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„A több lábon állás a jó üzleti
modell jelenleg, akár több
iparágban is képviselni kell
egyszerre magunkat.” 
Boldog Zoltán, PI-METÁL Kft., 36. oldal

52 Munkatársak gyors
egymás közötti kommunikációja

18 2,7 millió robot dolgozik
a világ gyáraiban



A koronajárványt követő 
időszak konjunkturális 
újjáalakulása fel fogja gyor-

sítani a robotika iránti keresle-
tet. Most képzett munkaerőre és 
továbbképzési lehetőségekre van 

a legnagyobb igény – tartják nem-
zetközi szakértők. A világ kormá-
nyainak és a vállalkozásoknak 
a robotizált alkalmazások és az 
okos automatizálási rendszerek 
kiépítésére kell összpontosíta-
niuk. Ez azért szükséges, hogy 
teljes egészében ki tudjuk hasz-
nálni a robotizált technológiák 
adta lehetőségeket. Az ipari robo-
tok kulcsszerephez jutnak a gyár-
tás további automatizálásában, 
amire a koronavírus utáni idő-
szakban a gazdaság gyors hely-
reállításához nagy szükség van. 
Politikai, valamint gazdasági 
stratégiák kellenek ahhoz, hogy a 
foglalkoztatottak számára egyen-
gessük az automatizált gazdaság 
útját.  
Éppen ezért a robotgyártók már 
ma is gyakorlatorientált tanfo-
lyamokkal támogatják a roboti-
kaoktatást és a továbbképzést. 

„A meglévő munkaerő átképzése 
azonban csak rövid távú intézke-
dés. Sokkal hamarabb kell kezde-
nünk: már az iskolai és képzési 
tanterveket kell hozzáigazítani 
az ipar jövőbeni munkaerővel 
szemben támasztott igényeihez. 
Ezek egyrészt technikai és digi-
tális készségek, de ugyanilyen 
fontosak a kognitív képességek 
is, mint például az elemző és a 
kritikus gondolkodás” – hang-
súlyozza dr. Susanne Bieller, a 
Nemzetközi Robotikai Szövet-
ség főtitkára. Az iparnak el kell 
fogadnia az automatizálást és ki 
kell fejleszteniük az ehhez szük-
séges kompetenciákat. Csak így 
sikerülhet a technika előnyeiből 
tőkét kovácsolni és a nemzetközi 
versenyben helytállni.

Robotika mellékletünk
a 18-35. oldal között!

Automatizált gazdaság

Gál Tamás
stratégiai igazgató 

Mészáros Zsolt
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Titán megmunkálás
A Horn optimalizálja DS maró-
rendszerét a titán és titánötvö-
zetek még költséghatékonyabb 
megmunkálása érdekében. Az 
optimalizálást az újonnan 
kifejlesztett IG3I bevonat 
teszi lehetővé. Az új kemény-
fém és bevonat kombinálá-
sának köszönhetően a Horn 
jelentősen megnövelte a szer-
szám élettartamát. Ezenkí-
vül az új bevonat homogén 
kopást mutat, a vágóélek 
éles felületi mikrogeometri-
ája, pozitív élszögei, a nagy 
és csiszolt forgácshornyai 
megakadályozzák a mun-
kadarab megkeményedését 
és az élrátétek kialakulását 
a titán megmunkálásakor. 
A változó spirális szögek és 
a különféle fogosztások biz-
tosítják a csendes, alacsony 
rezgésű marási folyamatot. 
Az éles vágóélek ellenére az 
új bevonat nagyon magas 
rétegtapadást mutat, így biz-
tosítva a vágóél megfelelő 

stabilitását. A magas hőmér-
sékleti ellenállásnak köszön-
hetően a bevonat hőpajzsként 
is szolgál, és csökkenti a 
keményfémbe továbbított 
hőmennyiséget. A jövőben 
az IG3I bevonat felváltja a 
korábbi, a piacon nagy telje-
sítményéről jól ismert TSTK 
bevonatot. A marók Ø2 mm 
és Ø20 mm közötti átmérők-
ben, alapkivitelben négy 
vagy öt vágóéllel érhetők el. 
A tényleges hossz az átmérő 
kétszerese vagy háromszo-
rosa. A DS titánmarókat a 
DS rendszerben kipróbált és 
bevált szilárd keményfém-
marók alapján fejlesztették 
ki, amelyeket évek óta hasz-
nálnak lágy és edzett acélok, 
króm-nikkel acélok és szu-
perötvözetek, valamint réz, 
alumínium, műanyagok meg-
munkálására és szálerősített 
műanyagokhoz.

www.phorn.hu
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Saját gyártású DIN és standard alkatrészek:

• rögzítő- és feszítőgyűrűk

• hézagoló- és támasztó alátétek

• lemezrugók, tányérrugók, hornyos anyák

• rajz szerinti alkatrészek gyártása

Termékek nagy választékban hazai 
raktárunkból:

• minőségi görgős- és emelőláncok

• szállítószalagok, sorozatgyártáshoz 
felhasználható szállítópálya elemek

• tengelykapcsolók, csapágyak, fékek

• szemesláncok, lánckerekek, reteszek, 
bilincsek

Alkatrészek a következő iparágak részére:

• általános gépgyártás, autóipar

• mezőgazdasági gépgyártás, 
erdőgazdálkodás

• élelmiszeripar, italpalackozás

• állateledel-gyártás, csomagolástechnika

• energiaipar, fémfeldolgozás, bányászat

Minőségi ipari rögzítőelemek 
vezető gyártója és szállítója 35 éve.

Mercanta Hungária Kereskedelmi Kft.
H-9071 Gönyű, Dózsa György u. 6.

www.mercanta.hu I info@mercanta.hu
A jelenlegi rendkívüli helyzetben is

rendelkezésre állunk.
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Magyar fejlesztésű hidrogénüzemű kishajó
Bemutatták az első magyar fej-
lesztésű hidrogénüzemű üzem-
anyagcellás kishajót a Balaton 
Boat Show rendez vényének 
részeként tartott konferencián, 
ahol elhangzott, hogy a hidro-
génüzemű üzemanyagcelláké a 
jövő a közlekedésben, legyen szó 
hajókról, autókról, autóbuszokról 
vagy vonatokról. Jelenleg is leg-
alább 200 elektromos meg-
hajtású hajó van a Balatonon, 
de az újonnan fejlesztett 
kishajóban az elektromos 
energiát nem akkumulátor 
biztosítja, hanem hidrogén 
üzemanyagcella. Az elekt-
romos meghajtású jármű-
vek a Balaton tisztaságának 

megőrzése érdekében is 
fontosak, ezek közül pedig 
a hidrogén üzemanyagcel-
lás megoldás a legnagyobb 
hatótávolságú és a leghaté-
konyabb. Az akkumulátorról 
működő elektromos hajóknál 
ugyanis nem túl hosszú ideig 
– nagyjából fél vagy három-
negyed óráig – tart ki az 
akkumulátor, ami arra ele-
gendő, hogy talán keresztbe 
át lehet szelni vele a Balatont. 
Egy hidrogén üzemanyagcel-
lás meghajtású hajó hatótá-
volsága azonban közel 80 
kilométer – emelte ki.
Egyedül az jelent problé-
mát, hogy Magyarországon 

egyelőre nincs hidrogén 
üzemanyagtöltő ál lomás. 
Ausztriában és Németország-
ban már működnek ilyenek, 
de Lepsényi István szerint a 
hidrogénüzemű üzemanyag-
cellás járművek megjelenése 
felkelti majd az üzemanyag-
gal foglalkozó cégek érdeklő-
dését is. 
A gyártó pécsi Kontakt-Elektro 
Kft. tájékoztatása szerint a 

Balatonkenesén bemutatott 
hajó súlya 950 kilogramm, 
hossza 6,2 méter, szélessége 
2,1 méter, merülése pedig 0,5 
méter, a fedélzeten 7+1 ember 
szállítható, maximális sebes-
sége óránként 22 kilométer. A 
tüzelőanyag-cella teljesítmé-
nye 15 kilowatt, élettartama 
eléri a húszezer üzemórát. A 
hajó 2,88 kilogramm hidro-
gént tárol, ami 46 kilowatt-
óra villamos energiát jelent. 
Ezzel teljes gázzal hajtva 3 
órás menetidővel mintegy 66 
kilométer utat tud megtenni, 
de a teljesítmény csökkentésé-
vel ez a táv növelhető. 
Forrás: MTI

Újdonság: drótcsapágy LER 1.5

Az általános miniatürizálás során a 
Franke kifejlesztett egy új, LER1.5 
típusú drótcsapágyat. A LER sorozat 
futópályái téglalap alakú huzalból 
készülnek. A LER 1.5 3 mm átmérőjű 
gördülő elemekkel rendelkezik. A 
teljes csapágyelem kereszt-
metszete, négy futópályával 
és a kosárral együtt csak 4×5 
mm. Az átmérő tartomány 
40 és 150 mm között mozog 
– tökéletesen kompakt, pél-
dául HRC alkalmazásokhoz 

vagy orvosi eszközökhöz. Kis 
telepítési helyével az új LER 
1.5 megfelel a miniatürizálás 
tendenciájának a kezelés és az 
automatizálás terén is. A kis 
lemezszerkezeteket, marko-
lókat vagy manipulátorokat 
pontosan és nagy teherbí-
rás mellett is lehet mozgatni. 
Tekintettel a demográfiai vál-
tozásokra és a szakképzett 
munkavállalók növekvő hiá-
nyára, a gazdaság számára 
nagy kihívást jelent, hogy 
a munkavállalókat a lehető 
leghosszabb ideig egészsége-
sebbé tegyék a munkafolya-
matok során. Itt kifejezetten 
figyelembe kell venni az 
izmokat, a csontokat és az 
ízületeket megterhelő fizikai 
munkát. Ebben segíthetnek 
az exoskeletons alkalmazá-
sok, melyet elsősorban nagy 
terheléseknél, vagy helytelen 
testtartásnál használják. Gon-
doljon a raktári dolgozókra, 
festőkre, vakolókra vagy a 
futószalagon dolgozókra. 
A huzalcsapágyak nagyon 
kompaktak és könnyűek. 

Különösen a LER sorozat 
típusai emelhetőek itt ki. Az 
előterhelés egyszerű össze-
szerelése és beállítása is meg-
történik. A csapágy közepétől 

való mentesség lehetővé teszi 
a hajtómű központi elhe-
lyezését. A megfelelő külső 
átmérő nagy merevséget biz-
tosít. 

Ipar Napjai 2020. 
Nagydíj pályázat
Nagydíjasok:
1. Endrich Bauelemente Vertriebs 
GmbH  
Keskenysávú LPWA kommuni-
kációt használó IoT koncepció 
– komplett nyílt forráskódú 
oktató infrastruktúra
2. LASRAM Engineering Kft.
Robot Automatizált Additív 
Manufacturing Lézer Cella / 
Robot Automated Additive 
Manufacturing Laser Cell 

Különdíj:
1. Endrich Bauelemente Vertriebs 
GmbH
electronics-articles.com 
A műszaki értékesítést segítő, az 
Endrich által képviselt gyártók 
termékeinek használhatóságát 
és működési elvét bemutató, 
elektronikai témájú, saját kiadá-
sú hétrészes szakkönyvsorozat 
alapján készült ismeretterjesztő 
angol és magyar nyelvű portál

Díjmentes belépés az IPAR NAPJAI szakkiállításra (HUNG EXPO, 
Budapest) 2020. október 19-22. között: 
www.iparnapjai.hu/muszakimagazin
Ipar Napjai aktuális információk: www.iparnapjai.hu
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T echnológiájuknak bizo-
nyítékaként a lossburgi 
központban a járvány visz-

szaszorítása érdekében nagyon 
gyorsan kiváló minőségű masz-
kokat és védőszemüvegeket kez-
dett el gyártani.

Az Arburg kiváló minőségű 
védőfelszereléseket gyárt

Az elmúlt hónapok ban az 
Arburg nagyon gyorsan számos 
konkrét projektet kezdemé-
nyezett a koronajárvány meg-
fékezésére. Tavasz óta négy 
fröccsöntő gép és kulcsrakész 
rendszer gyárt kiváló minő-
ségű védőszemüveget és mul-
tifunkcionális LSR maszkot a 
lossburgi központban. A dolgo-
zóiknak, illetve a régió karitatív 
és egészségügyi intézményeinek 
alkalmazottai és ápolói számára 
biztosítva ezáltal védőeszközö-
ket. A két igényes alkalmazás 
azt is bemutatja, hogy az ere-
deti Arburg szakmai tudás az 

automatizálás és digitalizálás 
területén hogyan járul a haté-
konyság növeléséhez.

„Használatra kész” 
védőszemüveg

Az Arburg nagyon rövid időn 
belül megvalósította a „Védő-
szemüveg” projektet a svájci 
Ems-Chemie speciális vegyi 
anyagok csoportjával és a 
német Uvex védő- és biztonsá-
giszemüveg-gyártóval együtt. 
A gyorsaság a K szakkiállítás 
tapasztalatainak is köszönhető: 
az Arburg már a vásáron bemu-
tatta a napszemüvegek telje-
sen automatizált gyártását. Az 
Ems beleegyezett a szerszám 
használatába, és az Uvex gyors 

tanúsítással felhasználhatóvá 
tette a szemüveget az új alkalma-
záshoz. Április 16. óta a lossburgi 
Arburgban védőszemüveget 
gyártanak, és így a koronajár-
vány miatt kialakult termék-
hiányt azonnal megszüntették. 
A szemüvegeket egy lépcső-
ben fröccsöntik egy elektromos 
Allrounder 570 A-n, a Gestica 
vezérlőrendszerrel, körülbelül 
50 másodperces ciklusidővel. A 
darabmozgatást egy hattengelyes 
robot végzi. A csomagolás manuá-
lisan történik egy csomagoló állo-
máson keresztül.
Az összehasonlítható vásári 
alkalmazás példaként bemu-
tatta, hogyan vizualizálhatók a 
folyamatok az Arburgi kulcsra-
kész vezérlő modullal (ATCM), és 

Arburg a koronavírus ellen: 
„Wir sind da.”
MŰANYAGIPAR Az Arburg nagyon korán, nagy körültekintéssel és kiváló 
szakértelemmel reagált a koronaválságra. Ennek köszönhetően 
a lossburgi gépgyártó a pandémiát követően a jövőre nézve jó helyzetben 
van, technológiai, technikai és szervezeti szempontból is: a gyártás 
tovább halad, és az innovatív megoldások kifejlesztése a fröccsöntés, az 
ipari additive gyártás és a digitalizálás terén is előrehalad. 

