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KeDveS local OLvASÓ!

Örömmel számolhatok be arról, hogy vállalatunk -Önöknek köszönhetően- ismét sikeres üzleti évet zárt, és optimistán tekintünk a 2013-as évre. A közelmúltban 

lezárult Vevőelégedettségi Felmérésünk kedvező visszacsatolást adott számunkra. Vevőink különösen pozitívan értékelték kereskedőink tanácsadási, támogatási 

munkáját, termékeink kiváló műszaki színvonalát. Mindez azonban arra ösztökél bennünket, hogy még többet fordítsunk a fejleszthető területekre, különösen a szál-

lítási pontosságra. Nagyon hálásak vagyunk a tárgyszerű és előremutató visszajelzéseikért, és ígérhetem, hogy a jövőben is keressük a továbblépési lehetőségeket 

a szolgáltatásaink javítására.

Az elkövetkező időszak számunkra a fejlesztési projektek éve lesz. Rövidesen átadásra kerül a Bosch központi telephelye és a Rexroth új üzemcsarnoka, ahol kor-

szerű körülmények között, továbbra is magas műszaki színvonalon állunk Ügyfeleink rendelkezésére. Nemzetközi projektekben való részvételünk hozzájárul raktári 

ügyvezetői üzenet

és logisztikai folyamataink optimalizálásához. Bővítjük a honlapunkon elérhető, GoTo Programban szereplő áruválasztékot. A Quality First projekten keresztül 

erősítjük a Bosch nemzetközi és hazai viszonylatban kiemelkedő, minőségorientált szemléletének alkalmazását. Új vevőkapcsolati rendszert, CRM-et vezetünk be, 

amely hozzájárul a vevőkiszolgálási tevékenységeink tökéletesítéséhez. Fejlesztéseink középpontjában a Vevő áll, és bízunk benne, hogy ennek a kihívásokkal teli 

évnek az elteltével koncentráltabban és magasabb színvonalat tudunk majd Önöknek nyújtani.

Reméljük, rövidesen Önökkel együtt ünnepelhetünk, és büszkén mutathatjuk meg új Gyömrői úti épületünket, mely ebben a beruházásokban szegény időszakban is 

bizonyítja vállalatunk vezető szerepét a hajtás- és vezérléstechnika szakmán belül. Hamarosan új környezetben, megszokott szakértelemmel várjuk Önöket.

	 Ács	István,	ügyvezető	igazgató

további információ:
Csikós	Gábor,	Bosch	Rexroth	Kft.
Tel.:	+36	1	4223-217,	Fax:	+36	1	4223-201
E-mail:	gabor.csikos@boschrexroth.hu

gereket egy-egy különálló, fordulatszám szabályozású, szinkron szervomotorral hajtott 
konstans szivattyú látja el olajjal. A működtetést végző vezérlőegység az összetett Ind-
raDrive hajtásszabályozónak köszönhetően jelentősen leegyszerűsödik, és szinte csak 
az elengedhetetlen présbiztonsági szelepeket tartalmazza. A bonyolult szelepsziget által 
végzett munkahenger mozgatást teljes egészében a fordulatszám szabályozott szivattyú-
egységek veszik át.
Mivel a hajtásszabályozó a géptől érkező parancsok alapján önmagában képes a szabályozás elvégzésére, ezért a meglévő vezérlés módosítások nélkül 
megtartható. 
Mindezek mellett, az új fordulatszám szabályozott hajtásnak számos más előnye is van a hagyományos kialakítással szemben.
• Mindig csak az igényeknek megfelelő energiamennyiséget juttatja a rendszerbe, csökkentve ezáltal a hidraulikus veszteségeket, melynek következtében 

a hűtési igény, és így a hűtésre fordított energia is jelentősen csökken.
• Az alacsonyabb energiafelhasználás kisebb károsanyag kibocsátással jár, így egyszerűbben teljesíthetők a CO2-kibocsátásra vonatkozó előírások is.
• Részterheléses üzemben csökken a hajtás fordulatszáma, ami átlagosan 10 db(A) zajkibocsátás csökkenéssel jár, ezáltal jelentősen mérsékelhető a 

járulékos zajszigetelés mértéke és a személyzetet érő zajterhelés.
• A szervo szabályozás a korábbinál pontosabb alapjel követést tesz lehetővé, javítva ezzel a gyártás minőségét.
• Az intelligens IndraDrive hajtásszabályozók ezen kívül a technológiaváltást is igazán egyszerűvé teszik, sőt az általuk összegyűjtött számos adat lehe-

tőséget teremt további folyamatoptimalizálásra, illetve folyamatos állapotfelügyeletre.
• Végül, de nem utolsó sorban a teljes átalakítás több mint 40%-kal csökkenti az élhajlító gép energiaszükségletét.

A fentiekből megállapítható, hogy még egy viszonylag kis teljesítményű – 8 kW átlagfogyasztású – berendezés esetén is az energiabevitel csökkenésé-
ből és a hűtésre fordított energia minimalizálásából adódó fogyasztáscsökkenés jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé, javítva ezzel a beruházás 
megtérülési mutatóit és redukálva a gép teljes életciklus-költéségét (TCO).
Gondoljuk át, mekkora megtakarítás érhető el, ha egy üzemcsarnok valamennyi gépe hasonló koncepció alapján készül el, és kisebb üzemeltetési 
költség mellett hatékonyabb gyártásra képes! Jól látható, hogy a Rexroth 4EE programja milyen komoly előnyöket jelent a felhasználók számára.
Kérje szakembereink segítségét, amikor új gépet épít vagy a régit szeretné felújítani, és Önnel karöltve megkeressük az alkalmazásához legjobban 
illő megoldást!

Az	élhajlító	teljesítményének	és	fogyasztásának
változása	átalakítás	előtt	és	után

Mit is jelent ez a 40% fölötti energia-megtakarítás? 
Éves üzemóra (3 műszak, 5 napos munkahét, évi 2 hét leállás): .....  6.000 óra
A berendezés energiaigénye az átalakítás előtt: ...................... 46.944 kWh/év
Energia-megtakarítás (41%): ................................................... 19.247 kWh/év
Költségmegtakarítás (tiszta nyereség): .....................................577.410,- Ft/év 
CO2-kibocsátás csökkenés: .............................................................. 7 tonna/évEnergia-hatékonysági pályázat, energia-tanúsítvány, energetikai irányel-

vek: napjainkban ezek a fogalmak mind hétköznapjainkban, mind az ipar-
ban egyre hangsúlyosabbá válnak.
A Rexroth számára már régóta nem idegen ez az energiaközpontú szem-
léletmód. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint a hosszú távú fejleszté-
sek eredményeként létrehozott termékek, rendszermegoldások és tervezési 
irányelvek, melyek rendszerbe illesztését és hatékony kiaknázását szolgálja 
a „Rexroth az energiahatékonyságért” (Rexroth 4EE) program. 
A Rexroth nem elégszik meg a 
kiváló hatásfokú termékek előál-
lításával, melyek bár fontos, sőt 
elengedhetetlen részei az energia-
megtakarításnak, magukban még-
sem hordoznak akkora potenciált, 
mint a Rexroth által összeállított 
4EE program, mely
-  már a tervezésnél elkezdődik és a 

gép teljes életciklusát végigkíséri 
a kivitelezésen, az üzemeltetésen 
keresztül egészen a felújításig,

-  átfogó szemlélet, mely nem csak 
részleteiben, hanem teljes egészében is figyelembe veszi a berendezést,

-  technológiákon átívelő gondolkodásmód, mely lehetővé teszi az al-
kalmazásnak leginkább megfelelő műszaki megoldás kiválasztását, az 
elektromos hajtásoktól, a pneumatikus és hidraulikus megoldásokon 
keresztül, ezek különböző kombinációjáig.

Mindehhez a szilárd műszaki hátteret az összes technológiai területet át-
ölelő évtizedes tapasztalat biztosítja.

A Rexroth mindezek mellett nem csak az energiafogyasztás csökkenté-
sében, hanem a megújuló energiák (nap- és szélenergia) kiaknázásában 
is komoly szerepet vállal.

Szép szavak - mondhatja bárki. Nézzük meg mindezt egy konkrét példa 
segítségével! 
Vegyünk alapul egy 135 tonnás nyo-
móerejű, 15 másodperc ciklusidejű 
élhajlító gépet, mely évi 50 héten 
keresztül, három műszakban üze-
mel! Vizsgáljuk meg hogyan alakul 
a működése, ha a hagyományos haj-
tásrendszert a Rexroth új 4EE prog-
ramja szerint alakítjuk át!
A feladat során változatlanul meg 
kell tartanunk a két útmérős prés-
hengert és természetesen a gép telje-
sítményét is, valamint törekednünk 

kell a meglévő gépvezérlő változatlan megőrzésére.
A hagyományos összeállításban egy állandó fordulatszámú konstans szi-
vattyú működteti a berendezést. A kapcsolódó vezérlő szelepek, valamint a 
présbiztonsági blokkok végzik a munkahengerek mozgatását.
A 4EE programnak megfelelően átalakított gépben az egyes munkahen-

Gondolkodjunk	másképp!
Energiatanácsadás	a	Rexroth-tól

Rexroth	4EE	programban	rejlő	lehetőségek

A 4EE program négy fő alapelve:
1. Energetikai alapú rendszertervezés, mely teljes rendszerszintű vizsgálatot, tervezést, szimulációt és tanácsadást takar.
2. Energiahatékony komponensek, melyek a Rexroth optimalizált hatásfokú termékeinek és rendszereinek alkalmazását jelentik.
3. Energia visszatáplálás, mellyel a fölösleges energia visszanyerhető és újra felhasználható.
4. Igény szerinti energiabevitel és stand-by üzem alkalmazása, melynek segítségével megakadályozhatjuk a felesleges energiabevitelt a rendszerbe.
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Hamarosan	új	helyen

Egészségmegőrzés	a	Rexroth-nál

A magyarországi Bosch csoport 2011 őszén kezdte meg új központi telephe-
lyének építését Budapesten, a Gyömrői úton, amely az elkövetkező időszak 
legnagyobb szabású beruházásának ígérkezik.
A 32 000 négyzetméteres telken épülő új létesítmény ad majd helyet a Robert 
Bosch Kft. Budapesti Fejlesztési Központjának, a vállalat kereskedelmi üz-
letágainak és az adminisztrációs osztályainak, valamint a Bosch Rexroth 
Kft.-nek is. 
Az új beruházás első üteme mintegy hatmilliárd forintból valósul meg, és 
2013 tavaszára készül el. Az első épületbe a Robert Bosch Kft. és a Bosch 
Rexroth Kft. összesen több mint 350 fejlesztő, értékesítő és adminisztrációs 
területen dolgozó munkatársa költözhet majd be. A fejlesztés második üteme 
előreláthatólag 2013-ban kezdődik. A Bosch Rexroth Kft. számára az új telep-
helyen egy 1600 négyzetméteres csarnok készül, ahol a legújabb technológi-
ákkal gyártják majd a tápegységeket. 
Az alapkőletétel óta eltelt több mint egy év alatt az épületkomplexum belsőépítészeti munkálatai is megkezdődtek. Aki kíváncsi rá, hogyan halad az 
építkezés, az a Bosch Magyarország facebook oldalán nyomon követheti.

