatóan lehet elérni.

További felvilágosítás: 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
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Nagyteljesítményű olaj-levegő hűtőberendezés a Rexroth-tól
A hidraulikus berendezésekben az üze-

hűtőberendezés főbb alkotóelemei az

mi hőmérséklet alacsonyan tartásához

elektromotor, a vázszerkezet, a hűtőelem

sokféle hűtőrendszer használatos. A mun-

és a ventilátor.

kaközeg optimális hőmérséklettartománya

A radiálventilátorral ellátott KOLP típus

meghosszabbítja a hidraulikus kompo-

esetén az olaj-levegő hűtőberendezés egy

nensek élettartamát, ezáltal minimalizálva

teljesen különálló hűtő-szűrő egységként

a hidraulikus berendezés meghibásodási

is beszerezhető, mely hűtőből, külső

kockázatát. A Rexroth ehhez a feladathoz

fogaskerekes szivattyúból és a Rexroth-

nagyteljesítményű, KOL és KOLP típusú,

standardnak

radiális és axiális olaj-levegő hűtőberen-

DIN-szűrőből áll. Opcionálisan hozzá-

dezéseket fejlesztett ki.

megfelelő,

hozzáépített

építhető elemek széles választéka – pl. a

A termék nemcsak a hűtés, de a zajkibocsátás terén is komoly eredményeket ér el. A
hangnyomásszint 52-65 dB közötti értéke
– főként a kis hűtőknél – olyan alacsony,

 A
 nagyteljesítményű, KOL és KOLP típusú
olaj-levegő hűtő alacsony zajkibocsátás
mellett gondoskodik a hidraulikus berendezések optimális üzemi hőmérsékletéről.

hogy a zajszintelőírások külön szigetelés

Bypass szelep, a hőmérsékletkapcsoló, az
elektromos vagy optikai szűrőeltömődésjelző és a levegőszűrő – teszi teljessé a
kínálatot.
Az olaj-levegő hűtő vízszintesen és függő-

nélkül is betarthatók. A legnagyobb elér-

normának megfelelően határozták meg.

legesen egyaránt elhelyezhető. Időjárás-

hető térfogatáram – 400 l/min – esetén a

A KOL és KOLP típusú olaj-levegő hűtőbe-

álló felületkezelése ellenállóvá teszi a kor-

maximális hűtési teljesítmény 120 kW. A

rendezést 26 bar megengedett maximális

rózióval szemben.

Rexroth csatlakoztatásra kész kompakt

üzemi nyomásra tervezték. A speciális

olaj-levegő hűtőberendezései elsősorban

lemezes forma késlelteti a hűtőelemek

szerszámgépekbe, présgépekbe, műanyag-

szennyeződését, és hosszú, karbantartás-

ipari gépekbe, fröccsöntőgépekbe és pró-

mentes működést tesz lehetővé. A maxi-

bapadoknál kerülnek beépítésre. A beren-

mális levegőáramoltatás a hatásfok további

dezés hűtésteljesítményét a DIN EN 1048

optimalizálásához vezet. Az olaj-levegő

További felvilágosítás: Szabó Miklós
Bosch Rexroth Kft. Hydraulics
Tel.: + 36 1 422-3241, Fax: +36 1 422-3201
E-mail: miklos.szabo@boschrexroth.hu

Kvantumugrás a zajcsökkentésben – alacsony zajkibocsátású
külső fogazású fogaskerékszivattyú
pl. emelővillás targoncában, emelőpa-

280 baros nyomáson is megfelelően

doknál vagy ipari gépekben. Így ezek a

kombinálja a kezelő megnövelt kényel-

hajtások még 280 baros nyomáson is

mét és tehermentesítését a Rexroth

sokkal halkabban működnek.

külső fogazású fogaskerékszivattyúinak

Ennek elsődleges oka a nem evolvens

jól ismert magas megbízhatóságával.

ferde fogazás, amely innovatív fogpro-

A SILENCE PLUS folyamatosan elérhe-

filjával biztosítja a folyamatos folyadék-

tő lesz 12-28 cm3/fordulatszám kivite-

A Rexroth a SILENCE PLUS-szal a külső

áramlást. Ez a szivattyú csaknem zaj-

lezésekben. Alkotórésze a külső fogas-

fogazású fogaskerékszivattyúk új gene-

mentes működéséhez vezet, és jóval

kerékegységeket

rációját mutatja be, melyek zajszintje – a

kevesebb zajkeltő rezgést generál a kap-

építőelemrendszerének, amelyek több

hagyományos külső fogazású fogaske-

csolt hidraulika-rendszerben. A hidrau-

mint 5500 megoldást kínálnak a legkü-

rékszivattyúkkal szemben – hozzávetőle-

likus csapágyazás kopásállóan kompen-

lönbözőbb igényekre.