Röviden

Válság idején is: innovatív technológiák továbbfejlesztése

Védőfelszerelés: a kulcsrakész gépcsoportok kiváló minőségű 
maszkokat és védőszemüveget gyártanak

Előretekintés: az Arburg felkészül a jövő kihívásaira

Két Allrounder gép gyártja 
az LSR és PP részeket. Az 
egyes alkatrészeket manuá-
lisan illesztik össze, hogy 
egy kiváló minőségű, 
csúcstechnológiás maszkot 
hozzanak létre, amelyet az 
Arburg fejlesztett ki és 
valósított meg a partnerei-
vel. A puha LSR alkatrészt 
egy elektromos Allrounder 
570 A állítja elő.
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hogyan egyesíthetőek az egyes 
részek összes releváns folyamat- 
és minőségi adatai. A kulcsra-
kész folyamatok számára készült 
Scada rendszerének segítségé-
vel az egyes alkatrészek vagy a 
beépített szerelvények 100 száza-
lékban nyomon követhetők.

A prototípustól a tanúsított 
csúcstechnológiás maszkig

Május 11-én az Arburg meg-
kezdte a mindennapi haszná-
latra szolgáló LSR és PP száj- és 
orrmaszkok gyártását. A projekt 
lenyűgözően mutatja be, hogyan 
lehet felgyorsítani a piacra lépés 
idejét kivételes esetekben – még-
pedig akkor, amikor az összes 
partner összeadja kompeten-
ciáit, technológiáit és felsze-
reltségét. A projektben részt 
vevő vállalatok a Sigma Engi-
neering (LSR alkatrész- és szer-
számszimuláció), a Polar-Form, 
a Foboha és Wilhelm Weber 
(szerszám), az Ewikon (hideg-
csatorna), Männer und Günter 
(forrócsatorna technológia), 
Barth Mechanik (megfogók), 
Wacker und Boreal is (alap-
anyagok), Karl Küfner (szűrők), 
Herrmann Ultraschall (hegesz-
téstechnika) és Packmat (csoma-
golási technológia).
Az Arburg maga fejlesztette ki 
a rugalmas LSR-ből és PP-ből 
készült kiváló minőségű és fenn-
tartható maszkokat, és az első 
prototípusokat a Freeformerrel 
additívan gyártotta. A rugalmas 
multifunkcionális maszkok egy 
puha LSR maszkból állnak, ame-
lyet az orra és a szájra helyeznek, 
valamint egy fix PP tartóból, 
fűzőlyukakkal a rugalmas sza-
lagok rögzítésére. A mindennapi 

életben előforduló fertőzések 
elkerülése érdekében a maszk-
nyílás fedéllel van lezárva, így a 
kilégzett levegő lefelé terelődik. 
Annak érdekében, hogy meg-
bízhatóan megvédje viselőjét a 
koronavírustól, eldobható szűrő 
helyezhető el a nyílásban.

Rekordidő alatt kezdték el 
a maszkgyártást

A koronajárvány miatt, az LSR 
és PP alkatrészek fröccsöntő for-
máit rekordidő alatt, mindössze 
öt hét alatt készítették el. Egy 
2000 kN záróerővel rendelkező 
Allrounder 570 A május közepe 
óta a Polarform 4 fészkes szer-
számával LSR maszkokat gyártja 
az Arburg oktatási központjá-
ban, míg az ügyfélközpontban 
párhuzamosan az Allrounder 
520 E Golden Electric 2000 kN 
záróerővel és 2 fészkes Foboha 
szerszámmal gyártja a hozzá 
tartozó PP tartókat. A nagyobb 
fröccsöntő gép az Elmet LSR ada-
goló rendszerével és a Kuka hat-
tengelyes robotjával működik 
együtt, amely a levételi folya-
mat során eltávolítja a rugalmas 
maszkokat a formából, és egy 
szállítószalagra helyezi őket. A 
második gépen a PP-tartók köny-
nyebb kezelését Multilift Select 
lineáris robotrendszer végzi. 
Végül a PP elemeket kézzel rög-
zítik a szilikon részhez, majd a 
maszkot a megfelelő rugalmas 
hevederekkel egészítik ki és cso-
magolják. A következő lépésben 
a nyílásban rögzíthető eldobható 
szűrők gyártását tervezik meg-
valósítani. Ennek érdekében az 
Arburg kapcsolatban áll partne-
reivel, Karl Küfnerrel (textil) és 
Wilhelm Weberrel (szerszám).

Know-how-val és kulcsrakész 
megoldásokkal a koronavírus 
ellen

Az alkalmazás megmutatja, 
hogyan lehet a lehető legrövi-
debb idő alatt megvalósítani a 
bonyolult kulcsrakész rendsze-
reket a kiváló minőségű termékek 
hatékony előállítása érdekében. 
Az Arburg nem akar profitot 
termelni a maszk vagy a védő-
szemüveg projekt segítségé-
vel; ezért nem egyenként adják 
el a végfelhasználóknak. A cél 
inkább a know-how és a gép-
park felhasználása a kórházak 
és az egészségügyi intézmények 
védőruházattal és felszereléssel 
történő támogatása a koronaví-
rus elleni küzdelemben. Emellett 
a fröccsöntő piac számára meg-
mutassák az Arburgnál elérhető 
hatalmas mennyiségű szakmai 
tudást, amely lehetővé teszi, hogy 
rendkívül bonyolult rendszereket 
tervezzenek és szállítsanak a gaz-
daságilag hatékony és technológi-
ailag fejlett termelés érdekében a 
lehető legrövidebb idő alatt. 

www.arburg.com

A koronaválság idején az Arburg 
korlátozás nélkül állt és áll az 

ügyfelek rendelkezésére, 
hozzáértően, megbízhatóan és 

megoldásorientáltan. 
A koronajárvány ellenére vagy talán 
éppen ezért innovatív első osztályú 

technológiákat fejlesztenek.

A kiváló minőségű LSR és 
PP száj- és orrmaszkot az 
Arburg fejlesztette ki, és 
partnereivel együtt valósí-
totta meg.

Egy vásár-bemutatóból áprilisban védőszemüveget készítettek, amelyeket az ápoló- és 
egészségügyi személyzetnek osztanak ki a koronajárvány idején. A szemüvegeket kulcsrakész 
rendszerrel gyártják egy elektromos Allrounder 570 A géppel.
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Az olyan új termékek, mint 
például a felső kategóriás, 
öntött üvegből készült ívelt 

érintőképernyők megjelenése, 
növelik a grafitformák megmun-
kálása iránti igényt – egy alkal-
mazási terület, amely komoly 
gyártási kihívásokat támaszt a 
pontosság, a felületkezelés és a 
hosszú megmunkálási idő terén. 
Grafit használata a tömbös szik-
raforgácsolásban (DEDM) nem 
újdonság, több mint 15 éve hasz-
nálják világszerte. Ma azon-
ban egy új grafit megmunkálási 
trend van kialakulóban: grafit-
formák üveg végtermékek szá-
mára az autóiparban, valamint 
az információs és kommuniká-
ciós technológia (ICT) terén. Ez 
a tendencia különösen jelentős 
Ázsiában, mivel növekszik az 
igény a felső kategóriás, ívelt üveg 

érintőképernyők iránt, ami növeli 
a magas minőségű grafitformák 
iránti keresletet az üveg elemek 
legyártásához. A trend manap-
ság az autóipart is elérte, magával 
hozva megannyi üzleti kihívást és 
előnyt az európai piac számára. 
Továbbá egyre növekszik az igény 
a grafit elektródákra a szikrafor-
gácsolásban (EDM), amely nél-
külözhetetlen az információs és 
kommunikációs technológiák 
(ICT), az autóipar, az elektroni-
kus alkatrészek, a légiközlekedés 
és a csomagolóipar terén.

A kihívások
Az üveggyártáshoz használt 
formák grafitból készülnek, és 
saját, különleges gyártási kihívá-
sokat támasztanak. ±5 μm pontos-
ságú precizitást, Ra 0,2 μm felületi 

érdesség és akár öt órán át tartó 
megmunkálási folyamatot igé-
nyelnek (alkalmazástól függően) 
nedves vagy száraz körülmé-
nyek között, valamint semmi-
féle marásra utaló nyom nem 
maradhat a formák felületén. A 
hosszú időt igénylő megmunká-
lási folyamatok alatt komoly kihí-
vást jelent a folyamatstabilitás és 
precizitás megőrzése is a grafit-
formák gyártói számára. Ezen-
kívül a gyártók a gyorsaságot is 
megkövetelik, mivel a fogyasztói 
elektronika átfutási ideje egyre 
rövidebbé válik: a rövid feldol-
gozási idő és a nagyobb termelé-
kenység elengedhetetlen.

A megoldás
A GF Machining Solutions a 
grafitmegmunkálás úttörője: A 

A GF Machining Solutions Grafit 
marás HSC megmunkáló központokon
GRAFITFORMÁKHOZ A GF Machining Solutions nagy sebességű Mikron Mill 
gépei – beleértve a MILL S és a HSM Graphite berendezéseket Step-Tec 
HVC140 főorsókkal – biztosítják az üveg végtermékek számára a grafit-
formák megmunkálási folyamatának stabilitását, a megmunkált termék 
minőségét és a gyártóegység produktivitását.

További információ
MIKRON

A jól ismert Mikron 
márkanév közel 50 stan-
dard, HPM és HSM CNC 
megmunkáló központot 

ölel fel. A HSC technológia 
területén vezető szerepet 

tölt be világszerte. 

www.gfms.com
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Mikron Mill eszközök erőssége, 
hogy megoldást nyújtanak azon 
a kihívásokra, amelyekkel a 3D-s 
üvegtermékek grafitformáinak 
gyártói szembesülnek. Valójá-
ban a Mikron HSM Graphite –
amely a GF ázsiai divíziójának 
régóta sikerterméke – kifejezet-
ten a száraz grafitmegmunká-
láshoz készült. Az eszköz száraz 
grafitmegmunkáláshoz készült, 
egy HVC140 típusú orsóval van 
ellátva, melyet a GF Machining 
Solutions saját orsó-fejlesztője és 
gyártója, a Step-Tec gyárt. A gép 
grafitmegmunkálási konfiguráci-
ója magában foglalja az integrált 
porelszívást és a GF Machining 
Solution System 3R márkájának, 
a szerszámgépek, automatizálás 
és szoftver globális úttörőjének 
integrált WPT1+ munkadarab 
cserélő berendezését. És – mivel a 
külső hőmérséklet ingadozhat és 
a megmunkálási sebesség változó 
– a Mikron MILL S gépek intel-
ligens hőkezelő rendszerének és 
a termostabilizált gépházának 
köszönhetően a folyamat stabi-
litása megmarad. Az Ambient 
Robust hőmérséklet-szabályozó 
rendszer garantálja a folyamatos 
minőséget azáltal, hogy minima-
lizálja a mozgást és a torziót, így 
a szerszámközéppont elcsúszása 
akár 45 százalékkal csökkenthető. 
A Mikron MILL S és HSM soroza-
tával a GF Machining Solutions 
új szintre emeli a tengelydina-
mikán és főorsó-fordulaton ala-
puló nagy sebességű marást – a 
3D-s üveg grafitformáinak magas 
követelményeihez igazítva. A hat 
tagból álló Mikron MILL S gép-
család tartalmaz két öttengelyes 
gépet (Mikron MILL S 400 U és 
Mikron MILL S 600 U), míg a HSM 
berendezések, beleértve a HSM 
500 Graphite-ot is, mind három-
tengelyes megoldások. 
A GF Machining Solutions a 
Mikron MILL S és a Mikron HSM 
sorozataival (400-tól 800-as, 
három-, illetve öttengelyes szé-
riáival, az új Step-Tec HVC140 
orsó val felszerelve)  új sztender-
det hoz létre.
Ezek a gyorsmaró gépek hosszú 
távú precizitást, valamint nedves 
megmunkálási lehetőséget is 

nyújtanak, lehetővé téve a gyár-
tók számára a grafit és sokféle 
más anyag – réz, acél, edzett acél 
stb. – tiszta környezetben való 
megmunkálását.
A felhasználók grafitforma-gyár-
tását egy kifinomult, intelligens 
gépmodul-sor segíti elő. A GF 
Machining Solutions intelligens 
gépmoduljainak átfogó kezelői 
és gépi kommunikációs képes-
ségei segítenek a gyártóknak 
töretlenül kiváló eredményeket 
elérni. Az intelligens gépmodulok 
mindegyike egy speciális felada-
tot teljesít, hogy segítse a felhasz-
nálókat gyártási céljaik sikeres 
elérésében. Például:
• Az Econowatt lehetővé teszi a 

gép felmelegítését, miközben 
időt és energiát takarít meg, így 
a gyártók már a kezdetektől a 
lehető legnagyobb pontosság-
gal végezhetik a megmunká-
lási folyamatot.  

• Az Operator Support System 
(OSS extended és OSS extreme 
elérhető a HSM és a MILL S 
sorozatokhoz) rendkívül rövid 
ciklusidőket és nagyobb ter-
melékenységet tesz lehetővé, 
nagyobb pontosságot és jobb 
felületi érdességet biztosít. Az 
OSS extreme által nyújtott fino-
mabb szerszám-mozgás a gyár-
tási folyamatokat prioritásuk 
szerint optimalizálja, függetle-
nül attól, hogy a rövidebb idő, 
a pontosság vagy a jobb felület-
minőség a fő cél, ugyanakkor 
a magasabb általános előtolási 
sebesség csökkenti a gyártási 
időt. Az eredmény: akár 30%-
kal rövidebb megmunkálási idő.

Ugyanakkor az üvegformák elő-
állítása komoly kihívásokat jelent 
az orsó képességei számára is. 
Ezért a Step-Tec új HVC140 orsója 
kifejezetten úgy került kifejlesz-
tésre, hogy kategóriájában a 

legmagasabb elvárá-
soknak is megfeleljen 
pontosság és szigete-
lés terén. Ez a legújabb 
generációs orsó, 
42 000 fordulat/
perccel és 13,5 
kW teljesítmény-
nyel biztosít ja 
a grafitformák 
megmunkálásá-
hoz szükséges pon-
tosságot, valamint a 
termikus stabilitást 
– kevesebb mint 1,7 
Kelvinen belül – az 
érintkező felület és a gép 
tartóeleme között.
Az orsó teljesítményéhez hozzá-
járul egy teljesen új csapágy-ki-
a la k í tás ,  szuper prec í z iós 
kerámia-hibrid csapágyakkal. 
Ennek eredményeként a sugár-
irányú és az oldalmerevség 16, 
illetve 60 százalékkal növekszik, 
és a szerszám felületénél a sugár-
irányú és tengelyirányú holtjá-
ték kevesebb mint 2 mikron alatt 
marad.