Az elmúlt év az egészséges életmód jegyében telt a Rexroth-nál. Ennek 
szellemében két rendezvény is megrendezésre került: 

Biciklis	kampány
A kampány célja a Kollégák mozgásra, sportra ösztönzése és az egészséges 
életmód fókuszba helyezése volt. A kerékpáros propaganda keretén belül 
24 lelkes munkatársunk 2012. március közepétől szeptember végéig össze-
sen 10 084 km-t tekert. Gratulálunk mindenkinek a szép teljesítményhez!

Véradás
A Rexroth munkatársai 2012-ben két alkalommal szegődtek önzetlenül a 
közjó szolgálatába, ezzel hirdetvén: „nálunk mindenki különleges, hiszen 
véradó.”
A véradás első alkalommal egy nagyszabású Egészségnappal karöltve ke-
rült megrendezésre, melynek keretén belül a Kollégák megismerhették és 
pontos képet kaphattak az elsősegélynyújtásról, írisz vizsgálaton, vércukor, 
vérnyomás és testzsír mérésen vehettek részt, sőt az érdeklődők még egy 
teljes körű Egészség-megőrzési tanácsadásra is benevezhettek.
A lelkesedés töretlen, hiszen minden alkalommal több mint harmincan ad-
tak vért azért, hogy ezzel megmentsenek akár három életet.

Az	épület	látványterve

MOzgáSbAn01|2013

MVM	Energia	Futam

A MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2012. szeptember 22-én második al-
kalommal rendezte meg az MVM Energia Futamot, Budapesten a Széchenyi 
István téren.
Napelemes autók, sűrített levegővel hajtott járművek, átalakított szériaautók, 
elektromos verdák és motorok csendes versenye mellett az MVM Jövő Híd-
ja rendezvény fiatal mérnökei is bemutatták a fenntartható jövő tudományos 
eszközeit. 
A futamon zömmel azok a ma is elérhető zöld energiák vonultak fel, melyek 
jelentős hozzáadott értéket képviselnek a környezet megóvásáért folytatott 
küzdelemben. A versenyről természetesen a Bosch Rexroth vállalatok pneu-
mobiljai sem hiányozhattak. Az eseményen nyolc csapat mérte össze tudását 
egy új, palackcserés versenyszámban, mellyel kapcsolatban számos pozitív visszajelzés érkezett.

Eredmények – Tanulmányautó kategóriában:
1. helyezett: Debreceni Széllovagok, Debreceni Egyetem
2. helyezett: AirGO Pneumobil, Széchenyi István Egyetem – Győr
3. helyezett: Lezs-Air, Óbudai Egyetem – Budapest

Az elért eredményeken túl három felsőoktatási intézmény pénzjutalomban is részesült. Az Óbudai Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem, valamint a Debreceni Egyetem „fejenként” 1 000 000 Ft támogatást kapott, mely gesztus egyértelműen jelzi, hogy pneumobiljaink-
nak megbecsült és kitüntetett szerepük van az alternatív hajtású járművek között.

A Bosch Rexroth Kft. bemutatja:

Pneumobil Garázs BuliGarázs Buli

AnimalAnimal
CannibalsCannibals

Házigazdák:

Gyere el és légy te is érszese a videoklipnek!Gyere el és légy te is részese a videoklipnek!

November 28. – Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, GAMFNovember 28. – Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, GAMF
November 29. – Győr, Széchenyi István EgyetemNovember 29. – Győr, Széchenyi István Egyetem

December 05. – Budapest, Óbudai Egyetem Bánki Donát KarDecember 05. – Budapest, Óbudai Egyetem Bánki Donát Kar

www.facebook.com/Pneumobil

PNEUMOBIL_OSZIPLAKAT_2_A2_V2.pdf   1   11/9/12   11:46 AM
PNEUMOBIL_OSZIPLAKAT_2_A1_V2.pdf   1   11/9/12   11:59 AM

Régi	tartalom,	új	köntösben

A Rexroth vállalatok 2012. november 5-i nevezési határidővel immár hatodik alkalommal hirdettek versenyt felső-
oktatási intézmények hallgatói részére. Bár a feladat változatlanul sűrített levegővel hajtott járművek tervezése és 
kivitelezése, az idei verseny számos újdonságot tartogat a versenyzőknek és az érdeklődőknek egyaránt. Az elmúlt 
pár hónap sikerekben és élményekben gazdag eseményei után sem csendesedik a Rexroth háza tája, sőt az idei 
verseny nagyszabású beharangozó kampánnyal vette kezdetét. Három helyszín, egy fellépő, és számtalan újdonság 
várta azokat, akik 2012 végén a programsorozat állomásaira látogattak.
Részletekről és érdekességekről a verseny hivatalos facebook oldalán olvashatnak:
http://www.facebook.com/Pneumobil

további információ:
www.pneumobil.hu
pneumobil.mkt@boschrexroth.hu
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60	éves	a	hidraulika	a	Rexroth-nál

1952-ben született meg az a döntés, melynek köszönhetően a Rexroth 
60 éve gyárt és fejleszt hidraulikus komponenseket. Ezek napjainkban 
a vállalat egyik piacvezető üzletágát erősítik. A Rexroth munkatársai 
világszerte megünnepelték ezt a jeles alkalmat, ezzel demonstrálva, 
hogy vállalatunk életében milyen fontos szerepet tölt be a hidraulikus 
technológia.

MOzgáSbAn

további információ:
Mikófalvi	Tamás,	Bosch	Rexroth	Kft.
Tel.:	+36	1	4223	212,	Fax:	+36	1	4223-201	
E-mail:	tamas.mikofalvi@boschrexroth.hu

Sceni-Tech	kiállítás
2012. október 5-7. között került megrendezésre a hetedik Hangfoglalás 

kiállítás, melyhez immár harmadik éve társult a Magyar Színháztech-

nikai Szövetség (MSZTSZ) által szervezett Sceni-Tech Színháztech-

nikai Kiállítás. Idén mintegy 52 000 látogató kereste fel a 100 kiállító 

látványos standját, ahol a három csarnok adta lehetőségeket kihasznál-

va, a szervezők jól elhatárolták egymástól a koncerteket, a hangszer 

és hangrendszer próbákat, valamint a csendes kiállítási területeket. 

A konferenciaterembe betérők előadásokon és továbbképzésen is részt 

vehettek. A Bosch Rexroth 72 m2-es kiállítási standján mutatta be leg-

újabb színpadtechnikai fejlesztéseit. A szakmai közönség érdeklődéssel 

figyelte a működő berendezéseket, úgy mint a forgószínpadot, a rep-

tető rendszert, a díszlethúzót, a mobil ponthúzót, a világítási tartót és 

az előfüggöny mozgatást. Legnagyobb sikere mégis az önjáró, rádiós 

távvezérlésű kocsinak és a programozható szinkronvezérlés látványos 

bemutatójának volt. A színpadtechnika neves szakemberei, köztük kül-

földi magyar színházak képviselői, is felkeresték standunkat.

Erőmű-technika

Az Alstrom Hungária Zrt. Magyarországon már évtizedek óta, 
többek között az energetikai szektorban, jelen lévő cégcso-
portként biztosít támogatást erőművek számára a villamos-
energia termelés összes fázisában. Ilyen erőmű-technikai be-
rendezések esetében gyakori művelet a bonyolult hidraulikus 
elemek, blokkok tesztelése, amelyet az erre a célra kialakított 
hidraulikus olajállomással végeznek.
A Bosch Rextroth Kft. szakembereit egy, az Ügyfelek elvá-
rásainak megfelelő, komplett olajállomás megtervezésére és 
kivitelezésére kérték fel.
A Rexroth egyedülálló 4EE programja szerint a berendezések 
energetikai alapú tervezése és kivitelezése során ügyelni kell 
arra, hogy energiahatékony komponensekből épüljenek fel. 
Mindezt szem előtt tartva egy korszerű, elektronikusan nyo-
másszabályozott rendszert terveztünk és valósítottunk meg. 
Megoldásunknak köszönhetően a hagyományos rendszerek 
fenntartására fordított kiadásokhoz képest lényegesen csök-
kent az üzemeletetési költség, hosszú távon jelentős energia takarítható meg, alacsonyabb károsanyag-kibocsátás érhető el összességében javítva 
ezzel a beruházás megtérülési mutatóját.