gesen 15 dB(A)-lel alacsonyabb. Az új

zálja a ferde fogazásban keletkező belső

szivattyú emellett kellemesebb, mélyebb

tengelyirányú erőket. A SILENCE PLUS-

hangot ad ki. A SILENCE PLUS haszná-

szal egy standard hidraulikus gép tel-

lata elsősorban elektromotoros hajtással

jes zajkibocsátása akár 11 dB(A)-lel is

rendelkező alkalmazásoknál érdekes,

csökkenthető. Így az új szivattyú még

 Az innovatív
SILENCE PLUS
15 dB(A)-lel
csökkentett
zajszintjével
tűnik ki.

létrehozó

Rexroth

További felvilágosítás: Egedi Csaba
Bosch Rexroth Kft. Hydraulics
Tel.: + 36 1 422-3261, Fax: +36 1 422-3201
E-mail: csaba.egedi@boschrexroth.hu
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Azonnal beépíthető megoldás rugalmas
pozicionálási feladatokhoz
Elektromos hajtású MSC-EL miniszán a Rexroth-tól

    Ú
 j, azonnal beépíthető
miniszán a Rexroth-tól

Az egyszerű megoldáshoz nem kell más,

Az új MSC-EL miniszánban

mint a miniszán felcsavarozása, három

egy kefe nélküli, 24 V-os DC motor

tésére, és a digitális I/O-kon keresztül

kábel csatlakoztatása és az elérendő

biztosítja az energiahatékony meghaj-

történő vezérelhetősége miatt számos

pozíciók paraméterezése. Az új, azonnal

tást. Integrált előtétszíjas hajtóművével,

automatizálási rendszerbe integrálható.

beépíthető, integrált elektromos hajtás-

és az élettartamkenéssel ellátott golyós-

A hajtásvezérlő CANopen interfésszel is

sal rendelkező MSC-EL miniszán a

orsós hajtással és golyóssín vezetékkel

rendelkezik. Az előszerelt kábelszettek

Rexroth-tól minimálizálja az egyedi igé-

felszerelt, karbantartást nem igénylő

és a szabvány szerinti elektromos kom-

nyekre szabott anyagkezelési rendsze-

egység magas teljesítőképességet tesz

ponensek lényegesen csökkentik ezen

rek üzembehelyezési idejét. A külön-

lehetővé kompakt beépítési méretek

felül az üzembehelyezési idejét.

böző standard hosszokban elérhető

között. Vízszintes irányú mozgatásnál a

A jól védett, burkolt egység növeli a biz-

termék, 50 mm – 150 mm közötti löket-

mozgatott tömeg maximum 5 kg, míg

tonságot és a tisztaságot a munkaterüle-

tartományban

pozícióba

függőleges mozgásnál 2,5 kg lehet. Füg-

ten, mely különösen fontos az automati-

képes beállni, és beépítési méretei meg-

gőleges beépítéshez a termék tartófékes

zálási, a gépjárműipari, a gyógyászati,

egyeznek a pneumatikus hajtással ren-

változatban is elérhető.

az elektronikai ipari és a félvezető ipari

delkező MSC miniszánéval.

A Rexroth előzetesen definiálta a ten-

alkalmazásoknál. A mechatronikai meg-

Az új fejlesztés tovább bővíti az egyes

gelyspecifikus alapparamétereket, me-

oldás jól használható lineáris anyagke-

hajtástechnikák

a

lyek a kezelőszoftver segítségével kön�-

zelési feladatoknál, akár forgató modu-

Rexroth camoLINE, anyagkezelési épí-

nyen betölthetőek a hajtásvezérlőbe.

lokkal

tőelem-családján belül. Az alakzáró

A hajtásvezérlőn maximum 16 pozíció

rendszerek esetén is.

csatlakozási módszer, amely az Easy-2-

megadására és tárolására van lehetőség,

Combine interfész jellemzője, gyors

mely PC-n keresztül könnyen elvégez-

beépítést biztosít, további kiegészítő

hető a kezelőszoftver segítségével. A

adapterdarabok és külső utánállítás

miniszán képes a viszonylag magas,

nélkül is.

0,01 mm-es ismétlési pontosság teljesí-

tetszőleges

cserélhetőségét

és

megfogókkal

összeépített

További felvilágosítás: Kada Zoltán, Bosch Rexroth Kft.
Linear Motion and Assembly Technologies
Tel.: + 36 1 422-3246, Fax: +36 1 422-3205
E-mail: zoltan.kada@boschrexroth.hu

D&C Scheme Editor 2.0 – a közös nyelv ügyfél és kereskedő között
szerűen, könnyen készíthetők el. A prog-

–

den tárgyhoz hiperlink rendelhető,

nyel speciális CAD-ismereteket, mégis

amely további dokumentumok, kataló-

nagyban hozzájárul a tervezés leegysze-

guslapok, termékdokumentációk el-

rűsítéséhez.