Konklúzió 
A GF Machining Solutions 
Mikron három- és öttengelyes 
MILL S és HSM eszközei a Step-
Tec HVC140 orsókkal segítik az 
öntőformák gyártóit az egyre 
növekvő grafit végtermékek 
iránti igény kielégítésében mind 
az autóiparban, az ICT-ben, az 
elektronikus alkatrész iparban 
és a csomagolóiparban. 
A felhasználók kiemelkedő folya-
matstabilitást, alkatrészminő-
séget, illetve termelékenységét 
érhetnek el, és még hosszú órákig 
tartó nedves vagy száraz meg-
munkálást igénylő feladatok 
esetén is kielégíthetik ügyfeleik 
precíziós és felületi minőségére 
vonatkozó elvárását. A GF Machi-
ning Solutions és ügyfelei együtt-
működésében végzett kutatás azt 
mutatja, hogy az OSS és az OSS 
extreme intelligens gépmoduljai 
jelentősen csökkenthetik a felhasz-
nálók folyamatidejét, növelhetik 
a pontosságot és/vagy felületmi-
nőséget, természetesen az ügyfél 
szándékainak megfelelően. 

További információ
GF Machining 
Solutions sp.z o.o.
Magyarországi Fióktelepe, 
H-1112 Budapest, 
Repülőtéri út 2/a

Szabó Gábor 
e-mail: gabor.szabo@
georgfischer.com 
mobil: +36 30 375 8253
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Hidraulika „elvitelre”

A trend nyilvánvaló: Egyre több 
mérnök válik meg a házon belüli 
hidraulikus rendszer tervezésé-
nek feladatától. Ehelyett inkább 
az összeszerelésre kész, Plug-and-
Produce módszerrel tervezett 
modulok segítségével igyekeznek 
leképezni a különféle funkciókat. 
A változtatható fordulatszámú szi-
vattyúegységekkel és decentrali-
zált folyadékkörökkel rendelkező 
új generációs hidraulikus tápegy-
séggel, a CytroBox-szal a Bosch 

Rexroth széles megoldási lehető-
ségeket kínál és azokat folyama-
tosan fejleszti. A hidraulika sosem 
volt még ennyire egyszerű. 
Csak néhány lépés az egész: kivá-
lasztás, megrendelés, beüzemelés. 
A hidraulikus komponensek és 
komplex rendszerek kiválasztá-
sára és konfigurációjára szolgáló, 
online eszközöket a mérnökök 
egyre gyakrabban építik be digi-
talizált munkafolyamataikba. A 
korábban hidromechanikusan 
végrehajtott mozgások szoftveres 
megvalósítása ugyanis lehetővé 

teszi számukra a különböző moz-
gási feladatok azonos hardverrel 
történő megoldását.

Gyors telepítés szoftveres 
támogatással

Már a beüzemelési folyamatot is 
szoftveres eszközök alakítják. A 
mesterséges intelligenciának hála 
a szelepek automatikusan azono-
sítják magukat egy Multi-Ether-
net interfészen vagy IO-linken 
keresztül. A szoftveres támogató 
programok, valamint a kezdeti 

Connected Hydraulics: hálózatba 
kapcsolhatóság felsőfokon
HATÉKONYSÁG Mind a gépgyártók, mind a végfelhasználók számára 
a hatékonyság az egyik legfontosabb szempont. A Connected Hydraulics 
technológia jelentősen hozzájárul a termelékenységhez, mivel a teljes 
gyártási ciklus alatt a fluid technológia fizikai előnyeit kombinálja 
a Dolgok Internetében (Internet of Things – IoT) rejlő digitalizáció és 
összekapcsoltság szinte végtelen lehetőségével.
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Connectivity Kit 
– az első lépés 
az Ipar 4.0 felé
A Connectivity Kit transzparens és 
valós idejű képet ad a gépek műkö-
déséről és adott esetben az azok 
ideálistól eltérő állapotáról. Az ér-
zékelőkből érkező adatok a felhő-
ben vagy lokális szerveren gyűlnek 
össze, melyeket különböző célokra 
lehet felhasználni, attól függően, 
mire van szükség: a gépek állapo-
tának vagy akár belső folyamatok-
nak az elemzésére. Ezzel a megol-
dásunkkal új, illetve meglévő be-
rendezések is gond nélkül hálózat-
ba kapcsolhatók.

Infóparaméterezéshez használható 
telepítő-varázslók még a kevés 
tapasztalattal rendelkező szak-
embereket is könnyen végigveze-
tik a beüzemelési folyamaton és 
megfelelő beállítási paramétere-
ket is javasolnak. Így megelőzhe-
tőek a hibás telepítések, jelentősen 
gyorsul a beüzemelési folyamat. A 
mobilapplikációk lehetővé teszik 
az operátorok számára a kom-
ponensek távoli elérését, a para-
méterek megváltoztatását és a 
hidraulika-rendszer adott feladat-
hoz történő adaptálását.

Maximális termelékenység 
csúcsteljesítménnyel

Az éppen elvégzendő fel-
adathoz való alkalmazkodás, 
valamint a hidraulikus kompo-
nensek teljesítményének folya-
matos növekedése biztosítja a 
nagyobb termelékenység alap-
ját. Az új gyártási eljárások – 
például a 3D-nyomtatás – pedig 
további lehetőségeket rejtenek 
magukban. 
Ezzel párhuzamosan a hidraulika 
önmagában is óriási eredménye-
ket ért el az energiahatékonyság 
terén. Akár 80 százalékkal keve-
sebb olajmennyiség felhasz-
nálásával aktívan hozzájárul a 
termelő vállalatok szén-dioxid-ki-
bocsátásának csökkentéséhez. 
A mindennapos működés során 
a hálózatba kapcsolt hidraulikus 
elemek és rendszerek folyamato-
san gyűjtik az üzemeltetési ada-
tokat. A legegyszerűbb módszer 
erre a Bosch Rexroth Kft. saját 
fejlesztésű adatgyűjtő rendsze-
rének, a Connectivity Kit-nek 
a használata. Az adatokat egy-
szerű, állapotra vonatkozó jelzé-
sekkel (zöld-sárga-piros színek 
logikája mentén) magán az esz-
közön is láthatóvá lehet tenni, de 
lehetőség nyílik arra is, hogy az 
adatokat decentralizált módon 
feldolgozzák, az eredményeket 
pedig elküldjék egy magasabb 
szintű rendszerbe. Ezekből az 
eredményekből az elemzési algo-
ritmusok jelentős optimalizá-
lási lehetőségeket biztosítanak a 
folyamatjavítások és a magasabb 
termelékenység érdekében.

Az állásidő minimalizálása: 
prediktív analitika a gépek 
meghibásodásának 
megelőzésére

Az összegyűjtött adatok az 
ál lásidő minimalizálásához 
szükséges kulcsfontosságú infor-
mációkat is magukban rejtik, 
mivel a több évtized tapaszta-
latát felhasználó algoritmusok 
a kopást még azelőtt észreve-
szik, hogy az meghibásodáshoz 
vezetne. A CytroConnect szoft-
veres megoldás decentralizált 
módon dolgozza fel a hidraulikus 
egységek üzemeltetési adatait. A 
karbantartó személyzet okoste-
lefonján keresztül, tartózkodási 
helyétől függetlenül bárhonnan 
– a gyárban, de akár azon kívül 
is – lehívhatja ezt az információt. 
Így a valós idejű hozzáféréssel 
számos hibaüzenetre reagál-
hatnak vagy akár egy pótalkat-
rész rendelését is automatikusan 
elindíthatják.
Az ODiN (Online Diagnostics Net-
work) rendszer a nem várt ese-
mények megelőzését szolgálja, 
méghozzá a mesterséges intelli-
gencia használatával. A rendszer 

segítségével a hirtelen géphi-
bák, nem tervezett karbantar-
tási munkálatok helyét az előre 
meghatározott és időzített szer-
vizciklusok veszik át. A rendszer 
elsősorban hidraulikus berende-
zések állapotfelügyeletét segíti. 
A prediktív analitika már akkor 
jelzi a hibát vagy eltérést, amikor 
a mért és a megadott paraméte-
rekből származó differenciából 
még nem feltétlenül következtet-
nénk rá. 

A hidraulika digitális jövője 
már elkezdődött

A hálózatba kapcsolat hidrau-
lika digitalizációja a jövőben 
még ennél is jobban felgyorsul-
hat. A következő hónapokban 
új digitális hidraulikus kompo-
nensek, modulok és rendszerek 
sorozatgyártása kezdődik meg és 
ezzel tovább szélesedik az alkal-
mazások eddigi köre. Összessé-
gében tehát elmondható, hogy 
a hálózatba kapcsolt hidraulika 
óriási hozzáadott értékkel bír 
az időtálló technológia gépgyár-
tói és végfelhasználói számára 
egyaránt.

A Connectivity Kit webalapú felhasználói 
felülete
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• Az elektrohidraulikus ten-
gelyvezérlők az elektromos 
szervohajtásokhoz hasonló-
an decentralizált módon 
zárják le a vezérlési kört, és 
néhány milliszekundum alatt, 
valós időben hangolják össze 
a cél-/aktuális pozíciót 
egymással. 

• A mozgás precizitása 
csupán a mérőrendszertől 
függ. 

• A szerszám és műanyag- 
gyártó gépek esetében a 
hidraulikus hajtóművek 
a tengelyeket néhány 
mikrométer pontossággal 
pozícionálják.

• Szűk építési terek esetében 
probléma merülhet fel a 
nagyteljesítményű, hőcserés 
elektromechanikus hajtómű-
vek pozicionálásakor. 

• A hidraulikus hajtásoknál 
az erő nem központilag 
épül fel a berendezésben. 
Vezetékekkel és csövekkel 
kapcsolódik az aktuátorhoz, 
mindez lehetővé teszi, hogy 
nagy teljesítményt érjen el 
minimális építési térben 
is. 

• A munkatérben előállított 
viszonylag alacsony hőt a 
hidraulikus folyadék elvezeti.

• Az elektronikát és a hidrau-
likát egy szoftver kapcsolja 
össze, és az elektromos 
vezérlőeszközben található 
decentralizált intelligencia 
szükség szerint módosítja 
a szivattyúhajtás sebes-
ségét. 

• A hidraulikus egységek 
energiafogyasztása akár 
80%-kal alacsonyabb, mint 
a hagyományos konstans 
hajtásoké.

• Az energiafogasztás csök-
kentése érdekében a gépek 
magas költségek nélkül 
átalakíthatók.

• A hidraulikus aktuátorok haj-
tásszoftvere automatikusan 
módosítja a nem mindig li-
neáris folyadéktechnológiát.

• Az előre programozott, jel-
lemző hidraulikus funkciók – 
mint pl. az állandó sebesség, 
vagy az útvonalfüggő fékezés 
– üzembehelyezéskor az 
optimális szintre vannak 
állítva. 

• Ennek alapja egy átlátható 
szoftverstruktúra, amely 
minden hardver platformon 
ugyanúgy működik.

• A modern gépeknél valós 
idejű Ethernet protokollok 
kapcsolják össze az aktuáto-
rokat a perifériákkal. 

• A hidraulikus hajtásokhoz 
tervezett innovatív mozgás-
vezérlők minden gyakori 
protokollt támogatnak: 
Sercos, EtherCAT, Ethernet 
IP, PROFINET RT, Powerlink 
és Varan. 

• A szoftver olyan nyitott 
szabványokra épül, mint az 
IEC 61131-3 és a PLCopen. 

• A hálózatba kapcsolt és tech-
nológiákon átívelő Ipar 4.0 
infrastruktúra optimálisan 
módosítható.

• A beépített folyadékáramkö-
rökkel rendelkező, kulcsra-
kész hidraulikus tengelyeket 
ugyanaz a szervohajtás 
hajtja, mint az elekt-
romechanikus verziókat. 

• A tengelyek elektromos és 
kommunikációs kábelekkel 
integrált rendszerként 
megkönnyítik az össze-
szerelést és az üzembehe-
lyezést. 

• A szoftverszimulációk segít-
ségével meghatározott para-
méterértékekkel támogatja a 
plug & run filozófiát.
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A hidraulika jövője már elkezdődött:
CytroBox intelligens hidraulikus tápegység
Kisebb fogyasztás, nagyobb hatékonyság
A CytroBox hidraulikus táp-
egységek 7,5 kW és 30 kW 
között i teljesítménytarto-
mányban konfigurálhatóak, 
változtatható sebességgel, a 
szinkronmotorok és axiáldu-
gattyús szivattyúk intelligens 
kombinációjával. A megfelelő 
hatékonyság a szervomotor és 
a szivattyú optimális beállítá-
sával érhető el, ami biztosítja 
a szükség szerinti energia-
felhasználást. Az előre beál-
lított hajtásvezérlő egyedileg 
módosítja az energiaszükség-
leteket a változó sebességű 
szivattyúhajtásokban. Ennek 
köszönhetően a terhelés csök-
kenésével a fordulatszám is 
csökken, míg teljes terhelés-
nél a fordulatszám emelke-
dik. Ez a rugalmasság akár 
80%-os energiamegtakarítást 
tesz lehetővé az állandó fordu-
latszámmal hajtott egységek-
hez képest. 
A hidraulikus blokk additív 
gyártástechnológiával készül, 
amelynek eredménye a kom-
pakt kialakítás és a kedvezőbb 
áramlási csatornák. Ezzel a 
módszerrel kevesebb záróe-
lemre van szükség, csökkentve 
az esetleges nyomásvesztesé-
geket, hiszen minimálisra 
redukálódnak azok a terü-
letek, ahol olajszivárgás for-
dulhat elő.