Az immáron több hónapja működtetett olajállomás két alapvető részegység-
ből áll: hidraulikus tápegységből és elektromos vezérlésből. A hidraulikus 
tápegység elemeit egy 1000 literes, kármentő olajtálcával ellátott olajtar-
tályra építettük fel. Emellett két szivattyúegység került kialakításra. Az ál-
landó olajmennyiséget, ugyanakkor változatlan nyomást igénylő kisebb 
szivattyú esetében egy 2,2 kW teljesítményű elektromotort és egy konstans 
külsőfogazású fogaskerékszivattyút építettünk be. A nyomás pontos beállít-
hatóságát az elektronikusan vezérelt, precíziós, arányos nyomáshatárolóval 
és a nyomóágba kötött nyomásátadóval biztosítottuk.
A nagyobb szivattyúegységet, amelynél a nyomás pontos beállításán túl 
már az olajmennyiség változtathatóságára is szükség volt, egy 7,5 kW tel-
jesítményű Sytronix fordulatszám-szabályozott hajtással láttuk el. A hajtást 
szabályozható frekvenciaváltóval meghajtott elektromotorral és konstans 
külső fogazású fogaskerékszivattyúval szereltük fel. A rendszer mindenkori 
nyomását a szivattyú nyomóágába épített nyomástávadója méri. A távadó 
jelét Rexroth gyártmányú frekvencia-szabályozóba kötöttük. 
A Rexroth gyártmányú PLC, a rákötött megjelenítő egység és az általunk 
írt program segítségével Ügyfelünk, a kijelzőn megadott értéknek meg-

felelően, immáron digitálisan állíthatja be a vizsgálathoz elengedhetetlen 
nyomást és a folyadékmennyiséget. A hosszan tartó mérés folyamán a 
pontosan az igényekhez illeszthető nyomás és folyadékmennyiség révén 
az optimális energiafelhasználás.
Az legmegfelelőbb helykihasználást szem előtt tartva, az általunk ké-
szített és programozott elektromos vezérlést a hidraulikus tápegységre 
szereltük. Így az Alstrom-nak egy a telephelyünkön készre szerelt és be-
üzemelt berendezést adhattunk át, amivel minimálisra csökkentettük a 
helyszíni beüzemelési időt.
A feladat kiírásában, a nyomásra és a folyadékmennyiségre vonatkozó 
igényei mellett, az Alstrom az olaj hőmérséklete és a tisztaság terén is 
szigorú elvárásokat fogalmazott meg. A feltételek sikeres teljesítéséhez 
többek között a Rexroth beépített szűrőkre felszerelt szennyeződés kijel-
zők is hozzájárultak, amelyek már 75%-os eltömődéskor jeleznek, így 
a karbantartó személyzetnek elég ideje marad arra, hogy felkészüljön a 
betét cseréjére.

további információ:
Filep-György	Attila,	Bosch	Rexroth	Kft.
Tel.:	+36	1	4223	262,	Fax:	+36	1	4223	202
E-mail:	attila.filep@boschrexroth.hu

A	Bosch	Rexroth	a	ZF	Energiaha-
tékonysági	Díj	nyertese

A Bosch Rexroth, a hajtás- és vezérléstechnika szakértője, a ZF Ener-
giahatékonysági Díjkiosztó 2012. szeptember 13-án megrendezett  
döntőjében 30, a világ minden tájáról érkező versenyzőt utasított 
maga mögé. „A győztes Rexroth Go Green projekt sikerének titka az 
átfogó szemléletmód volt.”– mondta Rainer 
Wiedmann, a ZF operatív ellátásért felelős 
központi beszerzésének feje.
A teljes cikk honlapunkon olvasható.

Boldog	születésnapot	Hidraulika!
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a	berendezés	teljes	élettartama
alatt	felmerülő	költségek	összessége
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Manapság egy berendezés vagy egy gyártóeszköz üzembe állításával kapcsolatban nem elég pusztán a beruházási költségekről beszélni. 
A gazdaságossági számítások során a beszerzés értékén túl figyelembe kell vennünk az üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb járulékos költségtényezőket 
is, úgy mint az állagmegóváshoz és a termelékenység fenntartásához tartozó költségeket, a fejlesztés karbantartási és felújítási munkálataihoz kap-
csolódó költségeket, valamint a szintén jelentős hányadot képviselő energiafelhasználási költségeket. 
A hagyományos szemlélet szerint egy berendezés piaci értékét alapvetően meghatározza, hogy mennyire alkalmas az adott cél, feladat elvégzésére, 
illetve mekkora a várható élettartama, amely már a tervezőasztalon eldől: itt döntenek ugyanis a berendezés terhelhetőségéről, a konstrukció kiala-
kításáról és a beépített komponensek minőségéről. Manapság azonban viszonylag kevés szó esik az üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb (a gép élet-
tartama során jelentős mértékűre duzzadó) költségekről. Annak érdekében, hogy vásárlási döntéseinket, mind műszaki mind gazdasági értelemben, 
felelősséggel hozhassunk meg, szem előtt kell tartanunk a beszerzési értéken kívül felmerülő egyéb költségtényezőket is.

Megtakarításból	versenyelőny
Egy csúcskategóriás komponensekből felépített berendezés várható élet-
tartama (feltételezve, hogy üzemeltetése során betartják a gyártóműi elő-
írásokat) statisztikailag is jelentős mértékben meghaladhatja egy közepes 
minőségű elemekből készült gép élettartamát, ezáltal növelve a szerkezet 
egészének terhelhetőségét vagy használati idejét, és egyúttal csökkentve 
a beszerzési árból egységnyi üzemórára jutó költséget. Amennyiben arra 
is figyelünk, hogy a komponensek ne csak robosztusak, hanem megfe-
lelően hatékonyak is legyenek, az üzemeltetés során minden egyes vil-
lanyszámlát örömmel fogadunk majd. A kiváló minőségű alkotóelemek 
egyben biztosítékot is jelentenek arra vonatkozóan, hogy gépünk meg-
bízhatóan működik, a csökkentett karbantartási és üzemeltetési költségek 
sikeresen kímélik a pénztárcánkat, és a kisebb energiafelhasználás révén 
óvjuk környezetünket. Egy egész berendezésre vagy egy üzemórára jutó 
költségek ezen túlmenően további versenyelőnyhöz juttatják cégünket.

4EE	–	elvi	kérdések
Bizonyára sokan tapasztaltuk már például, hogy a hidraulikus berendezés 
melegszik. Természetesen ennek számos oka lehet (helytelen tervezés, 
megváltozott üzemeltetési körülmények, kopott alkatrészek stb.), azon-
ban az biztosan kijelenthető, hogy ez esetben a rendszerben egy önmagát 
gerjesztő folyamat indult el: ha melegszik az olaj, nő a résveszteség és 
csökken az olaj élettartama. A növekvő résveszteség további melegedést 
indukál, amely tovább rövidíti mind a munkafolyadék, mind az egyes 
komponensek élettartamát, veszélyeztetve evvel a gép rendeltetésszerű 
feladatának pontos elvégzését is. A munkafolyadékot üzemi hőmérsékle-
ten kell tartani, amely esetlegesen további hűtőkapacitás beépítését teszi 
szükségessé, növelve ezzel az üzemeltetési költségeket. Annak érdek-
ében, hogy hidraulikus berendezésünk optimálisan teljesítsen elenged-
hetetlen a körültekintő tervezés és a gondos üzemeltetés. A Rexroth a 
mobiltechnikában szerzett tapasztalatait az ipari környezetbe is átültette, 
és már a hidraulikus berendezések tervezése, gyártása, karbantartása, 
modernizálása során is alkalmazza az ún. 4EE-elveket:
• Energetikai alapú rendszertervezés
• Energiahatékony komponensek
• Energia-visszatáplálás
• Energia igény szerint
A továbbiakban tekintsük át részletesen, hogy mit is jelentenek a fent 
említett alapelvek.
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Energetikai	alapú	rendszertervezés
Igényeinek leginkább megfelelő gépkoncepció
Az Ön üzeme összetett rendszer. Energiahatékonyságának növeléséhez alapvetően fontos a rendszer egészének áttekintése még jóval a gyártás és a 
kivitelezés megkezdése előtt. A mechatronikus szimulációk a kezdetektől segítenek berendezésének optimális megtervezésében. Hasznosítsa szoft-
vereinket, melyekkel energiafogyasztását, levegőfogyasztását vagy a ciklusidőket elemezheti és optimalizálhatja.

további információ:
Szőke	Gábor,	Bosch	Rexroth	Kft.
Tel.:	+36	1	4223	204,	Fax:	+36	1	4223	201
E-mail:	gabor.szoke@boschrexroth.hu

Energiahatékony	komponensek
Energiatakarékos, tökéletesen összehangolt elemek
Válasszon energiatakarékos termékeket vagy alkotórészeket valamennyi 
automatizálási feladathoz! A Rexroth portfóliójában megtalálja a tökéle-
tes összhanghoz szükséges egységeket: a nagy hatékonyságú szervomo-
toroktól, a decentralizált hajtásokon át, az axiáldugattyús  szivattyúkon 
keresztül az alacsony súrlódású görgős lineáris vezetékrendszerekig. 
Az optimalizált hidraulikus szivattyúkkal például nemcsak az üzem-
anyag-fogyasztás csökkenthető, hanem a mobil munkagépek és haszon-
gépjárművek károsanyag-kibocsátása is.

Energia	visszatáplálás
A többletenergia visszanyerése, tárolása és hasznosítása.
Az energia túl értékes ahhoz, hogy pazaroljuk. Hibrid meghajtású re-
generatív fékrendszer (HRB), akkumulátortöltő kapcsolások, elektromos 
vagy kinetikus pufferelés használatával értékes energiatöbbletet hasz-
nosíthat ipari és mobil alkalmazásaiban egyaránt. A rendkívül hatékony 
szervo-hajtásvezérlők lehetővé teszik például a fékezési energia visz-
szanyerését. Az így visszanyert energia tárolható, további tengelyekre 
irányítható vagy a hálózatba visszatáplálható. Támaszkodjon a Rexroth 
szakértelmére! A Rexroth jelentős mértékben befolyásolta és fejlesztette 
a változó energiamennyiségek visszanyeréséhez alkalmazott hajtástech-
nológián belüli, illetve a különböző hajtástechnológiák közötti műszaki 
megoldásokat.

Energia	igény	szerint
Energiaellátás a mindenkori igényeknek megfelelően
Csökkentse elektromos, hidraulikus és pneumatikus működésű egységeinek energiafogyasztását! Használjon olyan szabályozásokat, amelyek gon-
doskodnak arról, hogy a rendszerbe mindig csak a szükséges energiamennyiség kerüljön be, legyen szó akár gyártásautomatizálásról, egyedi gé-
pekről vagy mobil alkalmazásokról! Igényektől függő nyomásszabályozás bármely vezérléshez, frekvenciaszabályozók a gazdaságos fordulatszám 
szabályozáshoz, fordulatszám-szabályozott szivattyúhajtások az üresjárati teljesítmény csökkentésére vagy kapcsolószelepek a tehermentesítéshez  
– válassza azokat a megoldásokat, melyekkel gépeit vagy berendezéseit energiahatékonnyá teheti! 
Zöld – a takarékosság színe 
Globális trenddé vált környezetünk védelme, melyet „ökológiai lábnyomban” vagy CO2-kibocsátásban is megadhatunk. Ugyanakkor érdemes bele-
gondolni, hogy vásárlási döntéseinket vajon milyen mértékben befolyásolják ezek a – jövőnk szempontjából nagy jelentőséggel bíró – mérőszámok. 
A Rexroth segítséget nyújt abban, hogy berendezésünk ne egyszerűen csak jól teljesítse a rábízott feladatot, hanem a fent bemutatott 4EE-elvek és 
a saját gyártóeszközök energiahatékonyabbá tétele során megszerzett tapasztalatok felhasználásával olyan hidraulikus berendezéseket tervezzen és 
gyártson, amelyek csúcsminőségük mellett csökkentik a berendezés teljes élettartama során felmerülő költségeket, ráadásul a csökkentett energiafel-
használás révén környezetünket is óvják.