érését teszi lehetővé.
–

A tervezőeszköz fontosabb funkciói:
–

Számtalan lehetséges szín- és típus-

A D&C Scheme Editor, ingyenesen letölt-

objektumok segítik a diagramok egyedi

hető szoftver lehetővé teszi az ügyfelek

követelményeinek való megfelelést.
–

A

Windows-panelek

a

jól

ismert

kapcsolási rajzok szabvány szerinti szer-

parancsgombokkal (pl. áthúzás, ked-

kesztését. A szimulátorban elérhető pne-

vencek, szimbólumkeresés) illetve fel-

umatikus

építéssel biztosítják a felhasználóbarát

szimbólumrendszer

alapján

bonyolult és komplex diagramok is egy-

kezelhetőséget.

Az elemek a cikkszám vagy akár a megnevezés alapján is kereshetők.

–

beállítási lehetőség valamint grafikus

és a kereskedők számára a pneumatikus

A könnyebb navigáció érdekében min-

ram intuitív módon kezelhető, nem igé-

A tervezési folyamat végén a felhasználó által generált darabjegyzék egy
gombnyomással kinyomtatható.

–

A rendszer lehetőséget teremt számos
adatformátum (dxf, dwg, jpg, tif, usw)
importálására.
A szoftver az alábbi oldalon érhető el:
www.boschrexroth.hu
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Megbízható szervizháttér – kulcs a hosszú távú sikerhez

A jelenlegi gazdasági környezetben a szervizszolgáltatás témája

Előrelátó gondolkodásmódunkkal egyre többen tudnak azono-

rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen a tartalékalkatrész-készletek

sulni. Ezt tükrözi, hogy eddigi legjelentősebb Megrendelőinken –

minimalizálása manapság sok vállalat életében az elsődleges

SAPA Profiles, ALCOA vagy AUDI – kívül számos új vállalat keresi

célok között szerepel. A megnövekedett igények következtében a

a szoros együttműködés lehetőségét a Bosch Rexroth Kft. szerviz

szerviztevékenységek súlypontja egyre inkább eltolódik a meg-

csapatával. Így az elmúlt időszakban – a hosszú távú együttműkö-

előző vizsgálatok, a felmérések, valamint a karbantartás jellegű

dés jegyében - egyre több szervizszolgáltatási megállapodás köt-

tevékenységek irányába.

tetett olyan jelentős nagyvállalatokkal, mint pl. az Állami Autópá-

A Rexroth számára kiemelkedően fontos üzleti partnereinek tel-

lya Kezelő Zrt., az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. vagy a

jes körű kiszolgálása mind a kereskedelmi, gyártási, mind pedig

Budapesti Erőmű Zrt. Stratégiai partnerekkel, akik a Bosch

az ezekhez kapcsolódó szolgáltatási területeken. Szerviztevé-

Rexroth Kft.-vel közösen és előrelátóan gondolkodnak.

kenységünk magában foglalja a Megrendelő által üzemeltetett
gépparkról, illetve az ott alkalmazott technikáról készített előzetes felmérést csakúgy, mint a tervezett karbantartás fejlesztésére,

Teljes körű szervizszolgáltatás egy kézből

a tartalékalkatrész-készletek optimalizálására vagy a várható

n Előzetes állapotfelmérés

esetleges javítási munkákra vonatkozó javaslat kidolgozását.

n Üzembehelyezés, optimalizálás

Meggyőződésünk, hogy csak úgy tudjuk Megrendelőink bizalmát

n Karbantartás, hibaelhárítás

hosszú távon kiérdemelni, ha a berendezések, rendszerek hasz-

n Modernizálás

nálata során felkészült és rugalmas szervizhátteret biztosítunk

n Műszaki szaktanácsadás

számukra a Rexroth-technikához. Célunk, hogy szervizes szakembereink üzemfenntartási tanácsadókként jelenjenek meg
szakterületükön Ügyfeleink számára, tapasztalatukkal és tudá-

További felvilágosítás: Marczis Tamás, Bosch Rexroth Kft. Service

sukkal hozzájárulva Partnereink üzemeltetési sikereihez.