Minimális zajkibocsátás és 
helyigény

A CytroBox hidraulikus táp-
egységek a zajkibocsátást is 
minimálisra csökkentik. A 
hang elnyeléséről a tápegy-
ségházban található kompo-
nensek kompakt elrendezése, 

valamint a beépített hangszige-
telők gondoskodnak. A szivaty-
tyúegységet egy polimerbeton 
alapba rögzítették. Ez az alap 
növeli a tehetetlenségi töme-
get, így a tápegység súlypontja 
mélyebben helyezkedik el. Az 

összeszerelésnél nélkülözzük 
azokat a csapágyakat, ame-
lyek a zajokat továbbítják a 
tartályba. A rendszer minden 
rezgést hatékonyan elnyel. Így 
a hidraulikus tápegység zajki-
bocsátása még teljes terhelés 
mellett is kisebb, mint 75 dBA, 

szemben a hasonló táp-
egységek 85 dBA-es 
átlagos zajszintjével. 
Ez mérsékli a zajcsök-
kentés érdekében szük-
séges intézkedéseket és 
költségeket, valamint 
kellemes munkakörül-
ményeket biztosít még 
a hidraulikus tápegy-
ség közvetlen közelé-
ben is.
A CytroBox továbbá 
helytakarékos megol-
dást is jelent a gyár-
tósorokon, ami az 
eg ységbe integrált 

légtelenítés és az áramlás szem-
pontjából optimalizált tartály-
nak köszönhető. Ráadásul az 
innovatív vízhűtéses koncep-
ciónak köszönhetően hűtőve-
zetékekre sincs szükség.
További fontos előny, hogy az 
áramlástani szimulációk segít-
ségével a szükséges olajmennyi-
ség 75%-kal, 600-ról 150 literre 
csökkent. A nagy teljesítményű 
szinkronmotorok, melyek mind-
össze 400 mm hosszúak és 200 
mm átmérőjűek, 80%-kal kisebb 
beépítési mérettel rendelkeznek, 
mint a hasonló aszinkronmo-
torok. A szinkron technológia 
további előnyei közé tartozik a 
nagyobb dinamika és a fokozott 
energiasűrűség is.
Még több információ a for-
radalmian új hidraulikus 
tápegységünkről:

boschrexroth.hu/cytrobox
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A z új robotok értékesítése 
továbbra is magas szinten 
áll, 2019-ben világszerte 

373 000 darabot szállítottak ki a 
gyártókhoz. Ez 12%-kal kevesebb 
2018-hoz képest, de még mindig a 
3. legnagyobb eladási mennyiség.
„A világ gyáraiban működő ipari 
robotok állománya a történelem 
legmagasabb szintjét jelenti” – 
mondja Milton Guerry, a Nemzet-
közi Robotikai Szövetség elnöke. 
„Az intelligens gyártás és auto-
matizálás sikertörténete ma 
már megvalósulni látszik globá-
lis méretekben is, ez világszerte 
mintegy 85%-os növekedést jelent 
öt éven belül (2014–2019). Az érté-
kesítés közelmúltbeli, 12%-os las-
sulása azonban tükrözi azokat a 
nehéz időket, amelyeket a fő ágaza-
tok: az autóipar, valamint az elekt-
romos és elektronikai ipar él át.”

„Emellett a koronavírus-járvány 
következményei a globális gaz-
daságra még nem értékelhetők 
maradéktalanul” – folytatja Milton 
Guerry. „2020 hátralévő hónapjait 
az új normához való alkalmaz-
kodás alakítja. A robotgyártók 
alkalmazkodnak az új alkalma-
zások iránti igényekhez és a meg-
oldások fejlesztéséhez. Idén nem 
valószínű, hogy a nagyszabású 
megrendelések jelentős ösztönzést 
adnának. Kína kivétel lehet, mert 
a koronavírust először Wuhan 
kínai városában azonosították 
2019 decemberében, és az ország 
már a második negyedévben meg-
kezdte iparának helyreállítását. 
Más gazdaságok pedig jelenleg a 

fordulópontjukon vannak, még 
néhány hónapba telik, amíg az 
automatizálási projektek és a 
robotok iránti igény helyreáll. 
2022-ig vagy 2023-ig eltarthat a 
válság előtti szint elérése.”

Ázsia, Európa és Amerika – 
áttekintés

Ázsia továbbra is az ipari robotok 
legerősebb piaca – a régió legna-
gyobb alkalmazójának, Kínának az 
üzemi állománya 21%-kal nőtt, és 
2019-ben elérte a 783 000 darabot. 
Japán a második helyen áll, mintegy 
355 000 ipari robottal, ami 12%-os 
növekedés. India új rekordja mint-
egy 26 300 ipari robot, így öt éven 

2,7 millió robot dolgozik a világ 
gyáraiban
IPARI ROBOTOK Az új, World Robotics 2020 ipari robotokról szóló jelentés 
szerint 2,7 millió ipari robot működik a világ gyáraiban, ami 12%-os 
növekedést jelent az elmúlt évhez képest.

A robotértékesítések differenciált képet 
mutatnak az Európai Unió legnagyobb 

piacain: Németországban mintegy 20 500 
robotot telepítettek. Ez a 2018-as 

rekordév alatt van (mínusz 23%), de 
ugyanazon a szinten, mint 2014–2016. 

Franciaországban (+15%), 
Olaszországban (+13%) és Hollandiában 

(+8%) nőtt az értékesítés. 

MM Műszaki Magazin 2020. 10

18 

Robotika melléklet



belül India megduplázta az ország 
gyáraiban működő ipari robotok 
számát. Kínában az új robotok 71%-
ának nagy részét külföldi beszállí-
tóktól szállították. A kínai gyártók 
továbbra is főleg a hazai piacot 
szolgálják, ahol egyre nagyobb 
piaci részesedést szereznek. A kül-
földi beszállítók egységeik mintegy 
29%-át az autóiparnak szállítják, 
míg a kínai beszállítóknak ez csak 
körülbelül 12%-a. Ezért a külföldi 
beszállítókat jobban érinti a kínai 
autóipar üzleti visszaesése, mint a 
hazai beszállítókat.

Európa
Európa 2019-ben elérte az 580 000 
működő ipari robot számot, ami 
plusz 7%-ot jelent. Németország 
továbbra is a fő felhasználó, 
amelynek működési készlete 
körülbelül 221 500 egység – ez 
körülbelül háromszorosa Olasz-
országnak (74 400 darab), ötszö-
röse Franciaországnak (42 000 
darab) és tízszerese az Egyesült 
Királyságnak (21 700 darab).
A robotika az Egyesült Királyság-
ban továbbra is alacsony szinten 
van – az új telepítések 16%-kal las-
sultak. Az újonnan telepített 2000 
egység az Egyesült Királyságban 
körülbelül tízszer kevesebb, mint 
a németországi szállítás (20 500 
darab), körülbelül ötször keve-
sebb, mint Olaszországban (11 100 
darab), és körülbelül háromszor 
kevesebb, mint Franciaországban 
(6700 darab).

Amerika
Az Egyesült Államok a legna-
gyobb ipari robot-használó 
Amerikában, elérve az új üzemi 
készletrekordot, mintegy 293 200 
egységet – ami 7%-os növeke-
dést jelent. Mexikó a második 
helyen áll 40 300 ipari robottal, 
ami plusz 11%, Kanada követke-
zik körülbelül 28 600 egységgel 
– ami 2%-os növekedést jelent. 
Az Egyesült Államokban 17%-
kal lassultak 2019-ben a 2018-as 
rekordévhez képest az eladások, 
bár 33 300 szállított egységgel 
az eladások továbbra is nagyon 
magas szinten vannak, ami 
minden idők második legerősebb 
eredményét jelenti. 
Bár nincs sok észak-ameri-
kai robotgyártó, számos fontos 
robotrendszer-integrátor léte-
zik. Mexikó Észak-Amerikában 
a második helyen áll majdnem 
4600 egységgel – ami 20%-os las-
sulást jelent. A kanadai értéke-
sítés 1%-kal haladja meg az új 

rekordot, a mintegy 3600 szállí-
tott egységet. Dél-Amerika első 
számú robot állománya Brazíli-
ában található, csaknem 15 300 
egységgel – plusz 8%. Az érté-
kesítés 17%-kal lassult, mintegy 
1800 telepítéssel – még mindig az 
eddigi legjobb eredmények között 
– csak a rekordszállítások verték 
meg 2018-ban.
Világszerte a COVID-19 erőtelje-
sen befolyásolja a 2020-as ipari 
teljesítményt, ugyanakkor lehe-
tőséget kínál a termelés moder-
nizálására és digitalizálására is 
a helyreállítás felé vezető úton. 
Hosszú távon a növekvő robot-
berendezések előnyei változat-
lanok: a testreszabott termékek 
gyors gyártása és versenyké-
pes áron történő szál l ítása a 
fő ösztönző. Az automatizálás 
lehetővé teszi a gyártók szá-
mára, hogy fenntartsák a ter-
melést a fejlett gazdaságokban 
– vagy újratelepítsék azokat 
– a költséghatékonyság felál-
dozása nélkül. Az ipari robo-
tok köre folyamatosan bővül: 
a hagyományos robotcellában 
elhelyezett robotok alkalmazá-
sán kívül (amelyek képesek az 
összes hasznos teher gyors és 
pontos kezelésére), az új együtt-
működő robotok, már biztonsá-
gosan működnek az emberek 
mellett, teljesen integrálva az 
egyes munkaállomásokra. 

Forrás: IFR Nemzetközi Robotikai 
Szövetség

HIRDETÉS

Az Egyesült 
Államok 

robotjainak nagy 
részét Japánból és 

Európából 
importálják. 

További információ
Kobotok
Az ember és a robot közöt-
ti együttműködés egyre 
növekszik. A kobot eladá-
sok 11%-kal növekedtek. 
Mivel egyre több szállító 
kínál együttműködő 
robotokat, és az alkalma-
zások köre egyre nagyobb 
lesz, a piaci részesedés 
elérte a 2019-ben telepített 
373 000 ipari robot 4,8%-
át. Bár ez a piac gyorsan 
növekszik, még mindig 
gyerekcipőben jár.
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A megfogó, átállítás nélkül 
képes különböző alakú 
tárgyakat felvenni, össze-

szedni és letenni. Ezért 2020-ban 
olyan elismert kitüntetéseket 
nyert, mint az iF Design Award, 
illetve a Red Dot Design Award 
díjak. A következő funkcionális 
elv győzte meg a két formater-
vezői díj bíráit: a DHEF adap-
tív megfogó szilikon vége képes 

gyakorlatilag bármilyen alakú 
tárgyat körbevenni és megfogni. 
Ezáltal stabil és formához illesz-
kedő fogás jön létre. Az elaszti-
kus szilikonnak köszönhetően a 
megfogó precízen alkalmazkodik 
számos különböző alakzathoz. A 
pneumatikus hajtással működ-
tetett adaptív megfogó kis ener-
giafelhasználással valósít meg 
biztos megfogást.

Lekerekített és szenzitív

A jelenleg a piacon kapható, csak 
bizonyos alkatrészeket megfogni 
képes mechanikus megfogókkal 
szemben az adaptív megfogó hihe-
tetlenül alkalmazkodóképes. Ez a 
megfogó változatos alakú, illetve 
akár gömbölyű alkatrészeket is 
mozgatni tud, és bármilyen – nem 
éles – törékeny tárgyat képes ideális 

Festo DHEF adaptív megfogó
ADAPTÍV A munkadarabok megfogása éppen úgy történik, ahogy a 
kaméleon nyelve felkapja a rovarokat – ez a Festo DHEF adaptív megfo-
gójának működési elve. 

A Festo két munkatársa bionikus prototípusból katalógustermékké fejlesztette a DHEF adaptív 
megfogót: Stefanie Seiler (termékmenedzsment, a bal oldalon) és Nenja Rieskamp (termék-
fejlesztés).

DHEF adaptív megfogó: 
megbízhatóan megragadja 
a szabálytalan, kerek és 
érzékeny tárgyakat, épp-
úgy, mint egy kaméleon 
nyelve. A Festo megfogója 
– rendkívüli  koncepciójáért 
– elnyerte a nemzetközileg 
elismert iF Design Award és 
Red Dot Design Award 
díjakat.
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módon megragadni. Az eszköz 
egyetlen mozdulattal képes több 
darabot is felvenni – például anya-
csavarokat egy edényből. Ez azt 
jelenti, hogy a bionikus megfogó 
segítségével a klasszikus gépgyár-
tásban, illetve az elektronikában 
vagy az autóiparban, a csoma-
golóberendezéseknél, a szerelési 
feladatok ember-robot műveletei 
során, vagy akár az orvostechnoló-
gia terén a protézisekhez használt 

kisebb alkatrészek is kiválóan 
mozgathatók.

Praktikus termékjellemzők
A megfogóhoz egy elasztikus 
szi l ikontömlő tartozik, ami 
rugalmas és kiválóan idomul a 
különböző formákhoz. A sűrí-
tett levegővel működtetett meg-
fogó – kiegészítve az integrált 
levegőcsatlakozásokkal ellátott 

standard robot-interfésszel – az 
automatizálás praktikus ele-
mévé válik. A pozícióérzékelést 
szolgáló szabványos szenzorrög-
zítő horony, valamint a megfogó 
tömlő egyszerű cseréjét lehetővé 
tevő bajonettzár további hasznos 
kiegészítői ennek a megoldásnak.

A természetről modellezve
A kaméleon nyelve az erő és a for-
mához idomulás egyedülálló kom-
binációja, mely akkor figyelhető 
meg, amikor az állat rovarokra 
vadászik. Amikor a kaméleon 
megpillantja prédáját, a nyelve 
úgy csapódik ki, mint egy gumi-
szalag. Mielőtt a nyelv hegye elérné 
a rovart, középen visszahúzódik, 
miközben az élei továbbra is elő-
refelé haladnak. Ezáltal a nyelv a 
zsákmány alakjához és méretéhez 
idomul, majd erősen körülöleli azt. 
A préda a nyelvhez ragad, melyet 
aztán a kaméleon visszaránt 
éppúgy, ahogy egy horgász, amikor 
kapása van. Az Oslói Egyetemről 
érkezett, a Festo Bionic Learning 
Network hálózathoz csatlakozott 
kutatók ezeket a megfigyeléseket 
alkalmazták a „FlexShapeGripper” 
elnevezésű megoldás prototípusá-
nak kidolgozásához. 

www.festo.hu/dhef 

Mobil karbantartás-menedzsment a Festo Smartenance 
megoldásával
Az intelligens felhasználó-menedzsment és csapatmunka 
hatékonnyá teszi a karbantartást a karbantartásvezetők és 
operátorok számára. A Smartenance alkalmazásával Ön 
egyszerűen és költséghatékonyan léphet be az ipari 
digitalizáció világába.digitalizáció világába.

awww.festo.hu/smartenance

Szeretné növelni gyártása termelékenységét?
Hatékony megoldásokat keres?
Mi megmutatjuk a digitális jövőbe vezető utat.