PrOjeKt

A Bosch Rexroth Kft.-t sokéves műszaki és kereskedelmi kapcsolat fűzi a Nemak Győr Kft.-hez. 
A gyümölcsöző kapcsolatnak köszönhető, hogy villamos rendszerintegrátor partnerünk, a Prodigma 
Kft. közreműködésével lehetőséget kaptunk a győri termelő vállalat egyik legmagasabb termelékeny-
ségű gyártó automatájának felújításához szükséges villamos hajtás- és részben vezérléstechnikai  esz-
közök beszállítására. 

A megrendelő Grob transzfersor felújítását kezdeményezte, mivel magas darabszámú várható meg-
rendelésről értesült, amelyet a körülbelül 30 éves villamostechnika már nem tudott volna megbíz-
hatóan kiszolgálni. Bár a cég a transzfersort eredetileg is a kor magas műszaki színvonalú, Bosch 
Rexroth szerszámgépvezérléssel és perifériás PLC hálózattal, illetve Indramat szervohajtás techniká-
val szerelte fel, a Nemak-nak az utóbbi évek belső standardizálási folyamatai miatt mégis verseny-
társakkal kellett szembenéznie. Mivel a Bosch Rexroth Kft. napjainkban is a villamos hajtástechnika 
kiemelkedően magas színvonalú képviselője, cégünk megoldást kínálhatott a két gépből álló sor első 
berendezésének villamos hajtás és NC vezérlő részegységére.

A Megrendelő termelési folyamatai és a gép kapacitásigénye miatt, a berendezés felújítására két 
ütemben került sor. 2012-ben először az első gépet korszerűsítettük. Az ehhez szállított Rexroth ele-
mek kiválasztása hosszas mérnöki előkészítő munka és többszöri egyeztetés eredménye. A Megren-
delő számára ugyanis az esetleges meghibásodások, illetve a berendezés magas fokú rendelkezésre 
állásának biztosítása miatt az időtálló, többször kipróbált technika és a megbízható tartalék alkatrész 
ellátás volt a legfontosabb. A javítási munkálatokat végző rendszerintegrátor partner számára azonban 
a legalacsonyabb installálási idő és a legmagasabb műszaki támogatás az elsődleges.

A fenti igényeket figyelembe véve egy öttengelyes megoldást javasoltunk, kompakt IndraDrive 
hajtásszabályozókkal és MTX Standard kompakt CNC-PLC vezérléssel, amely három NC tengelyt 
kezel. A gép kezelőfelülete a felhasználói elvárások alapján, egy standard CNC operátor felület 
formájában valósult meg, amelyen keresztül a kezelők által jól ismert G-kódú programozással az 
esetleges termékváltások egyszerűen, minimális időráfordítással elvégezhetők.
A megoldás egyszerűségét a rövid, néhány hetes felújítási idő bizonyítja, melynek köszönhetően a 
a termelést tervező mérnökök a lehető legkevesebb állásidővel kalkulálhattak. Ezen felül figyelem-
re méltó a Bosch Rexroth helytakarékos, kompakt megoldása. 

Az első gép megépítésének sikere után további tárgyalásokat folytatunk a Megrendelővel, aki az idei 
év első felében a második rendszerét is szeretné hasonló módon felújítani. Ez a feladat még nagyobb 
felkészültséget igényel, mind a rendszerintegrátor, mind a beszállító számára, hiszen 17 állomás 29 
szervotengelyéről van szó, amelyből egy állomásnak szintén három tengelyes NC vezérlésűnek kell 
lennie.

Nemak-Grob	megmunkáló	központ:	villamos	hajtás	és	vezérlés	retrofit

további információ:
Perjési	Ákos,	Bosch	Rexroth	Kft.
Tel.:	+36	1	4223	274,	Fax:	+36	1	4223	205
E-mail:	akos.perjesi@boschrexroth.hu

IndraDrive	kompakt	hajtás	konverterek

MTX	gépkezelő	felület

MTX	Standard	kompakt	CNC	és	PLC
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Az	energiamegtakarítás	új	útjai

Változtatható	fordulatszámú	Sytronix	hajtások
Napjaink energiaínséges világában, ahol az energiahordozók ára folyamatosan emelkedik, az energiaszektorban elért valamennyi előrelépés komoly ered-
ménynek számít. 

Piaci követelmények: * energiaveszteségek minimalizálása * gépek zajkibocsátásának csökkentése * rugalmas, integrált automatizálási megoldások beve-
zetése * EU irányelvek és rendeletek betartása. 
Műszaki fejlődési tendenciák: * elektronikus komponensek csökkenő költségei (megközelítően 5-10% évente) * egyre nagyobb teljesítményű elektronikus 
komponensek megjelenése* intelligens hajtásszabályozók térnyerése.

A hagyományos hajtási-energiaátviteli (hidraulikus, mechanikus) módok előnyei, illetve hátrányai a 2. ábrán láthatók. Az új hidraulikus hajtások forradal-
masítják napjaink hajtástechnikáját. Általuk lehetőség nyílik a két technika előnyös tulajdonságainak ötvözésére. A Rexroth változtatható fordulatszámú 
hidraulikus hajtásainak segítségével hátrányok nélkül élvezhetjük az előnyöket.

A	veszteségek	csökkentése
Kimutatható, hogy a hagyományos (állandó fordulatszámú) 
hajtások alkalmazása esetén a veszteség-teljesímény aránya 
felülmúlja a változtatható fordulatszámú hajtásokét. Vizsgál-
juk meg a hidraulikus rendszereknél fellépő lehetséges vesz-
teségeket, kezdve a hagyományos hidraulikus rendszerektől 
a változtatható fordulatszámú hidraulikus hajtásokig! 
Az állandó fordulaton dolgozó fix szivattyúk alkalmazása-
kor kiugróan magas fojtási veszteségek lépnek fel, és ez igen 
jelentős, folyamatos energiafogyasztást eredményez. Állan-
dó fordulatszámú szabályozott szivattyúk használatával ki-
küszöbölhetjük a fojtási veszteségeket és csökkenthetjük az 
energiafogyasztást. Összességében az előző állapothoz ké-

pest mintegy feleannyi energiát takaríthatunk meg. Még ennél is kedvezőbb, ha a szivattyút, legyen az konstans vagy szabályozott, változó fordulatszámmal 
hajtjuk meg. Ilyenkor minimális a fogyasztás és a kiinduló állapothoz képest akár 80%-os energiamegtakarítás is elérhető. 

A változtatható fordulatszámú Sytronix hajtások kifejlesztésére minden feltétel adott volt, hiszen a Rexroth mind a hidraulika, mind az elektromos 
hajtások területén komoly tapasztalattal és széles elemválasztékkal rendelkezik (3. ábra). A Sytronix szivattyúegységek az adott feladathoz igazodva, 
többféle kivitelben (alap-, közép- és csúcskategória) és összeállításban (szivattyúegység, tápegység vagy kompakt tengelyhajtás) elérhetők 1,5–630 
kW teljesítménytartományban.

A	három	kategória	jellemzői
Az FcP 5000 alapkivitelű változtatható fordulatszámú hidraulikus hajtások széles körben alkalmazhatók, egyszerűbb dinamikai igényű gépek (például 
szerszámgépek vagy présgépek) esetén. Az alapkivitel, a szivattyútól kezdve a hajtásvezérlésig, valamennyi egységet magában foglalja. A hajtások az új 
megnövelt hatásfokú, belső fogazású szivattyúk alkalmazásából adódóan az alsó fordulatszám-tartományokban is nagyon jó összhatásfokkal rendelkeznek.

A DFEn 5000 középkategóriájú változtatható hidraulikus hajtások ugyancsak széles körben alkalmazhatók, magasabb dinamikai igényű gépek esetén (pél-
dául fröccsöntő gépek tengelyszabályozásánál vagy papíripari gépek állandó nyomású rendszerénél). Az építőelemek választéka ez esetben is a szivattyútól 
a komplett hajtásvezérlésig terjed. A hajtások az új megnövelt hatásfokú, elektronikus szabályozású, axiáldugattyús szivattyúk felhasználásából adódóan 
széles fordulatszám-tartományban biztosítják a jó összhatásfokú tápellátást.

1.	ábra.	Egyre	kisebb	költséggel	lehet	egyre	több	energiát	megtakarítani.	
A	befektetések	sok	esetben	már	egy	éven	belül	megtérülnek.
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2.	ábra.	A	hátrányok	kiküszöbölhetők	és	az	előnyök	egyesíthetők. 3.	ábra.	Alkalmazási	lehetőségek,	különböző	feltételek.

A SvP 7000 csúcskategóriájú, változtatható hidraulikus hajtások szigorú dinamikai és szabályozási igényű gépek esetén javasoltak. Felhasználásuk szerte-
ágazó, például élhajlító vagy fröccsöntő gépek tengelyszabályzásánál. A szivattyútól kezdve a hajtásvezérlésig, az építőelemek széles választéka biztosítja 
az igényeknek megfelelő optimális hajtások összeállítását. A hajtások a szervomotor belső fogazású szivattyú-kombinációiból adódóan széles fordulat-
szám-tartományban, jó összhatásfokkal és kiemelkedő dinamikával működnek, és a legkényesebb szabályozási igényeknek is eleget tesznek. 