Tel.: +36 1 422-3270, Fax: +36 1 422-3203, E-mail: tamas.marczis@boschrexroth.hu
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Hat hónap munkája egy napba
és egy palackba sűrítve
Óriási sikerrel zajlott le a III. Nemzetközi
Rexroth Pneumobil Verseny
15 felsőoktatási intézmény, közel 150 tehetséges mérnökpalánta,
32 sűrített levegővel működő léghajtány, fergeteges hangulat,
több száz pohár karitatív koktél és egész napos programkavalkád
– akár ez is lehetne az idén is nagy izgalommal várt Pneumobil
verseny története egy mondatba sűrítve. Az elméleti tudást ezúttal is a Debreceni Egyetem Debreceni Széllovagok csapata ültette
át legprofibban a gyakorlatba, így 2010-ben újfent az ő járgányukat illeti a „Rexroth Legjobb Pneumobilja” cím.
A harmadízben megrendezett versenyre az egri Érsekkertben
került sor 2010. május 7-8-án. A résztvevők feladata olyan sűrített levegővel hajtott járművek tervezése és építése volt, amelyek
a megadott műszaki feltételek mellett a legnagyobb teljesítményre képesek. A meghajtáshoz szükséges pneumatikus elemeket, a vezérlés részét képező PLC-ket és a karosszériához felhasználható EcoShape termékcsalád elemeit a Rexroth bocsátotta

Ács István, a Bosch Rexroth Kft. ügyvezető igazgatója a versenyről:
„A Pneumobil célja az, hogy erősítse az innovációs üzleti szféra és a
műszaki egyetemek, főiskolák közötti szakmai kapcsolatot, egyúttal
segítse a mérnökhallgatókat abban, hogy elméleti tudásukat a gyakorlatban is próbára tehessék.”

a nevezők rendelkezésére.
A Pneumobil verseny kellemes hangulatban és a versenyzésre

konstrukció eredetisége, a távolsági, a gyorsasági és a gyorsulási

ideális időjárás mellett zajlott le, érdekes betétprogramokkal

kategóriában.

színesítve. Bemutatkozott többek között a Formula Student autó-

Abszolút, konstrukció eredetisége és távolsági kategória győz-

verseny magyar csapata, valamint Tóth Pál, matematikus-fizikus,

tese: Debreceni Széllovagok (Debreceni Egyetem)

aki látványos rendhagyó fizikaórával bizonyította be, hogy a

A gyorsulási futam győztese: Tűzgép (Kecskeméti Főiskola)

tudomány roppant érdekes, sőt, szórakoztató is lehet. Az ese-

A gyorsasági futam győztese: Kecskeméti Fütyülős (Kecskeméti

ményre Egerbe utazott Gerhardt Pfeifer, a Bosch Rexroth pneu-

Főiskola)

matika üzletágának világszintű kereskedelmi igazgatója is, aki

A kategórianyertes csapatok és a felkészülést támogató tanárok

megnyitó beszéddel üdvözölte a versenyzőket.

értékes tárgyjutalmakat és egy külföldi tanulmányutat nyertek,

Gyorsabban, messzebbre
A Pneumobilok négy versenyszámban mérték össze tudásukat: a

mely többek között a Rexroth würzburgi oktatóközpontjába
vezetett.
A versenyről bővebben a www.pneumobil.hu honlapon olvashatnak.

EcoShape Design Verseny
Az idei Pneumobil verseny kiváló alkalmat adott a Rexroth EcoShape termékcsaládjának hivatalos piaci bevezetésére is, melyet vállalatunk a járművek karosszéria-építéséhez biztosított. Az EcoShape elemeiből elsősorban gépek, szerelőcellák és gyártósorok vázát lehet kön�nyen és egyszerűen felépíteni, de a hallgatók méltán bizonyították a termék alternatív alkalmazási
lehetőségeit is. A szakmai zsűri döntése szerint a nagyváradi egyetem csapata, az AETHER munkája bizonyult a legkreatívabbnak, így őket külön EcoShape Design-díjjal jutalmazta a vállalat vezetősége. Az EcoShape elemeket használó csapatok automatikusan indultak az anyavállalat nemzetközi versenyén is, ahol az első helyen felül a harmadik helyezést is elhozták. Termékajándékok
mellett jutalmul kiutazhattak a németországi MOTEK szakvásárra, ahol a díjátadásra is sor került.
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CNC, PLC és
Motion Control

Üdvözöljük
Control City-ben!

A vezérléstechnika fővárosában minden vezérlőelem megtalálható az optimális automatizálási
megoldásokhoz. Kínálatunkkal világszerte a legátfogóbb és legkorszerűbb vezérlésportfóliót
tudjuk Önnek nyújtani. Skálázható vezérlőrendszereink minden lehetőséget megnyitnak az
egyedi folyamatok, gépek vagy teljes gyártósorok vezérléséhez. Optimálisan illeszkedő
megoldásaink a jövő gazdasági biztonságát kínálják Önnek. Fedezze fel egy sokoldalú
metropolisz korlátlan lehetőségeit!
Control City – a vezérléstechnika fővárosa.

Bosch Rexroth Kft.
www.boschrexroth.hu