WE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.

HIRDETÉS

További információ
A díjakról
Az iF Design Award díj a 
világ egyik legfontosabb 
formatervezői kitüntetése. 
Minden tudományágban 
kitünteti a formatervezői 
eredményeket: a termé-
kek, csomagolás, kommu-
nikáció és szerviz dizájn, 
építészet és belső építé-
szet, valamint a professzi-
onális koncepciók terén is. 
A Red Dot díj a legjobb 
formatervezői és üzleti 
vállalkozásokat illeti meg. 
Nemzetközi formaterve-
zői versenyként a Red Dot 
Design Award díjra azok 
neveznek, akik üzleti 
tevékenységüket a dizájn 
segítségével szeretnék 
megkülönböztetni.
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A z első i lyen megméret-
tetésen g yőztes páros 
az Euroski l ls, Szakmák 

Ol i mpiájának grazi verse-
nyén mérkőzhet meg Európa 
legjobbjaival a FANUC Robot 
Systems Integration szakmájá-
ban. Ennek a versenynek kap-
csán beszélgettünk a nyertes 
párossal, Hökkön Szi lárddal 
és Kuller Mátéval, a Széchenyi 
István Egyetem hal lgatóival. 
Hasonlóképpen éreztek azok 
a hallgatók is, akik 2020 tava-
szán, kihasználva a kínálkozó 
lehetőséget, szabadon választ-
ható tantárgy keretében kezd-
tek el robotprogramozással 
és robotikával foglalkozni a 
győri Széchenyi István Egyete-
men. Hökkön Szilárd és Kuller 
Máté fél év áldozatos munkájá-
nak eredményeképp július 8-10. 
között megnyerte az országos 
válogatóversenyt, most pedig 
a tavaszinál is nagyobb lendü-
lettel készülnek a 2021 január-
jában megrendezésre kerülő 
grazi Euroskills-re.

Minden egy új oktatóval 
kezdődött

„A Robottechnika tantárgy hallga-
tása közben tetszett meg ez a tech-
nológia, aztán egy félévvel később 
Szilárddal felvettünk egy erre 
épülő szabadon választható tár-
gyat is” – emlékszik vissza Máté a 
tavaszi félév indulására. A tárgyat 
végül nem a kiírt oktató, hanem 
Szilágyi Zoltán, az egyetem egyik 
új tanára tartotta, aki célul tűzte 
ki az egyetem iparvállalatokkal 
kötött kapcsolatainak megerősíté-
sét. „A félév során létrejött a FANUC-
kal az együttműködés, a cég pedig 
nemcsak eszközöket biztosított szá-
munkra a gyakorláshoz. A FANUC 
munkatársai online órákat és sze-
mélyes konzultációkat is tartottak 
nekünk, amikből rengeteget tanul-
hattunk” – teszi hozzá Szilárd.

Háromnapos verseny a jövő 
mérnökeinek

A FANUC Robot Ol impiát a 
Mag yar Kereskedel m i és 

Iparkamara, mely az Euro-
skills és Worldskills magyar-
országi megbízott szervezete, 
nemzeti válogatóvá minősítette, 
így a nyertesek kvalifikálhat-
ták magukat az európai fordu-
lóra is. A júliusi versenynapokra 
három kétfős csapat készült fel, 
ám sem a felkészülés alatt, sem a 
verseny során nem a rivalizálás 
határozta meg a kapcsolatukat. 
2021-ben a Szakmák Olimpi-
áját Grazban rendezik meg, 
amennyiben a járványhelyzet 
is megengedi azt. A versenyen 
hasonlóan a nemzeti válogató-
hoz, egy komplett alkalmazási 
feladatot kapnak majd a csapa-
tok, azt kell a megadott értékelési 
szempontok mentén megolda-
niuk. A Robot System Integra-
tion szakma tehát nem egyszerű 
robotprogramozást tartalmaz, 
hanem egy összetett integrációs 
folyamatot, amely hasonló lesz a 
Robot Olimpián kapott összetett 
alkalmazási példához. 

www.fanuc.eu/hu/hu

A FANUC Robot Olimpia 
legjobbjai
EUROSKILLS Nagy port kavart a júliusban lezajlott FANUC Robot Olimpia 
versenye, mely a záróakkordja volt egy kemény robotikai felkészülésnek, 
de egyben új kapukat nyitott meg számos fiatal előtt. 

További információ
Felkészülés

A hallgatók felkészülését a 
jövőben is támogatja a 

FANUC Hungary Kft., 
ahogy a következő évi 

nemzeti forduló indulóit 
is. Az Iparkamara, a 

FANUC és a Széchenyi 
István Egyetem közös célja, 

hogy minél több hallgató-
val és oktatóikkal ismertes-

sék meg a lehetőséget és 
népszerűvé váljon a Robot 

Systems Integration 
szakma

Magyarországon is.

Töltse le most eBook-unkat!
one.fanuc.eu/sikereskobotok

FANUC-CRX-eBook.indd   1 22/09/2020   15:23:52
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M ájus végén újra indul-
tak a személyes oktatá-
sok a FANUC törökbálinti 

telephelyén, a FANUC Akadémia 
által szervezett képzésekre külön-
leges kedvezményeket kínáltunk 
az érdeklődők számára. Augusztus 
31-gyel véget ért a kampány, szep-
tember 1-gyel a megszokott meder-
ben zajlanak a jelenléti képzések a 
COVID ellenére is, természetesen 
a megfelelő óvintézkedésekkel. 
Folyamatosan indulnak a kur-
zusok minden termékre, minden 
szinten – tudjuk meg Mihalik Zsolt-
tól, a FANUC Hungary Kft. After 
Sales Team Leaderétől, aki így 
folytatja: a még hatékonyabb ügy-
félkiszolgálás érdekében csatlako-
zott hozzánk egy új kolléga, akinek 
elsődleges feladata az ügyfelek 
backoffice támogatása, képzések 
szervezése és a képzésben részt-
vevők segítése. A törvényi változá-
sokkal a több mint 10 éve működő, 

bevált séma nem változott: kis lét-
számú csoportokat képezünk, 
nyílt képzés formájában, ezekhez 
a folyamatosan induló csoportok-
hoz tudnak csatlakozni az érdek-
lődők. Emellett egy helyről érkező 
nagyobb létszámú csoportoknak 
egyedi időpontban is tudunk kur-
zusokat szervezni. Továbbra is 
megvannak a különböző képzési 
szintek, az oktatási tematikától füg-
gően az alapoktól egészen a pro-
fesszionális felhasználási szintig 
eljuthatnak a résztvevők. Robot 
oldalon van például 3 alapképzé-
sünk, és az ezekre épülő magasabb 
szintű és technológia központú 
applikációs képzések. Szerszámgép 
oldalon az alapoktatások mellett 
egyedi workshopokat szervezünk. 
A közeljövőben bővülni fog a kép-
zési portfóliónk, egyrészt ipari 
robot képzéseink bővülnek az 
iPendant HMI felületként történő 
felhasználásával, másrészt CNC 
képzéseink közül a PMC progra-
mozást fejlesztjük tovább működő 
revolverfej programozásával.
Az oktatógárda sem változott, 
a képzésben résztvevők a jól 
ismert szervizmérnök – oktató 

kollégákkal találkozhatnak kép-
zéseinken, így a professzionális, 
munkahelyen is alkalmazható 
gyakorlatias oktatás, az iparban 
előforduló feladatok és a jó han-
gulat továbbra is garantált.

A FANUC Akadémiáról
Legyen diák, gépkezelő, progra-
mozó, karbantartó szakember, 
szerszámkészítő, rendszerintegrá-
tor, mérnök vagy tervező, a FANUC 
Akadémia azt kínálja, amire 
tudása növeléséhez és termelé-
kenysége javításához szüksége 
van, a kezdők számára összeál-
lított bevezető programoktól a 
szakértők igényeihez szabott és 
speciális alkalmazási területek-
hez kifejlesztett tanfolyamokig. A 
FANUC Akadémia bármely FANUC 
termékcsoport, illetve alkalmazási 
terület esetében a képzési progra-
mok széles skáláját kínálja. 

FANUC Akadémia képzések
+36 23 884 205
training@fanuc.hu

www.fanuc.hu/academy

A megszokott rendben zajlanak 
a képzések a FANUC Akadémián
KÉPZÉS Szeptember 1-től a felnőttképzési törvény változásával csak 
bejelentés vagy engedélyezés alapján lehet képzéseket tartani. 
A FANUC-nál sikeresen lezajlott a bejelentési eljárás, így a képzések 
fennakadás nélkül indulnak az új törvényi előírások szerint. 

További információ
Ügyfelek 

backoffice 
támogatása

Némedi-Varga Orsolya

Training coordinator and 
service sales support

Főbb feladatok: 
képzések szervezése, 

képzésekkel kapcsolatos 
tanácsadás és segítség-

nyújtás.

Backoffice 
ügyféltámogatás.

Szakmai tapasztalat: 
5 év backoffice támogatás, 

2,5 év backoffice 
ügyféltámogatás.
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•   Moduláris hegesztő robotcella RoboFlex
•   Lézer hegesztő robotcella LaserFlex
•   Célgépek
•   Szoftver megoldások
•   Oktatás, Tanácsadás, szervíz, …

ROBOTRENDSZER
INTEGRÁTOR

VIRS -

INTELLIGENS MEGOLDÁSOKAT 
KÍNÁLUNK

              
www.virs.hu            Képviselet: www.autorel.hu

Még a legőrültebb ötleteket is megvalósítjuk!



A magyar határ mentén fekvő 
szlovéniai Lendván talál-
ható cég professzionális 

ipari megoldásokat nyújt a fém-
feldolgozó ipar különböző terü-
letei – többek között a gépészet, 
az autóipar, a gasztronómia stb. 
– számára. Az általa létrehozott 
robotrendszerek a legigényesebb 
vásárlók kívánalmainak is meg-
felelnek, és még a legőrültebb 
kihívásokkal is megküzdenek!

Eljött az ideje a lézeres 
hegesztésnek!

A lézertechnológia megvaló-
sítása a gyártás egy teljesen 

LaserFlex – Hegesztés LÉZERREL 
akár tízszer gyorsabban, 
pontosabban
ROBOTHEGESZTÉS Hegesztéstechnikai partnert keres sokoldalú tudással és 
tapasztalattal? A hegesztéssel, vágással, automatizálással és robotikával 
foglalkozó lendvai VIRS d.o.o. speciális rendszerpartnerként évek óta 
szolgálja ki magyarországi ügyfelek igényeit is.

Miért alkalmazza a LaserFlexet 
a gyártásban?

Termelékenyég növekedése – a hegesztési művelet akár ötször-
tízszer gyorsabban elkészülhet.

Kiváló hegesztési minőség érhető el – a hegesztési mélység, 
valamint a keskeny és pontos hegesztések révén.

Csökkennek az egy munkadarabra jutó költségek – a folyamat nagy 
sebességének és a kevesebb újrafeldolgozásnak köszönhetően.

Megbízhatóság – az érintésmentes anyagfeldolgozás és az 
alacsonyabb hőbevitel miatt.

A lézeres technológia rugalmasságából fakadó előnyök – lehetővé 
teszik a különféle vonalak, spirálok és szabálytalan formák 
hegesztését. A lézeres hegesztési technológia minden hegeszthető 
anyaghoz alkalmazható.
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új dimenzióját nyújtja Önnek. 
Lézersugaras hegesztés során 
a hegesztés felületén nincs köz-
vetlen mechanikai terhelés, és 
az energiabevitel kontakt nél-
küli a hagyományos hegesztéshez 
képest. A kicsi, helyi és szabályo-
zott energiabevitel szinte sem-
milyen deformációt nem okoz az 
alapanyagban, a lézeres hegesz-
tés eredményeként tehát kiváló 
minőségű varrat készül. A hegesz-
tés rendkívül pontos, és megtartja 
az alapanyag fényét. További fel-
dolgozás sem szükséges, ezért a 
jövő a lézeres hegesztésé! 

LaserFlex – egy megbízható, 
pontos és hatékony lézeres 
robothegesztő cella

A LaserFlex egy kompakt lézeres 
robothegesztő cella tökéletesen 
illeszkedő alkatrészekkel, ami 
korlátlan lehetőségeket kínál. 
A kulcsrakész cella kis helyet 
foglal, így bármilyen gyártási 
rendszerbe könnyen telepít-
hető. Egy targonca segítségével a 
teljes cella könnyen mozgatható. 
Ezáltal egy innovatív és költség-
hatékony termelési környezet 
hozható létre, amely nemzetközi 

szinten is garantálja az üzem 
versenyképességét.
A LaserFlex cel la egy robot 
manipulátorból, a hozzá tartozó 
vezérlőből, egy kéttengelyes pozí-
cionálóból, lézersugárforrásból, 
hűtőrendszerből, lézerhegesztő 
fejből, a védőburkolatokból, 
valamint egyéb szükséges peri-
fériákból áll. A hegesztési mun-
katerülethez való hozzáférés egy 
gyorsan mozgó ajtón keresztül 
történik, ami a hegesztési folya-
mat során zárva van. A cella bel-
sejébe kamerákat telepítettek, 
így a hegesztési folyamat figye-
lemmel kísérhető a képernyőn. A 
LaserFlex bármilyen fajta anyag 
hegesztésére alkalmas, kis és 
nagy darabszámokban egyaránt. 
Működése lehet manuális vagy 
automatizált.

A LaserFlex offline 
programozása Robotguide 
szoftverrel

A Robotguide szoftverrel szimu-
lálható a lézeres robothegesztés, 
és lehetővé teszi a hegesztési 
program irodában vagy szemé-
lyi számítógépen történő elké-
szítését a további robotfunkciók 
tesztelése és szimulálása mellett. 
A szoftver figyelmeztet a felme-
rülő hibákra, amik azonnal ki 
is javíthatóak. A hegesztőprog-
ram készítése során a Robotguide 
hegesztési vonalat rajzol a mun-
kadarabra CAD-formátumban. 
A virtuális munkaállomásról 
érkező programok és beállítá-
sok ezután könnyedén átvihetők 

a hegesztést végző robothoz. A 
program segítségével költséget 
takaríthatunk meg, és a termelé-
kenységet is növelhetjük, mivel 
a LaserFlex cellát nem használ-
juk a programozás során, ezért 
közben a munkavégzés zavarta-
lanul folytatódhat.