Azonnali	eredmények
A következőkben összefoglaljuk, milyen azonnali előnyökkel jár a Rexroth Sytronix változtatható fordulatszámú szivattyúegységeinek alkalmazása:
• Jelentős energiamegtakarítás (csökkenő üzemeltetési költségekhez vezet).
•  Mérsékelt zajkibocsátás (csökkenti az üzem zajterhelését, ezáltal jobb munkakörülményeket tesz lehetővé, mely megfelel az egyre szigorúbb munkavé-

delmi szabványoknak, hiszen nincs szükség másodlagos zajvédelmi intézkedésekre).
•  Csökkentett olajhűtési igény (alacsonyabb beruházási és üzemeltetési költségek adódnak).
•  Optimalizált automatizálási rendszer egy kézből (nincsenek illesztési problémák, egyszerűbb megvalósítás lehetséges).
•  Standard hidraulikus és elektromos egységekből épül fel (nagy működési megbízhatóság érhető el, valamint csökkenthető a tartalék alkatrészek raktár-

készlete).
•  Jövőbe mutató technológia (megfelel a CE előírásoknak és jól használható rugalmas rendszert eredményez).
•  Intelligens, magasan integrált automatizálást tesz lehetővé (megvalósítható a folyamatos diagnosztika és állapotfigyelés, melyek csökkentik és tervez-

hetővé teszik a karbantartási költségeket).

további információ:
Gyenis	Albert,	Bosch	Rexroth	Kft.
Tel.:	+36	1	4223	264,	Fax:	+36	1	4223-201
E-mail:	albert.gyenis@boschrexroth.hu

Alkalmazási	példák
Egy sorozatmegmunkálást végző, 45 másodperc ciklusidejű eszterga-
gép esetében, a hagyományos kivitelű tápegységgel összehasonlítva az 
alapkivitelű Sytronix hajtás 40,5%-os energiamegtakarítást eredményez. 
A hagyományos megoldás állandó fordulatszámú, 5,5 kW-os elektromo-
torral hajtott, nyomásszabályozott szivattyúval működött, amelynek ener-
giafogyasztása 3,7 kW volt. Ezzel szemben az FcP 5000 változtatható for-
dulatszámú szivattyúhajtás csak 2,2 kW energiafogyasztással jár. Ebből 
adódik a több mint kétötödnyi megtakarítás.

Egy fémfröccsöntő gép (50 tonna szerszámzárással, 7,5 másodperc cik-
lusidővel) esetében a mérési eredmények alapján még megdöbbentőbb 
megtakarítás mutatkozik. A hagyományos megoldással összevetve a 
csúcskategóriájú Sytronix hajtás 83,2% energiamegtakarítást és radiká-
lisan csökkentett CO2-kibocsátást eredményez. Itt a korábbi megoldás ál-
landó fordulatszámú, fojtásos vezérlésű konstans szivattyúval dolgozott, 
10,1 kW-os fogyasztás, illetve közel 8000 € éves energiaköltség mellett. 
Az újonnan beüzemelt SvP 7000 változtatható fordulatszámú szivattyú-
hajtás csak 1,7 kW energiát igényel, 1340 € éves költséggel. Eközben a 
károsanyag-kibocsátás 31,8 tonnáról 5,4 tonnára mérséklődött. Mindent 
figyelembe véve ez a beruházás egy éven belül megtérül.
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Kettős	biztonság	

A Deriner gát Európa egyik legnagyobb és a Rexroth hidraulikának kö-
szönhetően az egyik legbiztonságosabb gátja. 
A törökországi Coruh folyón létesített Deriner gát méretei minden tekin-
tetben monumentálisak. A 249 méter magas és 720 méter széles létesít-
ményhez több, mint 3,5 millió m3 betont használtak fel. Tíz éve zajlanak 
a munkálatok és a költségvetés mára már elérte a másfél milliárd eurót. 
Ennek a grandiózus projektnek a lelkét egy földalatti vízerőmű képezi, 
amely szintén hozzájárul a konstrukció egyediségéhez: négy hatalmas 
turbina évente 2 100 GW óra áramot termel, amely éppen egy egymil-
liós város éves fogyasztásának felel meg. „Annak érdekében, hogy eny-

nyi áramot állíthassunk elő, csaknem kétmilliárd liter vizet kell felduz-
zasztanunk.” – magyarázza Hilmi Kaplan, az ERG Trade and Industry 
elektromechanikai kivitelezésért felelős munkatársa. Ez a nagyszabású 
infrastrukturális beruházásokra specializálódott, az 1970-es évek óta 
működő török szervezet a gát kivitelezésének legfőbb felelőse. „Ter-
mészetes, hogy a biztonság valamennyi ilyen léptékű projekt ese tében 
elsődleges szempont.” – tette hozzá Kaplan. A legfőbb kockázatot a gát 
esetében a víztárolók túlcsordulása jelenti, amely irányíthatatlan áradás-
hoz vezetne. A földrengések vagy a Fekete-tenger partvidékére jellemző 
szélsőséges árapály jelenség képes ilyen problémát előidézni. 
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Első a biztonság 
A két, Rexroth hajtóművel felszerelt nagyméretű billenő zsilip bizto-
sítja a víz elvezetését. „A fölösleges vízmennyiség két, mesterségesen 
kialakított elvezető csatornán keresztül jut el a gát lábánál található 
medencékbe. Másodpercenként 2 250 m3 víz engedhető le ezeken a 
vezetékeken keresztül” – magyarázza Kaplan. „Ez a legtöbb esetben 
elengedőnek bizonyul, azonban ha az „évszázad áradása” következne 
be, ennek a teljesítménynek a többszörösére lenne szükségünk.” Ebből 
kifolyólag nyolc központi kieresztő zsilipet integráltak a gát főszerke-
zetébe, melyek másodpercenként további 7 000 m3 vízmennyiséget ké-
pesek kiengedni. A nyílásokat szimmetrikusan helyezték el, így a rajtuk 
kiömlő víz közvetlenül az alsó medence felszíne felett egyesül. Mindez 
csökkenti a kiáradó víz vízfelszínbe csapódásának sebességét. 
Extrém kihívások - egyedi megoldások 
Az ERG Trade and Industry projektpartnereként, a Bosch Rexroth volt 
felelős a központi kieresztő és a két billenő zsilip hajtás- és vezérlő-
rendszerének kialakításáért. A helyi leányvállalat német szakemberek-
kel karöltve fejlesztette ki a végleges megoldást, és végezte el az össze-
szerelési és üzembe helyezési munkálatokat. „Ez nagy előnyt jelentett 
számunkra, mivel így csak egy partnerünk volt az összes vízelvezetési 
megoldás kivitelezése során.” – magyarázta Kaplan. „A Bosch Rexro-
th minden feladatot szervezeten belül oldott meg – kulcsrakész rend-
szert szállított nekünk.” A központi kieresztő zsilip nyitását működtető 
hajtómű hidraulikus meghajtásának tervezése nagy kihívást jelentett. 

Minden zsilip 2,8 x 5,6 méter nagyságú és 24 tonna tömegű. Ennek el-
lenére a megfelelő hajtóműveknek párhuzamosan és nagy precizitással 
kell működniük, hogy a zsilipek mindig összehangoltan nyíljanak és 
záródjanak. Ez teszi lehetővé, hogy a vízfolyamok a medence felett ta-
lálkozzanak és impulzusuk csökkenhessen. Ekkora víztömeg esetében 
kulcsfontosságú, hogy a völgy oldalfalait és a gát alapzatát megóvják 
az erózió okozta károsodásoktól. A hasonló projektek során szerzett 
tapasztalatokra alapozva a szakértők sikeresen kifejlesztették a prob-
lémához tökéletesen illeszkedő, egyedi megoldást. A trükk az, hogy 
a központi kieresztő zsilipek hajtómű hengerei függőlegesen kerültek 
beépítésre, valamint, hogy a hengerek egy könnyű speciális acélból ké-
szültek. „Emellett szintén legyőztük a hengerre nehezedő, extrém tö-
meg nyomását.” – fűzte hozzá Kaplan. A gát minden egyes eleme csak 
egy speciális, 30 tonna teherbírású kábel daruval ereszthető le. Az ösz-
szes zsilip pontos szinkronizálása elengedhetetlen ahhoz, hogy ezeket 
a kiegészítő vízelvezető szerkezeteket igény szerint lehessen nyitni és 
zárni, ugyanakkor az érzékelők hatósugarainak 1 250 méter távolságot 
is le kell fedniük. „Ennek okán a gát optikai hálózata közvetíti a vezér-
lőrendszer minden utasítását.” A központi kieresztő zsilipekhez hason-
lóan került beszerelésre és tesztelésre ez a hálózat is, így a Deriner gát 
2013-ban biztonságosan kezdheti meg működését.

Megjegyzés: A nyolc központi kieresztő zsilipet szimmetrikusan helyezték el, így a rajtuk 

keresztül folyó víz közvetlenül az alsó medence felszíne felett találkozik.
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használt grafit kizárása érdekében. Ez az agresszív anyag a korábbiakban 
a tömítetlenségek következtében folyamatosan szennyezte a munkafo-
lyadékot, ezáltal rövidítve a hidraulikus elemek élettartamát. A módo-
sított levegőszűrő csőrendszer minden részletére 3D-s modell és gyárt-
mányterv készült, így kollégáink az előre gyártott elemeket a helyszínen 
gyakorlatilag hegesztés nélkül, csavarkötésekkel pontosan tudták össze-
illeszteni.

A munkahenger rekonstrukcióját követően került sor a gyártóművi nyo-
máspróbára majd ezután a visszaszállításra.

A beépítés, a kiszerelés során szerzett tapasztalatoknak köszönhetően, 
már gördülékenyen zajlott. Az új olaj betöltése után, a Megrendelőnk
által elvárt határidőre elkezdődött a próbaüzem, majd ütemezetten a 
folyamatos termelés.

további információ:
Hermán	Lajos,	Bosch	Rexroth	Kft.
Tel.:	+36	96	517	870,	Fax:	+36	96	517	870
E-mail:	lajos.herman@boschrexroth.hu

Bosch Rexroth GoTo  

Célzott Szállítási Program

Egyenesen a raktárból

Bosch Rexroth Kft.
www.boschrexroth.hu

A mai globális piaci versenyben minden másodperc számít, ezért hoztuk létre a GoTo Célzott Szállítási Programot, mely gyors 
rendelkezésre állást biztosít Ügyfeleink részére. 
Segítségével egyszerűen és gyorsan választhat minőségi Rexroth termékeinkből, melyek egyenesen a raktárból kerülnek kiszál-
lításra.  