WeldCockpit – csatlakoztassa 
és elemezze a gyártási 
folyamatait!

A WeldCockpit szoftveralkal-
mazás segítségével ellenőrizhe-
tők és dokumentálhatók a robot 
lézerhegesztés műszaki és gaz-
dasági paraméterei, az iparági 
4.0 szabványnak megfelelően. 
Minden adathoz valós időben, 
bárhol és bármikor hozzáférhe-
tünk. A gyártás megtervezése-
kor így optimalizálható az idő és 
a költség.

Az Ön hegesztési kihívása + 
a mi tudásunk = LaserFlex! 

A VIRS robotintegrátorral egy 
hosszú távú üzleti partnert 
választ, aki minden lépésében 
támogatni fogja Önt a költség-
hatékony gyártás kiépítése felé 
vezető úton.
Segítenek fejleszteni az alkalma-
zást, kiválasztani az Ön számára 
megfelelő technológiát, és beveze-
tik azt a gyártási folyamatba. Mi 
több – egy olyan partnert nyerhet, 
aki minden értékesítés utáni szol-
gáltatást egy kézből adhat Önnek. 
Használja ki a VIRS szakértőinek 
tapasztalatát! 

www.virs.si

A VIRS egyik újdonsága, amelyet 
idén vezetnek be a piacon: 

a LaserFlex lézer robothegesztő 
cella, amelyet technológiailag fejlett 
megoldásnak tekintenek a gyártás 

területén a legigényesebb hegesztési 
kihívásokhoz. 
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E gy automatizált robotos 
mu n k ada ra b -k i szol gá-
lással rendelkező hidrau-

lika rendszer fő részegységeit 
a megfogó készülék, a tápegy-
ség és a forgócsatlakozó elem 
alkotják. Ezeknek az összehan-
golása biztosítja a termelékeny 
működést. A készüléknél már 
nem elegendő, ha csak a hidra-
ulika nyomást ellenőrizzük. A 
nyomás akkor is felépül, ha a 
szorító- és alátámasztó elemek 
nem megfelelő pozícióban 
vannak. Mindenképpen szük-
séges a készülékelemek szorí-
tási és/vagy oldási pozíciójának 
ellen őrzése is.

Kettős működésű szorító- és 
alátámasztó elemek pozíció 
ellenőrzéssel

A Roemheld szorítóelemei ren-
delkeznek integrált vagy utólag 
is felszerelhető pozíció-lekérdező  
elemekkel. Villamos és pneu-
matikus lekérdezésre egyaránt 
lehetőség van, azonban anyag-
leválasztásos megmunkálásnál 
ne használjuk az induktív jel-
adós kivitelt, mivel a forgács és a 
hűtőfolyadék befolyásolhatja az 
ellenőrzés valós eredményét. A 
pneumatikus pozíció lekérdező 
elemek használatával mind a 
szorítási, mind az oldási pozíció 

külön-külön leellenőrizhető. Fix 
és állítható lekérdező egységek 
állnak a felhasználók rendel-
kezésére. Az állítható egységek 
esetén még az is beállítható, hogy 
ha a munkadarab nincs a helyén, 
ebben az esetben a szorítóelem 
ellenőrző pozíciója olyan hely-
zetbe kerül, amelynek segítségé-
vel visszajelzést tudunk adni a 
munkadarab nélküli állapotról is.
A megmunkálás során számos 
helyzetben szükséges a mun-
kadarabok a látámasztása, 
amellyel biztosítható a vibráció-
mentes, pontos megmunkálás. A 
Roemheld támhengereknél lehe-
tőség van arra, hogy pneumatikus 

Automatizált hidraulikus 
megfogó rendszer tervezése
SZORÍTÓ ELEMEK Az automatizált gyártások terjedésével egyre több 
tényezőt kell figyelembe vennünk, hogy maximálisan ki tudjuk használni 
hidraulika rendszerünk előnyeit. További fontos szempont, hogy egy 
üzembiztos gyártási folyamattal rendelkezhessünk. Nem elegendő csak 
a hidraulikus megfogó készülékünk hidraulika nyomását figyelni, le kell 
tudnunk ellenőrizni a szorító- és alátámasztó elemek, valamint 
a munkadarab pontos pozícióját is. Egy hidraulikus készülék tervezé-
sénél tisztában kell lennünk az adott szerszámgép komplett hidraulika 
rendszerével és a robotos kiszolgálás követelményeivel.

Mit kínál a Gimex az automatizált 
készülékezés területén?

Szorító- és alátámasztó készülékelemeket pozíció lekérdezéssel,

vezeték nélküli nyomás- és pozíció figyelő rendszereket,

komplett tápegységet villamos vezérléssel,

forgóátvezetőt,

rendszer megtervezését és annak kiépítését,

műszaki tanácsadást,

szervizhátteret.
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módon ellenőrizhessük, hogy 
munkadarabunk valóban a 
támhenger nyomócsavarjánál 
fekszik fel, tehát a megfelelő 
ponton támasztjuk meg. Ezt a 
levegő furatot felhasználhatjuk 
a támhenger rúdjánál összegyűlt 
szennyeződések eltávolítására is. 
Ezáltal egy levegő furaton keresz-
tül egyaránt megvalósítható az 
ellenőrzés és tisztítás is.
A szorítóelemek szorított és oldott 
pozícióinak pneumatikus lekérde-
zésénél figyelnünk kell arra, hogy 
a gyártó által előírtaknak megfe-
lelően, áganként általában max. 
8 elemet köthetünk sorba. Ennél 
több elem összekötésénél a megfe-
lelő lekérdezés nem garantált vagy 
tesztelés szükséges. A pneumatikus 
pozíció lekérdezésére használha-
tunk sima pneumatikus nyo-
máskapcsolót vagy a pontosabb 
kiértékelés érdekében, kizárólag 
munkadarab felfekvés-ellenőr-
zéshez tervezett egységeket. A 
munkadarab felfekvés-ellenőrző 
egységeknél is fontos figyelembe 
venni, hogy maximum mennyi 
lekérdezési pontot tudunk sorba 
kötni. Amennyiben ezt a maxi-
mális számot átlépnénk, további 
egységek szükségesek, ame-
lyek újabb pneumatikus-köröket 
jelenthetnek.

Oldási-állapot ellenőrzésének 
fontossága automatizált 
rendszerekben

Robotos alkatrész-kiszolgáláskor 
nagyon fontos, hogy az oldási nyo-
másértékeket és henger pozíciókat 
is le tudjuk ellenőrizni. Oldáskor is 
előfordulhat, hogy a szorítók nem 
nyitnak ki megfelelően vagy az 
oldott szorítóelemek munkadarab 
be- és kirakás közben visszazáród-
nak. Ezekben az esetekben sajnos 
gyakori jelenség, hogy a robot 
ütközik, vagy nem tudja kivenni 
a munkadarabot. Ezért van nagy 
jelentősége oldott állapotban is a 
hidraulika nyomásértékek és hen-
ger-pozíciók visszacsatolásának. 
Robot oldalról alternatív kiegészí-
tés lehet, ha azt felszereljük olyan 
biztonsági elemekkel, amelyekkel 
elkerülhetőek a károsodások (pl. 
valamilyen figyelés, nyomatékha-
tárolás stb.).

Tápegység nyomásfigyeléssel
A készülék működtetését a 
tápegység végzi, ezért az 
esetek nagy részében a 
nyomás-előállító egység 
tartalmazza a nyomás-
kapcsoló elemeket. Ezál-
tal le tudjuk ellenőrizni, 

hogy mind szorított, mind oldott 
állapotban megfelelő-e a nyo-
másérték. A Roemheld, könnyű 
kezelésű 2-kapcsolási ponttal ren-
delkező, digitális nyomáskapcso-
lói felhasználóbarát kompakt kis 
egységek erre a feladatra. A táp-
egység tervezésénél vegyük figye-
lembe a szorító- és alátámasztó 
elemekre előírt megengedett 
folyadékszállítást és a maximá-
lis nyomás mellett, a minimális 
szükséges működtető nyomásokat 
is. A folyadék szállítás a szorítási 
és oldási ciklusidővel van össze-
függésben, a minimális nyomásra 
pedig inkább japán szerszámgé-
pek esetében kell figyelnünk, ahol 
általában max. 70 bar-os forgóát-
vezető egységek vannak gyárilag 
beépítve. A Roemheld kimondot-
tan 70 bar-os rend-
szerekhez is 
kifejlesztette 

tés lehet, ha azt felszereljük olyan 
biztonsági elemekkel, amelyekkel 
elkerülhetőek a károsodások (pl. 
valamilyen figyelés, nyomatékha-
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beépítve. A Roemheld kimondot-
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szerekhez is 
kifejlesztette 

2020. 10 MM Műszaki Magazin

 Robotika melléklet 29



a szorító- és alátámasztó elemeit, 
amelyek kis nyomás ellenére is 
nagy szorító- és alátámasztó erők-
kel rendelkeznek.

Forgóátvezető alkalmazása
A hidraulika rendszer fontos 
eleme – forgópalettás vagy forga-
tóegységgel rendelkező szerszám-
gépek esetén – a forgóátvezető 
elem is, amelyen keresztül a táp-
egységtől a készülékelemekig a 
pneumatikus és/vagy hidrau-
lika közeget tudjuk továbbítani. 

Az esetek nagy részében minden 
egyes állapotot (szorító nyomás, 
oldó nyomás, szorított pozíció, 
oldott pozíció, mkd.felfekvés) le 
kell tudnunk ellenőrizni. Leg-
többször a forgóátvezetés szo-
kott egy kritikus pont lenni. A 
szerszámgép vagy forgatóegység 
határozza meg, hogy mi az a geo-
metriai méret, amelyet be lehet 
építeni gyárilag vagy akár utólag. 
Emellett az is fontos tényező, hogy 
ez milyen beruházási költséggel 
jár. A Roemheld forgóátvezetők 
már csapágyazott kivitelben is 

elérhetőek 2-, 4- és 6-körös kivi-
telekben. További körök egyedi 
kialakításban lehetségesek. A for-
góátvezetők köreit pneumatikára 
és hidraulikára egyaránt használ-
hatjuk. Nagyon fontos, hogy ha 
egy forgóátvezetőn belül pneuma-
tika és hidraulika közeget is hasz-
nálunk, mindenképpen szükséges 
figyelni arra, hogy a hidraulika 
nyomás nélküli ága ne kerüljön a 
pneumatika ág mellé, mert így a 
levegő át tud szivárogni a hidra-
ulika körbe. Ez levegőssé teheti a 
hidraulika rendszert és befolyá-
solhatja az elemek működését. 
A paletták központi elosztójánál 
alternatíva lehet a forgóátvezető 
kiváltására, ha a palettákat csak 
180°-ban oda-vissza forgatjuk, egy 
sima karos megoldás, amellyel 
megspórolható esetleg az egyedi-
ben legyártott nehezen beépíthető 
központi forgóátvezető egység. 

Vezeték nélküli munkadarab-
figyelés, mint lehetséges 
alternatív megoldás

A forgóátvezető korlátaiból adó-
dóan, a szükségesnél kevesebb 
rendelkezésre álló pneumatika 
kör kiváltására lehet alterna-
tív megoldás az Erwin Halder 
vezeték nélküli szabványosított 
munkadarab-figyelő rendszere. 
Felépítése a szerszámgépbe vagy 
a tápegység villamos vezérlésébe 
integrált vevőegységből, a készü-
léken elhelyezett adó egységből és 
a hozzá tartozó kapcsolókból áll. 
Egy adóegységgel egyszerre 4 db 
kapcsoló, tehát 4 db pozíció ellen-
őrizhető le egyszerre. A rendszer 
további előnye, hogy egyszerűen, 
utólag is felszerelhető, illetve 
leszerelhető. Nem kell a készülék-
testben a levegő furatokat kiala-
kítani úgy, mint a pneumatikus 
felfekvő egység esetén. A veze-
ték nélküli kapcsolót nem csak a 
munkadarab pozíció lekérdezé-
sére használhatjuk fel, hanem a 
szorítóelemek pozíció lekérdezé-
sére is, egyedi kialakításban. Így 
tudunk további ágakat spórolni, 
amellyel egyszerűsödik a forgóát-
vezető, ezáltal kevesebb hidrau-
lika és/vagy pneumatika kört kell 
kiépíteni, illetve vezérelni.  

További információ
Kapcsolat

Csonka Szabolcs
értékesítési vezető

GIMEX-Hidraulika Kft.

a Roemheld csoport 
hivatalos partnere

sales@gimex.hu

www.gimex.hu

Nagyon fontos, hogy a szorító- és alátámasztó elemek 
lehetőség szerint kettős működésűek legyenek. A kettős 

működésű hengerek nagy előnye az egyszeres működésű 
társaikkal szemben, hogy visszajárási idejük jelentősen 
gyorsabb, valamint a hidraulika rendszer ismeretében 

pontosan meghatározható és ellenőrizhető.

BEFOGÁSTECHNIKA

SZAKTANÁCSADÁS

HIDRAULIKA  

SZERVIZ

A GYÁRTÓK HIVATALOS 
MAGYAR PARTNERE
A GIMEX-HIDRAULIKA KFT.

www.gimex.hu Kövessen minket.
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A KUKA új, vízszintes csuk-
lókaros KR SCARA robotjai 
nagyon kis helyet foglal-

nak el, ugyanakkor magas fokú 
költséghatékonyság jellemzi őket. 

Az 500 és 700 mm-es kinyúlás-
sal, illetve 0,36 és 0,38 másod-
perces ciklusidővel működő új 
KR SCARA modellek költségha-
tékonysági szempontból nehéz 
piacokon is teret biztosítanak az 
automatizálás terjedésének.
A letisztult vonalvezetésnek és a 
gép belsejében vezetett csövek-
nek köszönhetően mindkét típus 
többféle feladat ellátására alkal-
mas, többek között például kis 
méretű alkatrészek összeszere-
lésére, anyagmozgatásra és vizs-
gálatok végrehajtására is. 