Bosch Rexroth. The Drive & Control Company.
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2011 második felében a győri székhelyű Rába 
Futómű Kft. pályázatot írt ki a 25 éve gyakorla-
tilag folyamatosan működő Lasco III. kovácsgép 
munkahengerének felújítására, amelynek kivite-
lezésével végül a Bosch Rexroth Kft.-t bízta meg.

Munkahenger felújítás? A feladat elsőre talán 
egyszerűnek tűnhet, de ennek ellenkezőjének alá-
támasztására szolgáljon néhány adat: a 10 000 kN 
nyomóerő kifejtésére képes munkahenger átmérő-
je 700 mm, lökete 1 200 mm, tömege 20 tonna. 
A kovácsolási technológia által megkövetelt gyors 
mozgatást négy darab 1 000 cm3/ford A2V típusú 
Rexroth szivattyú biztosítja, négy darab egyen-
ként 160 kW-os villanymotorral.
A felsorolt adatokból jól látszik, hogy mekkora 
méretekről van szó, illetve, hogy a prés üzemsze-
rű működése közben milyen mértékű energiaátvi-
telről beszélünk. 
A már említett extra méretek, valamint a munkahenger egyedi kivitele 
miatt szükség volt a Bosch Rexroth hollandiai – speciálisan nagyméretű 
munkahengerek gyártásával és felújításával foglalkozó – leányvállalatá-
nak bevonására is. A szerződés megkötése után a holland kollégák, aki-
ket már az ajánlatkérés fázisában involváltunk a feladatba, a berendezés 
felmérése és a munka előkészítése érdekében személyesen is felkeresték 
a helyszínt.
Mivel ez a kovácsprés a Rába Futómű Kft. folyamatosan üzemelő, stra-
tégiai szempontból kiemelkedő fontosságú berendezése, valamennyi 
érdekelt fél részt vett a munka menetének megtervezésében és a pon-
tos ütemterv összeállításában. A Megrendelő a felújítás tervezett idejére 
gyártási tartalékot készített. Míg a holland kollégáknak a felújítást kellett 
előkészíteniük, a Bosch Rexroth Kft., mint fővállalkozó a szintén prés-
javításokban jártas szervizpartnerét, a Rexassist Kft.-t vonta be a mun-
kálatokba. A két cégnek közösen kellett megterveznie és legyártania a 
munkahenger kiemeléséhez szükséges speciális eszközöket.

Megrendelőnk már az előzetes felmérésnél jelezte, hogy a munkahenger 
dugattyújának megvezetése korábban folyamatos üzemeltetési problé-
mát jelentett, így ezen a konstrukción a felújítás keretén belül javítani 
szeretne. A feladat előkészítését nehezítette, hogy a munkahenger nem 
minden adata volt előzetesen teljességgel mérhető, így ez a későbbiekben 
az alkalmazható konstrukciót és technológiát is befolyásolta.

Az ütemterv szerint a munkahenger kiemelésére öt nap állt rendelkezés-
re. Az első három nap alatt, a Rába szakembereivel közösen a következő 
munkafázisokat sikerült elvégeznünk: a medve leszerelése, majd 14 000 
liter hidraulika olaj leürítése, legvégül a villanymotorok és a szivattyúk 
kiemelése. A negyedik napon a kollégák két daru, valamint az egyedileg 
ehhez az alkalmazáshoz kifejlesztett speciális eszközök segítségével ki-
emelték a munkahengert, mely másnap reggel már indulhatott is a felújí-
tás helyszínére, a hollandiai Boxtel-be. 
Az érkezés másnapján, a szétszerelést követően Megrendelőnk szakava-
tott képviselőjének jelenlétében megkezdődött a munkahenger hibafel-
mérése és a felújítás további lépéseinek meghatározása.

Ezt követően folytatódott a korszerűsítés, amelynek során a dugattyú-
rúd leválasztásra került, és holland kollégáink egy új, egyedi kialakítású 
dugattyút gyártottak módosított megvezetéssel, melyet az újrakrómozott 
rúdhoz csavaroztak. A több évtizedes használat következtében a néhány 
helyen kagylósan megkopott hengercsövet hónolással javították, majd az 
újragyártott dugattyúhoz illesztették.
Miközben a gyártóműben a felújítási munkálatok zajlottak, szakembere-
ink, Megrendelőnk utólagos kérésére, a helyszínen teljesen átalakították 
a tartály légszűrő és légelvezető rendszerét, továbbá a felső hidraulikus 
csővezetékrendszert is. A légszűrőket a berendezéstől néhány méterre 
található oszlopra helyezték át, majd racionalizálták a csővezetékek el-
rendezését a könnyebb karbantartás és a technológiához kenőanyagként 

Nagyszabású	korszerűsítés

1000	tonnás	Lasco	prés
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Bosch	Rexroth
Rendszerintegrátor	Találkozó

további információ:
Volosinovszki	Sándor,	Bosch	Rexroth	Kft.
Tel.:	+36	1	4223	243,	Fax:	+36	1	4223	205
E-mail:	sandor.volosinovszki@boschrexroth.hu

Rexroth
EasyHandling	–	
gazdaságos	automa-
ta	anyagmozgatás
Az EasyHandling moduláris épí-
tőelem rendszerrel a Rexroth 
újabb fontos lépést tett a gazdasá-
gos termelés érdekében az anyag-
mozgatási feladatok automatizá-
lásával. 
A hajtás- és vezérléstechnikai 
komponensek lineáris rend-
szerekkel történő integrálása, a 
szabványosított mechanikai és villamos interfészek és az új üzembe helyező 
szoftverek segítségével, alapjaiban leegyszerűsítik az au-
tomatizálási folyamatot. Az EasyHandling több mint egy 
moduláris építőrendszer. Alkalmazástól függően összes-
ségében akár 80%-kal csökkenti az összeszereléshez, a 
telepítéshez és az üzembe helyezéshez szükséges időt.

Új	távadóval	
ellátott
vezeték	nélküli	
csavarozó	orsó
Az új nyomaték- és szög-
mérési funkcióval is ren-
delkező Rexroth vezeték 
nélküli csavarozó orsó termékcsalád egyesíti a vezérlőrendszert és a vezeték 
nélküli interfészt, továbbá növeli a szerelési folyamatok sokoldalúságát, és 
könnyen beilleszthető a már meglévő gyártási környezet infrastruktúrájába. 
A termék igazi előnye olyan alkalmazásoknál érezhető leginkább, ahol nehe-
zen elérhető csavarozási pozíciókkal találkozunk, mint például egy gépkocsi 
belsejében történő szerelés. Ezzel egy időben javul az ergonómia a mozgás 
közben használható alkalmazások területén, és nő a termelékenység, mivel a 
dolgozóknak nem kell a vezetékekkel törődniük. A rendszer tárolja az ered-
ményeket, melyek segítségével valamennyi folyamat tökéletesen dokumentált 
és könnyen nyomon követhető. A csavarozó orsón lévő színes kijelző bizto-
sítja a konfigurációt és a dolgozók adataihoz való közvetlen hozzáférést. Egy 
beépített, magas intenzitású LED-del a csavar helyzeté-
nek optimális megvilágítása biztosítható, még gyenge 
fényviszonyok mellett is.
A termékcsalád lefedi a csavarozó alkalmazásokat 50 
Nm-ig. Az áramot hosszan tartó, magas teljesítményű 
lítium-ion akkumulátorok szolgáltatják. 

MOzgáSbAn

2012 őszén első ízben, hagyo-
mányteremtő szándékkal ke-
rült megrendezésre a Bosch 
Rexroth Rendszerintegrátor 
Találkozó. A rendezvény nem 
titkolt célja volt, hogy szoro-
sabbra fűzze a kapcsolatot a 
Bosch Rexroth és partnerei 
között, továbbá hogy a kol-
légák a partnerekkel a jövő-
ben egy csapatként tudjanak 
dolgozni, és a vevői elvárá-
sokra együtt hatékonyan és 
gyorsan reagálni. A vállalat 
nyolc partnerét – Alprosys 
Kft., DELTA-TECH Mérnöki 
Iroda Kft., Eckerle Industrie 
Kft., Flexmont Szereléstechnikai és Automatizálási Kft., He-
penix Kft., Prodigma Vezérléstechnika Kft., Vescot Kft., XXL 
Mechanika Kft. – invitálta meg Balatonfüredre, ahol együtt 

indultak a magyar tenger hul-
lámainak meghódítására.

A rendezvény második napja 
az új Rexroth technológiák 
megismerésének, a közös 
projektek ismertetésének 
jegyében zajlott. A jelen-
lévők betekintést nyerhet-
tek a Sytronix FcP5000, az 
MTXmicro, a EasyHandling 
termékcsalád és a vezeték 
nélküli akkus csavarozó által 
kínált lehetőségekbe és elő-
nyökbe. A résztvevő cégek a 
Bosch Rexroth-tal közösen 
végzett projektjeiket is pre-

zentálhatták. Végül mindenki élményekkel, tudással, új bará-
tokkal gazdagodva tért haza.

IndraMotion	MTX	
micro	–	kompakt	CNC	
rendszer	standard	be-
rendezésekhez
A Rexroth IndraMotion MTX micro 
a legújabb kompakt megoldás a szer-
számgép-vezérlések és hajtások terüle-
tén, melynek előnyei:
• Kompakt CNC rendszer, PLC-vel, I/O-val, több tengelyes kompakt konverterrel 

és tápegységgel.
• Megrendelői igényekre szabott operációs panel esztergapadokhoz és marógépekhez.
• Könnyű kivitelezés és diagnosztika a gyakorlatias HMI szoftvernek és a használat 

kész PLC programnak köszönhetően.
• Nagyon rövid CNC és PLC ciklusidő a nagy teljesítményű, 32-bit-es processzor 

által.
• Nagy dinamikájú szervo-orsómotorok.
• Maximum három kiegészítő tengellyel bővíthető rendszer, 

a valós idejű kommunikációt biztosító SERCOS III inter-
fészen keresztül. 

Sytronix	–	jövőbe	
mutató,	energiaha-
tékony	technológia
A Sytronix fordulatszám szabá-
lyozott szivattyúhajtás egyesíti 
a hagyományos, hidraulikus és 
elektromechanikus, energiaátvi-
teli módok előnyeit, kiküszöbölve azok hátrányait. 
Előnyei többek között: 
• Jelentős energia-megtakarítás: ezáltal csökkenő üzemeltetési költségek.
•  Mérsékelt zajkibocsátás: csökkenti az üzem zajterhelését, ezáltal jobb munka-

körülményeket tesz lehetővé, mely megfelel az egyre szigorúbb munkavédelmi 
szabványoknak, és emellett elmaradnak a másodlagos zajvédelmi intézkedések.

•  Csökkentett olajhűtést igényel, így alacsonyabb beruházási és üzemeltetési költ-
ségek adódnak.

•  Optimalizált automatizálási rendszer egy kézből: nincsenek illesztési problé-
mák, egyszerűbb megvalósítás lehetséges.

•  Standard hidraulikus és elektromos egységek: nagy működési megbízhatóság 
érhető el, valamint csökkenthető a tartalék-alkatrészek 
raktárkészlete.

•  Intelligens, magasan integrált automatizálást tesz lehető-
vé: megvalósítható a folyamatos diagnosztika és állapot-
figyelés, amely csökkenti és tervezhetővé teszi a karban-
tartási költségeket.

Ilyés	László
Termelési	igazgató,	Hepenix	Kft.

Mindenképpen jó elgondolásnak tartom a kapcsolattartás, 
-építés ezen formáját. Nagyra értékelem a szervezők mun-
káját, minden program ötletes volt és színvonalas. Tovább-
lépési lehetőséget a rendszerintegrátorok egymáshoz köze-
lítésében látok. Itt nem arra gondolok, ki milyen területen 
mozog (ami lehet elhódítandó piaci részesedés), hanem arra, 
hogy nagyobb projektek esetén, miként képzelhető el a kö-
zös munka.

Kada	Zoltán
Mérnökkereskedő,	Bosch	Rexroth	Kft.

Összességében nagyon hasznosnak találtam a rendezvényt. 
A szabad program és az esti vacsora lehetőséget adott arra, hogy 
rendszerintegrátor partnereinkkel, még közelebbi kapcsolatot 
alakítsunk ki, akik egyúttal egymást is megismerhették, és kö-
tetlen beszélgetések közepette eszmét cserélhettek. A szakmai 
prezentációk megmutatták a résztvevőknek, hogy a jövőben a 
Bosch Rexroth milyen területekre kíván fókuszálni, az ezt kö-
vető rendszerintegrátori prezentációk, a rövid cégismertetőkön 
túl, a Bosch Rexroth elemek felhasználásával a közelmúltban 
megvalósított projekteket ismertették.
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Az elmúlt évtizedek során a külső fogazású fogaskerék szivattyúk ro-
bosztusságuk és gazdaságos üzemeltethetőségük révén rendkívül hasz-
nosnak bizonyultak. 
Legfontosabb jellemzőjük, hogy még 280 bar nyomáson is, különösen 
nagy hatékonysággal és alacsony költséggel üzemelnek.
Ennek korábban természetes velejárója volt a magas zajszint, azon-
ban napjainkban már a csendesebb szivattyúk is elérhetők, illetve sok 
esetben a beszerzés során fontos kritériummá vált az alacsony zajszint. 
A Rexroth, az alacsony zajkibocsátású fogaskerék szivattyúk iránt 
felmerülő igényekre reagálva 1999-ben dobta piacra az új SILENCE 
szivattyú családot.

A zajkibocsátás legfontosabb forrása  a fogaskerék szivattyúknál egy-
részt a szivattyú saját zaja, másrészt a nyomás pulzációja és ennek 
frekvenciatartománya. 
A fejlesztés során a Bosch Rexroth három fronton vette fel a küzdel-
met a zaj ellen: a kettős érintkezési felület, a ferde fogazás és a bezárt 
folyadék térfogatának területén.

Kettős	érintkezési	felület
A hagyományos külső fogazású fogaskerék szivattyúk esetében a le-
gördülés közben csak az elülső érintkező felület képez tömített, záró 
kapcsolatot.
Az 1999 óta gyártott SILENCE szivattyúknak a tengelytávolság és a 
fogprofil tekintetében, a pontos gyártási tűréseknek köszönhetően sike-
rült elérni, hogy egyidejűleg a hátsó fogfelületen is létrejön a második 
tömítőél. Ennek nagy előnye, hogy a hátsó felületet szintén bevonja a 
tömített zárás kialakításába és a folyadékáramlás fenntartásába, mely-
nek köszönhetően a folyadékáramlás lényegesen egyenletesebb és a 
lengés hozzávetőlegesen 75%-kal csökken, így a szivattyú működését a 
hidraulikus rendszer egészében kisebb vibráció és kevesebb zaj kíséri.

Ferde	fogazás
Első lépésként a Rexroth a kettős érintkezési felület nyújtotta előnyö-
ket növelte tovább – hajtómű technikában is megtalálható – ferde fo-

SILENCE	PLUS
alacsony	zajkibocsátású	külső	fogazású	fogaskerék	szivattyú
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gazás alkalmazásával. Mindez jelentősen csökkentette a szivattyú saját 
zajkibocsátását, hiszen itt is érvényesült a ferde fogazás fokozatos, 
nemcsak egy fogpárra kiterjedő erőátvitele, ami kisimítja a működés 
során keletkező rezgéseket. Az erőátviteli folyamat mind térben mind 
időben eloszlik, így halkabbá válik a fogaskerekes egység működése. 

Bezárt	olajtérfogat
A fent felsorolt két jellemző önmagában még nem lett volna elég ah-
hoz, hogy az alacsony zajkibocsátású külső fogazású fogaskerék szi-
vattyúk új generációja megszülethessen. A fejlesztés során az áttörést 
az a felismerés jelentette, hogy a hagyományos külső fogazású fogas-
kerék szivattyúk fogazása miatt folyamatos váltás történik a tömítőélek 
között. Az egyenletes folyadékáramlás biztosításához szükséges, hogy 
az előző fogpár közötti kapcsolat még fennálljon, mialatt a következő 
fogpár már egymásba illeszkedik. 
Mindeközben, megelőző intézkedés hiányában, mind a szívó mind a 
nyomó oldalon zárt, folyadékkal töltött kamrák jönnek létre a foghé-
zagokban. Ezeknek a kamráknak a változó mérete gyors és jelentős 
nyomásemelkedéshez vezethet, ami viszont vibrációt idéz elő.
A bezárt kamrák alacsonyabb nyomású oldalra való nyitása viszont 
szintén zajképződéssel jár. 

A fejlesztés során komoly erőfeszítéseket tettünk ezen hatások kikü-
szöbölésére, azonban a konstrukció adottságai miatt teljesen nem lehe-
tett megszüntetni ezeket. Ilyen ismeretek birtokában, a szivattyúkban 
a – működés közben létrejövő – zárt olajkamrák megszüntetése igazán 
érdekes kérdéssé vált számunkra. Felmerült bennünk a kérdés, létre tu-
dunk-e hozni olyan szivattyút, amiben nem jön létre bezárt olajtérfogat?

SILENCE	PLUS:
A	 külső	 fogazású	 fogaskerék	 szivattyúk	
új	generációja
A Bosch Rexroth a szivattyú megtervezésekor egy olyan megoldást 
dolgozott ki, amely a nem evolvens, hézagmenetes ferde fogazása ré-
vén nem képez bezárt olajtérfogatot.
A két fogaskerék profil nem csak a fogak oldalán kapcsolódik, hanem  
felül a fogfejnél és alul a fogtőnél is. 
Ezáltal a felületek érintkezése ahelyett, hogy egy vonalat formálna – 
amely folyamatos forgás közben halad előre – egy nyolcas alakú, zárt 
hurkot rajzol ki, mely sosem szakad meg. Így a nyomás nem helyező-
dik át hirtelen egyik érintkezési felületről a másikra. 
A ferde fogazásban ébredő, belső, tengelyirányú erőket a csapágyazás 

nyeli el. A  hidrosztatikus réskiegyenlítés súrlódás nélkül segíti a járu-
lékos erők kompenzációját. 

A Bosch Rexroth először prototípusok vizsgálatával igazolta koncep-
ciója helyességét.
Majd egy vizsgálati, gépészeti, termékmenedzsment, gyártási, terve-
zési, beszerzési, minőségbiztosítási és pénzügyi szakemberekből ösz-
szeállított csapat – átfogó kalkulációkra és szimulációk számítógépes 
támogatására támaszkodva – tervezte meg az említett területeken a 
termék bevezetését.
Az így létrejött SILENCE PLUS termékcsalád  három kiemelkedő mű-
szaki megoldást tartalmaz a jelentős zajcsökkentés érdekében: 
hézagmentes illeszkedés, ferde fogazás és a nem evolvens fogprofil.

A	SILENCE	PLUS
felhasználásának	lehetőségei
A zajcsökkenés különösen jól megfigyelhető a villanymotor meghajtá-
sú hidraulikus szivattyúknál. Esetünkben a hidraulikus zaj a meghatáro-
zó tényező, melynek frekvenciatartománya azonos a villanymotoréval.
Legfőképpen az ipari berendezések és a modern szállító berendezések  
felhasználóinak fontos a zaj mérséklése.
Emellett a mobil tápegységgel ellátott megoldások, mint például a szál-
lító kamionok hátsó emelőszerkezetei is lényegesen halkabbá tehetők.

Mobil járművek hajtómű kenésénél alkalmazva is hatékony zajcsök-
kentést lehet elérni. A lényegében hidraulikus zaj nélkül működő, vil-

lanymotorral hajtott szivattyúk nem csupán gyártóüzemekben és raktá-
rakban, hanem szupermarketekben és italboltokban is alkalmazhatók.
A fejlesztés háztartási alkalmazásokhoz, mint például személyfelvo-
nókhoz, parkoló liftekhez és faaprító gépekhez szintén hasznosítható.
A szupermarketek és szállodák mögött elhelyezett hulladéktömörítők 
egész nap működhetnek, és így már nincs akadálya annak sem, hogy a 
villástargoncák éjjel végezzék el a ki- és berakodást. 
A dízelhajtással működő rendszerek esetében a belső égésű motor 
generálja a legtöbb zajt. Éppen ezért első ránézésre a hidraulikus zaj 
csökkentése esetünkben igencsak értelmetlennek tűnik. 
Azonban ezeknél a rendszereknél a szivattyú mégis számottevő zajfor-
rás, mert magasabb frekvenciájú hangot bocsát ki, így kihallatszik az 
alacsonyabb frekvenciájú zajok közül. 