Precíz működés és gazdaságos 
karbantartás

A KR SCARA közegellátó csövei 
kivétel nélkül a gépen belül 
futnak, emiatt a robot működése 
kifejezetten megbízható, illetve 
a rendszer könnyen adaptálható 
egy sor feladat ellátásához. „A 
robusztus kialakítású KR SCARA 

a kimagasló termelési hatékony-
ságot előtérbe helyezve készült. 
Mindkét típus elsősorban a peri-
fériás eszközök gyors, biztonsá-
gos és könnyű integrációját segíti 
elő” – ismerteti a gépek jellemzőit 
Robert Fodor, a KUKA mechatro-
nikai rendszerekkel foglalkozó 
részlegének igazgatója. 
Kimagasló hatékonyságuk miatt 
a robotok még a költségek szem-
pontjából érzékeny piacokon is 
lehetővé teszik az automatizálást. 
A minimális szervizigénynek, 
valamint a kifejezetten magas 
rendelkezésre állásnak és ener-
giahatékonyságnak köszönhe-
tően a CTO meglepően alacsony. 
A különféle intelligens funkciók-
kal ellátott, valamint a legújabb 
generációs KR C5 micro vezér-
lővel szerelt gépek hihetetlenül 
gyorsan elvégzik a rájuk bízott 
feladatokat.  

www.kuka.com

Egy gyors segéd az ipari 
gyártásban: megjelentek 
a KUKA új KR SCARA robotjai
KIS HELYEN A KUKA termékkínálatának legújabb képviselői a KR SCARA 
robotok, amelyek magas fokú ismételhetőséget és rövid ciklusidőket 
tesznek lehetővé, ráadásul mindezt roppant szűk helyen.

„A KR SCARA idáig az egyetlen ilyen 
jellegű, kombinált megoldás. 
A tetszetős kinézetű gép nem 

csupán könnyű és kis helyet foglal 
el, hanem ráadásul még gyorsan és 

nagy teljesítménnyel is működik. 
A gép másik tagadhatatlan előnye 
a vonzó ár és a gyors megtérülés.”

R O B E R T  F O D O R ,  A  K U K A  M E C H A T R O N I K A I
R E N D S Z E R E K K E L  F O G L A L K O Z Ó  R É S Z L E G É N E K 

I G A Z G A T Ó J A

Képzés. Tudás. Fejlődés.
_KUKA College

A jól képzett munkatársak egy vállalat legértékesebb részei. A KUKA College kiváló 
minőségű képzési programot kínál egyedi igényekre szabva a maximális eredmény 
eléréséhez robotkezelők, robotprogramozók, robotkarbantartó mérnökök és robotcella 
tervezők részére. A képzések segítségével megtanulható a KUKA robotokkal való 
munkavégzés és elmélyíthetőek a robotikai ismeretek.

• Globális minőségi szabványok szerinti oktatás
• Gyakorlati ismeretek a mindennapi használatra
• 50% elmélet – 50% gyakorlat
• Magyarországi képzési központok (Taksony, Budapest)

TUDJON MEG TÖBBET KUKA COLLEGE KÉPZÉSEINKRŐL: 
WWW.COLLEGE.KUKA.COM VAGY KERESSEN MINKET 
KÖZVETLENÜL A COLLEGE.HU@KUKA.COM E-MAIL CÍMEN.

KUKA_College_hirdetes_MuszakiMagazin_210x297mm_2020.indd   1 2020. 09. 29.   10:24
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A gyártás gyorsaságának és 
pontosságának javítására 
a felhasználók teljes gyár-

tósorokat képesek szimulálni 
anélkül, hogy a fizikai berende-
zéseket telepíteniük kellene. Ez a 
lehetőség leegyszerűsíti a karban-
tartást és csökkenti a piacra jutás 
idejét a tervezés, a kivitelezés, az 
üzembe helyezés és az átállási 
folyamatok során.
Számos iparág szembesül munka-
erőhiánnyal, emellett jelentős for-
dulópontot jelentenek az új globális 
egészségügyi problémák is, ame-
lyek az üzleti tevékenységekre is 
hatással vannak. A folyamat ered-
ményeként megnőtt az igény mind 
a fejlettebb robotikus automatizá-
lásra és a digitalizációra is.
A gyárak automatizált berende-
zéseit hagyományosan számos 
különböző vezérlő irányítja, ami 
komoly kihívást jelent a külön-
féle eszközök közötti sebesség 
és szinkron beállítása és koor-
dinálása szempontjából. Emel-
lett nehézséget jelentett a gépek 
vagy egy nagyobb gyártósor 
megépítését megelőzően nagy 
pontossággal meghatározni a 
munkafolyamatot. A berendezés 

üzembe helyezését követően hely-
színi beállításokat kellett végezni, 
ezen kívül az előre meghatáro-
zott folyamatok és specifikációk 
módosítása is gyakran előfordult, 
ami rengeteg többlet munkaórát 
jelentett. A teljesen automatizált 
gyártósorok érzékelőinek, robo-
tizációjának és munkabiztonsági 
berendezéseinek gyártójaként az 
OMRON mára megoldotta ezeket 
a kérdéseket a vezérlőberendezés 
zökkenőmentes integrálásával.
Az Integrált Robot Vezérlő fejlett 
vezérlése automatizálja a nagy 
gyakorlatot és odafigyelést igénylő 
alkatrész beillesztési és összesze-
relési folyamatokat. A robotokat 
és egyéb eszközöket az egyetlen 
vezérlő valós időben irányítja és 
szinkronizálja, javítja a gép telje-
sítményét, így biztosítva a világon 
a legmagasabb szintű gyártási 
kapacitást. Az OMRON egysége-
síti a robot- és gépvezérlés progra-
mozási nyelveit, így a felhasználó 
egyszerűen szimulálhatja a 
gyártósort egyetlen programozó 
szoftverrel. A rendszer vizuali-
zálja a folyamatot, akár 50%-kal 

csökkentve a folyamattervezésre 
és a működés-ellenőrzésre fordí-
tott munkaórát. Ráadásul mind-
ezen feladatokat távolról is el 
lehet végezni. A Sysmac Studio 
felhasználói felületén keresztül a 
felhasználók távolról tervezhet-
nek, programozhatnak, végezhe-
tik a hibaelhárítást, üzemeltetést 
és karbantartást a jövőbeli auto-
matizálási rendszereken a világ 
bármely pontjáról.

Az integrált vezérlő jellemzői
A PLC (programozható logikai 
vezérlő), valamint a mozgás- és 
robotvezérlés egyetlen eszközbe 
történő integrálásával most már 
robotok is elvégezhetik az olyan 
összetett munkákat, amelyeket 
eddig csak emberek végezhettek 
el. A PLC és a robot programozási 
nyelvét egységesítették az általá-
nos IEC szabvány szerint, amely a 
jellemzően PLC-ket kezelő mérnö-
kök számára a robotok kezelését is 
könnyebben teszi lehetővé. 

www.omron.com

Integrált vezérlő robotizált 
rendszerekhez
FOLYAMATOK Az integrált vezérlő használatával automatizálhatóak a 
speciális és összetett kétkezi feladatok, és a felhasználók virtuális környe-
zetben szimulálhatják a gyártóberendezések tervezését, működésének 
módosítását, valamint távolról is elvégezhetők a karbantartási feladatok.

Az OMRON bejelentette a 
világ első robotizált integ-
rált vezérlőjének, az új 
NJ501-R piaci bevezetését

Az új gépvezérlő valós idejű szinkronizá-
lást biztosít valamennyi automatizált be-

rendezés között, beleértve a robotokat, 
a kamerás rendszereket, a hajtásokat és 

a biztonsági berendezéseket. 

Az új HD-1500 modell kibővíti az 
automata anyagszállítás lehetőségeit

A HD-1500 modell 1500 kg-os teherbírása lehetővé teszi az autóiparra jellemző nagy méretű alkatrészek, 
például alvázak vagy terjedelmes raklapméretű rakományok szállítását, amelyek mozgatását korábban 
targoncával végezték.

A gyárak hatékony anyagkezelésének biztosítása érdekében az OMRON iparágelső fl ottamenedzsere 
egyetlen rendszeren keresztül akár 100 különböző méretű, konfi gurációjú és teherbírású robotot képes 
vezérelni, így alkalmas az összetett anyagszállítás és a logisztika automatizálására.

Az OMRON bemutatja az 1500 kg teherbírású HD-1500 mobilrobotot

Omron Electronics Kft. 
 +36 1 399 30 50

Szabó Dániel 
 (+36) 70-702-9033 
 info_hu@omron.com

industrial.omron.hu

További részletekért lépjen velünk kapcsolatba:

hd-1500_220x307mm_ad_hu_01_d01.indd   1 29-09-20   17:15
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K ét fő tevékenységünket a 
szerkezetlakatos, és a CNC 
lemezmegmunkálási terü-

letet a vevői igények is szegmen-
tálják, így dolgozunk az építőipar 

kis, közép és nagy szereplőinek, 
ugyanakkor a gépipar, élelmi-
szeripar számos területére is.
Szerkezeti munkáink a gépvá-
zaktól a csarnoképítésig terjed-
nek méreteiben, ugyanakkor 
finom rozsdamentes, alumínium 
és acél termékeket is gyártunk. A 
szerkezeteket felület kezelve és 
festve adjuk át, volumenben az 
egyeditől a közép sorozatokig, a 
finommegmunkálástól a több-
tonnás szerkezetekig valósítunk 
meg igényeket, részegységeket 
és végtermékeket egyaránt. Saját 
gépeinkkel tudjuk a csarnok váz-
szerkezeteket felállítani, azokat 
panelozni, szegő lemezelni, és 
minden elemét le tudjuk a fém-
szerkezetnek, burkolatnak gyár-
tani, de nem vagyunk klasszikus 
értelemben vett építőipari cég, 
azaz munkáink a fémszerkezet 
építésre koncentrálnak. Gyakorla-
tunk van csarnok vázszerkezetek, 

alumínium kupolák, rozsdamen-
tes konyhai berendezések, gép-
vázak, lámpaoszlopok, liftaknák, 
aknafedelek, korlátok kivitelezé-
sében, mindemögött rugalmas 
és hatékony gyártókapacitásun-
kat érzékelteti, hogy a régióban 
valószínűleg mi rendelkezünk 
a legnagyobb keresztmetsze-
tet átvágni képes fűrésszel, de 
található nálunk szinte ékszer-
ipari finomságú rajzolatokat 
gravírozni képes kis fiber lézer 
gravírozó gép is. Munkáink volu-
menükben is változatosak, gyár-
tunk kis sorozatú vagy egyedi 
gyártású precíziós elemeket, pl. 
alumínium szerkezeteket is, de 
nagy darabszámban állítunk 
elő hintaállványokat, vagy épp 
ipari légkondicionáló berendezés 
propellereit is.
Fent i tevékenységek sok-
színűségét gépparkunk teszi 
lehetővé. Szinte valamennyi 

Önállóság és több lábon állás
EGYEDI KAPACITÁS Hogy kedvező áron tudjunk lemezmegmunkálási és 
fémszerkezeti munkákat vállalni, képesnek kell lennünk minden 
munkafázist magunknak megoldanunk, a tervezéstől, az alapanyagok CNC 
megmunkálásától, a kész hegesztett, festett szerkezetek elkészítéséig – kezdi 
beszélgetésünket Boldog Zoltán, a PI-METÁL Fémipari Kft. tulajdonosa.

Mészáros Zsolt

A vízsugaras vágásról
A vízvágás során a levágott él minősége nagyon jó és általában 
nem igényel további simító, sorjázó megmunkálást. A vízsugaras 
vágás technológiai folyamata: a direkt hajtású nagynyomású pum-
pa által előállított ~3450 bar nyomású víz a vágófejben egy kis 
átmérőjű fúvókán áthaladva rendkívül nagy sebességű vízsugárrá 
alakul. A vízsugárba kevert abrazív homok koptató hatása által 
történik a vágás. A vízsugaras megmunkálás hideg eljárás, ami 
nem görbíti el, edzi vagy terheli (a hőtágulás által) az anyagot a 
vágás során. Mivel nincsenek hő által deformálódott területek vagy 
vágási karcolások, a vízsugárral vágott anyagok pontosan illeszt-
hetők egy munkadarabra.

Infó

Omax Maxiem Waterjet 
2040 vízsugaras vágó, 
munkaméret: 
4000 × 2000 mm,
mérettűrés:
±0,025 mm
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lemezmegmunkálási technológi-
ával rendelkezünk széles méret-
tartományok mellett. Cégünket 
nyolc főből álló tervezői csapat 
és kiváló minőségű CNC vezér-
lésű gépek teszik alkalmassá 
arra, hogy a legkülönfélébb igé-
nyekkel érkező ügyfeleket is ki 
tudjuk szolgálni. 3Kw-os fiber 
lézerrel, vízzel, CNC lyukasztó-
préssel, CNC lemezollóval széna-
cél, rozsdamentes, alumínium 
lemezeket vágunk 1-70 mm vas-
tagságig, 4000 mm hosszig, majd 
ezeket szintén CNC gépekkel haj-
lítjuk (80–320 tonnás paraméte-
rek között), hengerítjük, íveljük, 
pemeljük, csaphegesztjük, pont-
hegesztjük, illetve kiváló német 
MIG-MAG hegesztőinkkel kész 
termékké, komplex szerkezetekké 
állítjuk össze.