Kisebb fogszáma révén, a SILENCE PLUS által generált zajok 35%-
kal alacsonyabb hangtartományban mozognak, mint a hagyományos 
külső fogazású fogaskerék szivattyúk. 
Az emberi fül ezt kevésbé zavaró, lényegesen elviselhetőbb, mélyebb 
zajként érzékeli. Azok, akiknek korábban sok kellemetlenséget okozott 
a szomszédos építkezés vagy a reggeli hulladékelszállítás zaja szintén 
profitálhatnak a berendezés nyújtotta előnyökből. 
A  kezelő személyzet számára is értékelhető a változás a korábbi be-
rendezésekhez képest. 

A szivattyú működése során keletkező, a levegőben közvetlenül to-
vábbterjedő zajoknak a dízelhajtással működő gépek esetében is nagy 

• Drasztikusan csökkentett zajszint és pulzáció

• Fajlagos folyadékszállítás: 12-28 cm3/fordulat

• Költséghatékonyság 

• Azonos beépítési méretek

•  Részletes műszaki specifikáció
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A papíripar egyik nagy 
mennyiségben gyártott ter-
méke a hullámpapírlemez, 
mely az igényeknek megfele-
lően három, öt, vagy hét pa-
pírrétegből állhat. A hullám-
lemez gyártásának első fázisában 
a hullámosítómű egy hullámréteg 
és egy fedőréteg felhasználásával 
hullámpapírt állít elő. A hullámosító 
sorban elhelyezett egy, kettő vagy három 
hullámosítómű, valamint ragasztógép és 
síkszárító segítségével alakítható ki a hul-
lámpapírlemez. 
A csepeli papírgyár területén működő Magyar 
United Papíripari Gépgyár Zrt. (MarquipWardUnited) 
papírgyártó gépek tervezésével és gyártásával foglalkozó középválla-
lat. A Bosch Rexroth Kft. és a Magyar United Zrt. együttműködése 
több éves múltra tekint vissza. A régi jó kapcsolatnak köszönhetően, 
a Magyar United szakemberei a Bosch Rexroth kollégáit hívták segít-
ségül akkor, amikor megbízást kaptak egy hullámosítómű tervezésére 
és gyártására.
A feladat, egy a mai kor követelményeit maximálisan kielégítő, fel-
használóbarát, kis karbantartási igénnyel rendelkező, a hullámosító 
henger gyors cseréjét biztosító gép kifejlesztése volt. A Magyar Uni-
ted mérnökeinek több hónapos fejlesztési és rendkívül alapos tervezői 
munkájának köszönhetően a gép minden vevői elvárásnak maximáli-
san megfelelt. A Bosch Rexroth szakemberei precíz termék-kiválasz-
tási és méretezési munkával, valamint a speciális körülményekhez 
igazodó hidraulikus tápegység gyártásával járultak hozzá a berendezés 
sikeres megépítéséhez. A komplett hidraulikus rendszeren (tápegység 
+ munkahengerek) kívül, a Rexroth a géphez szükséges teljes pneuma-
tikus, lineártechnikai és szervohajtás szortimentet biztosította.
A hullámosítómű hengerei közötti hézagokat 0,01 mm-es pontosság-
gal kellett beállítani, melyről a Rexroth hajtástechnikai elemei gondos-
kodtak. A hengerek helyzetéhez igazodó pozícionálás, valamint ezek 
gyártás közbeni rugalmas állítási lehetősége kulcsfontosságú a gép 
hatékony működéséhez. A Rexroth szervohajtású elektromechanikus 

hengerei a ragasztó hengerek mozgatá-
sa révén, a ragasztófilm vastagság és a 
ragasztási rés megfelelő mértékű beállí-
tásaiért felelnek.

A hidraulika hengerek a préshenger és a 
ragasztó egység mozgatását, a hullámosí-

tó henger egység és a ragasztó egység túlnyomásos 
kabin ajtajának emelését, valamint a hullámhengerek 

szabályozott összezárását (melynek funkciója a megfelelő 
hullámnyomás beállítása) végzik. Az elemek kiválasztásakor 
figyelembe kellett venni a hullámpapír gyártás során fellépő 
hőterhelést és a magas frekvenciájú rezgéseket is. A beépített 
Rexroth termékek napi 16 órás műszakban, 100%-os bekap-
csolási idővel, stabil üzemben, hibamentesen működnek. 
A kiváló tervezési és együttműködési munkának köszönhe-
tően a Magyar United Zrt.-től újabb gépekre kaptunk meg-

rendelést, melyekhez szintén a már jól bevált Rexroth termékek ke-
rültek felhasználásra.

Hullámosítómű	tervezése	és	gyártása	Rexroth	közreműködéssel

további információ:
Kemény	György,	Bosch	Rexroth	Kft.
Tel.:	+36	1	4223-292,	Fax:	+36	1	4223-205
E-mail:	gyorgy.kemeny@boschrexroth.hu

Hullámosítómű
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további információ:
Máté	Sándor,	Bosch	Rexroth	Kft.
Tel.:	+36	1	4223	219,	Fax:	+36	1	4223-201
E-mail:	sandor.mate@boschrexroth.hu

Jó	úton	haladunk

további információ:
Marczis	Tamás,	Bosch	Rexroth	Kft.
Tel.:	+36	1	4223	270,	Fax:	+36	1	4223	203
E-mail:	tamas.marczis@boschrexroth.hu

A Bosch Rexroth számára a legfontosabb üzleti partnereinek teljes körű kiszolgálása, mind kereskedelmi, gyártási mind az ezekhez kapcsolódó szolgálta-
tási területeken. Meggyőződésünk, hogy Megrendelőink bizalmának kiérdemeléséhez hosszú távon feltétlenül szükséges, hogy a berendezések, rendsze-
rek használata során felkészült és rugalmas szervizhátteret biztosítsunk számukra.
Ez a tevékenység magában foglalja, hogy szervizes munkatársunk előzetesen felmérést készít a Megrendelő által üzemeltetett gépparkról, illetve az 
ott alkalmazott technikáról. Ez alapján tud megfelelő javaslatot kidolgozni az adott berendezés üzemeltetési 
igényeinek teljes figyelembevételével, akár a megelőző, tervezett karbantartás fejlesztésére, akár a tartalék al-
katrészkészletek legoptimálisabb felhasználására vagy a várható, esetleges javítási munkákra.

Ezt az előrelátó gondolkodásmódot és a Bosch Rexroth szervizével való szoros együttműködést eddigi partnerein-
ken kívül: SAPA Profiles, Audi, Opel, Mercedes-Benz, Alcoa-Köfém, egyre több új szerviz Megrendelőnk képzeli 
el, hosszú távú szerviz-szolgáltatási megállapodás formájában.
Mivel Ügyfeleink véleménye rendkívül fontos számunkra, szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalataikat rend-
szeresen kiértékeljük, és tevékenységünk további fejlesztése érdekében felhasználjuk. Célunk, hogy a szerviz te-
rületén maximális rugalmasságot érjünk el, s bár sohasem lehetünk elégedettek eddigi teljesítményünkkel, part-
nereink pozitív visszajelzései és a 2012. évben lebonyolított Ügyfélelégedettségi Felmérésünk eredményei azt 
bizonyítják, hogy jó úton haladunk.

A jelenlegi gazdasági környezetben különös nagy jelentősége van a szervizszolgáltatásnak, hiszen kiemelten fon-
tos a tartalék alkatrészkészletek minimalizálása. Ennek érdekében a hangsúlyt egyre inkább a megelőző vizsgála-
tokra, felmérésekre, valamint a karbantartás jellegű tevékenységre, illetve az energia-hatékonysági fejlesztésekre 
szükséges áthelyezni. Célunk, hogy szervizes kollégáink partnereink számára üzemfenntartási tanácsadókként 
jelenjenek meg szakterületükön, tapasztalatukkal és tudásukkal hozzájárulva partnereink üzemeltetési sikereihez.

jelentőségük van. A mezőgazdasági vetőgépek ventilátorhajtása példá-
ul komoly zajterhelést jelent kezelőjének, amely azonban a SILENCE 
PLUS szivattyú alkalmazásával csillapítható.

Összegzés
A Bosch Rexroth felkutatja napjaink kulcskérdéseit, és a kihívásokra 
új termékek kifejlesztésével válaszol.
A Bosch Rexroth az új SILENCE PLUS-szal a problémát a zaj forrá-
sánál kezeli. 
Segítségével a gyártóknak nem szükséges pótlólagos zajvédelmi in-

tézkedéseket – például különböző burkolatokat, szigeteléseket – be-
vezetniük. Kevesebb egység szükséges és az összeszerelés is kisebb 
erőfeszítéssel jár. A tervezés során elért egyszerűsítések a rendszer 
egészének költségcsökkenését eredményezik. A széleskörű felhaszná-
lási lehetőségek kiválóan szemléltetik, hogy a hidraulikus zaj a hétköz-
napokban milyen sok területen jelentkezik. El kell fogadnunk, hogy 
vannak dolgok, melyeken ma még nem változtathatunk, de nem szabad 
feladnunk a reményt, hogy holnap mindez sikerülhet. Az új fejleszté-
sű, külső fogazású fogaskerék szivattyúk szinte hangtalan hidraulikus 
rendszerükkel a jövőbe mutatnak.
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Bosch	Rexroth	Kft.,

1149	Budapest,	Angol	u.	34.
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Bosch	Rexroth	Kft.
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Sycamore	Média	Kft.
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Tel.:	+36	1	7894-933
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Egy rendszer, három termékkör, 
számtalan lehetőség

Vásároljon 2012. szeptember 1. és 2013. március 31. között hidraulikus tápegységet, EasyHandling rendszert vagy a két termékkör 
PLC-programozási rendszerrel kiegészített változatát, vásárlásaik után pontot adunk megrendelőinknek utalvány formájában.
A pontok gyűjthetők és különböző Bosch termékekre beválthatók. Bővebb információ: www.boschrexroth.hu/oszipromocio

Utalvány