Több lábon állás
Ahogy a tevékenységünk szét van 
választva lemezmegmunkálásra 

és szerkezetlakatos munkákra, 
úgy a piacaink is sok részből 
tevődnek össze. Ez mindenkép-
pen szükséges a több lábon állá-
sához. Elsősorban az építőipar, a 
gépipar, az élelmiszer- és a köny-
nyűipar szereplői a partnereink, 
de dolgoztunk már a bányaipar 
számára, és energetikai cégek 
más szereplőinek is. Például 
plazmavágó gépvázat ugyanúgy 
gyártunk, mint babahinta vázat, 
rozsdamentes uszodai játékokat 
élményfürdőkbe, vagy légtech-
nikai rendszerbe propellereket.
Az elmúlt időszakot nézve –
teszi hozzá Boldog Zoltán – ápri-
lis közepéig három műszakban 
mentek CNC gépeink, de a jár-
vány miatt leesett a termelésünk 
egy műszakra a lemezmegmun-
kálás vonalon. Ezzel párhuza-
mosan tudatosan erősítettük a 
szerkezetlakatos vonalat, ahol 
nagy beruházóknak dolgozunk, 
ami stabilitást adott a cégnek 
azokra a hónapokra is, amelyek a 

gépipar, autóipar számára nehe-
zek voltak. Épp ezért fontos a több 
lábon állás. Az építőipar még fut, 
2021 végéig látunk egy jó hullá-
mot, ezen igyekszünk rajta lenni. 
Lemezmegmunkálási területen 
augusztus közepére visszajöttünk 
két műszakra, és épp most állunk 
vissza három műszakra. A korona-
vírusnak tehát ugyan volt hatása 
ránk is, de rugalmasan átszervez-
tük kapacitásunkat, senkit nem 
küldtünk el, és éves árbevételünk 
25–30%-kal idén is nőni fog.
A közeljövőben tovább bővülünk, 
a most meglévő 1400 m2-es csar-
nokok mellé új 2000 m2-es csar-
nok, gyártóhely kapacitás épül. 
Az új csarnokoknak köszönhe-
tően a teljes gyártási folyamatot 
átalakítjuk, valamint új raktárat 
is kialakítunk. A termelési folya-
matok optimalizálásához tervez-
zük valamennyi CNC gépünket 
egy helyre tenni, ami két szem-
pontból fontos. Egyrészt a jelen-
legi 70 tonna/hónap feldolgozási 
kapacitásainkat a fejlesztések 
eredményeként megduplázzuk, 
és ennek folyamatmenedzsment 
oldalát, a rendezett termelés fel-
tételeit így tudjuk megteremteni. 
Másrészt felszabadul jelentős 
felület a szerkezetlakatos fel-
adatok számára, még jobban el 
tudjuk különíteni a szénacél, a 
rozsdamentes és az alumínium 
szerkezetek gyártását, illetve a 
műanyag lemez megmunkálást. 
Mi bérmunkával foglalkozunk, 

„A több lábon állás a jó üzleti
modell jelenleg, akár több
iparágban is képviselni kell
egyszerre magunkat.” 
Boldog Zoltán, PI-METÁL Kft.
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hogy sikeresek legyünk, jó 
minőséggel, jó árral, gyorsan 
kell dolgoznunk, ehhez kell egy 
megfelelő alapanyagkészlet. A 
csarnokbővítés, és a kapacitásnö-
vekedés igényt teremt a növekvő 
alapanyag és késztermék táro-
lásra, ezt korszerű, felfelé épít-
kező raktárban képzeljük. 

Saját gyártás, majd bérgyártás
A PI-METÁL Kft. 1999-ben kezdte 
működését. 2007-ben vásárol-
tam meg, működő nyomdaként, 
és oly módon fejlesztettem, hogy 
nem csak nyomatokat, hanem 
kiállítási eszközöket és üzlet-
berendezéseket is gyártottunk. 

A nyomdával párhuzamosan, a 
több lábon állás jegyében, két 
különálló cég formájában kiállí-
tástechnikai és egy LED-fal tech-
nikai céget is felépítettem. Szép 
munkákat valósítottunk meg, 
pl. a veszprémi és a győri kézi-
labda csarnok ledfalainak kivi-
telezését, de a Groupama Aréna 
első meccsén is mi üzemeltettük 
a LED-falakat.
E cégeknek volt egy fémes igénye, 
tartószerkezeteket kellett a nyo-
matok, ledek, kiállítási falak 
mögé tenni. Adódott a lehetőség, 
hogy elkezdtünk mi magunk fém-
szerkezeteket gyártani a nyomda-
technika, a kiállítástechnika és a 
LED-falak számára. Ezzel kezdő-
dött és mára fő pillérré vált a fém-
szerkezetek készítése számunkra.
A jövő a technológiai fejlődés szá-
munkra, új csarnokainkba már 
robotokat tervezünk, első lépcső-
ben a hegesztés területén kolla-
boratív, emberrel együttműködő 
robotok beszerzését tervezzük 
folyamataink automatizálásához, 
majd CNC gépeinket adagolórend-
szerrel fogjuk társítani.
Kiállítástechnikai cégként sok-
szor kellett követ, műanyagot, fát, 
üveget vágni, ezért az első nagy-
gépünk az OMAX első generációs 
vízvágója volt. A mi komplex igé-
nyeinket a vizesvágó tudta akkor 
a legjobban kiszolgálni, és ma is 
számos megrendelést az OMAX 
vízvágóval teljesítünk. Míg 
korábban a saját reklámipari 
tevékenységből kezdtünk el 

fejlődni, egyre inkább kezdtünk 
kilépni a saját termelésből az 
ipari bérmunkák felé. A vízvágó 
nagyon jó speciális anyagokra, 
például olyan fémekre, amelye-
ket hőhatás nem érhet (edzett és 
ötvözött anyagok), vagy nem sze-
rencsés, hogy ér, pl. alumínium, 
ugyanakkor gyakorlatilag bármi-
lyen anyag vágható vele. 

Lamitec kapcsolat
A Lamitec Kft.-vel és a cégcsopor-
ton belüli korábbi márkakeres-
kedővel, a Ge-Co Kft.-vel kiváló, 
baráti a viszonyunk, és a közel-
jövőben tervezzük új OMAX 
vízvágó beszerzését, egy újabb 
technológiát, amelynek már 
„3D-s feje” van. Az 5 tengelyes 
megmunkálásnak jelentős sze-
repe van nagy keresztmetszetű 
anyagok vágásánál, ahol megfi-
gyelhető az úgynevezett szok-
nyásodás, amikor a függőleges 
vágás a vágandó anyagban kissé 
oldalra kitér, ez a 3D-s fejjel töké-
letesen kiküszöbölhető. Másik 
nagy előny, hogy az új géppel 
akár 120 mm vastagságban, tet-
szőleges letöréssel, akár egye-
nes vonalon, akár ívek mentén 
tudunk vágni. Ez a régión belül 
egyedi kapacitás lesz, és tágabb 
földrajzi környezetben is meg 
tudunk jelenni összetett szolgál-
tatásainkkal. 

www.lamitec.hu, 
www.pi-metal.com 

További információ
Vízsugárral 

vágható anyagok
• Fém (szénacél, rozsda-

mentes, inox nikkel, réz, 
alumínium, Alloy, Hardox 

stb.)

• Kerámia (karbidok, 
timföldkerámiák)

• Kompozit (FRP, szénszá-
las laminátum stb.)

• Üveg (boroszilikát, 
kvarcüveg)

• Műanyag, gumi, hab

• Kő (márvány, gránit, 
mészkő, pala stb.)

Az OMAX Maxiem Waterjet 
2040 vízsugaras vágóval 
tiszta, pontos vágás érhető 
el akár márványlapoknál is
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SZEREZZE BE GYÁRTÓGÉPÉT A LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEKKEL! 

ROBOSHOT 
elektromos fröccsöntőgép

ROBOCUT 
huzalszikra forgácsoló

ROBODRILL
megmunkálóközpont

Jelen információ nem minősül ajánlattételnek, kizárólag tájékoztató jellegű, és a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék kiemelt jellemzőit 
tartalmazza. A FANUC Hungary Kft. az ajánlati kötöttséget kifejezetten kizárja, a kötelezettségvállalás minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye.

FINANSZÍROZÁSI
MEGOLDÁSOK
A legrugalmasabb konstrukciók
a legváltozatosabb ügyféligényekre

MFL-04148-CO Robomachines-Warranty.indd   1 20-05-2020   15:10:56

Részletekről érdeklődjön a ONE.FANUC.EU/FINANSZIROZAS oldalon!

A bizonytalan időszakból is 
profitálhatnak azok a pro-
aktív cégek és vállalkozók, 

akik folyamatos fejlesztéseken 
gondolkodnak és nyitottak az 
újdonságokra. A FANUC Hungary 
ezekhez a fejlesztésekhez kínál 
biztonságosan megtérülő beru-
házási lehetőséget partnereinek 
egyedi finanszírozási megoldá-
sok formájában.

Gépek, amelyek kitermelik 
saját árukat

Amennyiben profilváltás, kapa-
citásbővítés vagy új termék beve-
zetése előtt áll vállalkozása, és 
ehhez megbízható, hosszú távon 
alkalmazható szerszámgépre 
van szüksége, a FANUC kedvező 

finanszírozási megoldásokat 
kínál a beszerzéshez. 
A FANUC Hungary Kft. számos 
pénzügyi konstrukciót dolgozott 
ki eszközfinanszírozási kampá-
nyához, így az ügyfélnek nem 
kell pénzügyi partner kiválasz-
tásával időt töltenie. Rá csupán az 
a feladat hárul – és a FANUC szak-
emberei ebben is örömmel segíte-
nek –, hogy az adott feladathoz az 
ideális megmunkálógépet válasz-
sza ki a japán gyártó kínálatából. 

Komplett megoldás egy 
speciális időszakban

Az új fizetési konstrukció előnye, 
hogy a kedvező kamatozású (0,1 
– 2,5%-os kamatú) hitelek mellett 
teljes körű ügyintézési támogatás, 

i l letve egy 5 éves szerszám-
gép garancia is a csomag részét 
képezi. A konstrukcióban vásá-
rolt szerszámgépek törlesztésé-
nek megkezdését és futamidejét 
az ügyfél pénzügyi helyzete és 
igényei határozzák meg. Az ÁFA 
kifizetése, csakúgy, mint a vételár 
törlesztése, rugalmas: fizethető 
a futamidő végén egyösszeg-
ben vagy a törlesztőrészletekkel 
együtt havonta, a tőkére vetített 
összeg arányában.
Az ügyféligények elbírálása 
néhány nap leforgása alatt 
megtörténik, így gyorsan lehet 
konkrétumokról egyeztetni. Gép-
rendelés esetén pedig számíthat a 
FANUC megszokottan gyors szál-
lítási idejére. 
A megoldás célja, hogy biztosítsa 
a magyarországi gyártó szektor 
versenyképességét likviditással és 
termelési hatékonysággal, hiszen 
jelentős átrendeződés figyelhető 
meg a piacon: új gyártói igények 
jelennek meg, bérmunkák helye-
ződnek át anyavállalatoktól leány-
vállalatoktól, nemzetközi gyártóktól 
hazaiakhoz, melyek kiszolgálásá-
hoz megbízható szerszámgépek és 
egy rugalmas fizetési konstrukció 
jelent valódi segítséget. 

Új finanszírozási megoldások 
a FANUC Hungary-től
ÚJ KONSTRUKCIÓ A 2020-as év eseményei jelentősen megnehezítették a 
magyarországi vállalkozások mindennapjait, legyen szó kis-, közép- vagy 
akár multinacionális nagyvállalatokról.

További információ
Finanszírozás

A konstrukció december 
18-ig érhető el. Tudjon 

meg többet a FANUC 
finanszírozási megoldása-
iról a http://one.fanuc.eu/

finanszirozas oldalon, 
kérjen bővebb felvilágosí-

tást és ajánlatot.

Vásároljon most új gépet és finanszírozza azt a gép által 
termelt profitból! Dolgozzon akár 3-6 hónapig törlesztés 

nélkül új FANUC szerszámgépén és akkor fizessen 
először, amikor már hasznot termel. Így biztonsággal 

léphet új szintre termelésével.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANYTHE FACTORY AUTOMATION COMPANY
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elbírálás
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euro23
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SZEREZZE BE GYÁRTÓGÉPÉT A LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEKKEL! 

ROBOSHOT 
elektromos fröccsöntőgép

ROBOCUT 
huzalszikra forgácsoló

ROBODRILL
megmunkálóközpont

Jelen információ nem minősül ajánlattételnek, kizárólag tájékoztató jellegű, és a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék kiemelt jellemzőit 
tartalmazza. A FANUC Hungary Kft. az ajánlati kötöttséget kifejezetten kizárja, a kötelezettségvállalás minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye.

FINANSZÍROZÁSI
MEGOLDÁSOK
A legrugalmasabb konstrukciók
a legváltozatosabb ügyféligényekre

MFL-04148-CO Robomachines-Warranty.indd   1 20-05-2020   15:10:56

Részletekről érdeklődjön a ONE.FANUC.EU/FINANSZIROZAS oldalon!
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A PVD bevonat nélkülöz-
hetetlenné vált: a fémfel-
dolgozásban, a műanyag 

feldolgozásában és az öntési 
technológiák során annak érde-
kében, hogy biztosítani lehessen 
az optimalizált szerszámtulaj-
donságokat és a hatékony gyár-
tási folyamatokat. Az osztrák és 
a szomszédos keleti országok 
ügyfelei több mint 20 éve sza-
vaznak bizalmat olyan magasan 
képzett bécsi szakembereknek, 
akik folyamatosan fektetnek be 
a legújabb technológiákba és 
minőségi szolgáltatásaik fejleszté-
sébe. Az Eifeler Austria például a 

legmodernebb berendezésgyártó 
technológiával rendelkezik és 
1.250 m2-es termelési területének 
köszönhetően a portfóliója nem-
csak a PVD bevonatrendszereket 
és a gyémántszerű DLC bevonato-
kat tartalmazza, hanem a duplex 
folyamatokat is.

Duplex PVD a CVD bevonat 
alternatívájaként 

A duplex kezelés magában fog-
lalja a hőkémiai plazmanitridá-
lást és egy PVD réteg lerakódását 
egyetlen megmunkálási folya-
mat során. E kombinált eljá-
rás eredményeként jelentősen 
nő a szerszám anyagának felü-
leti keménysége, mely sokkal 
nagyobb hatékonyságot biztosít 
a PVD bevonattal és jelentősen 
megnöveli a nyomásterhelések 
abszorpciós képességét. Ezen 
felü l a kemény anyagréteg 
támogató hatása is fokozódik. 
„A duplex PVD a CVD bevonat 
alternatívájaként jött létre, min-
denekelőtt a nagy szilárdságú 
lapok kialakítása és az alacsony 
szerszámtűrés mellett” – magya-
rázza Viktor Gorgosi l its, az 

Eifeler Plasma Beschichtungs 
GmbH ügyvezető igazgatója, 
majd így folytatja: „Nem utol-
sósorban pedig természete-
sen azért, mert a feldolgozás, 
i l letve a szállítás ideje jelen-
tősen rövidebb, akár három–öt 
munkanap.” 

Pozitív hatások a nagy 
szilárdságú lapokra 

A Duplex kezelés során a kemény-
ségi fok kialakítása ideálisan, a 
szerszám belsejétől indulva, a 
peremen át a szerszám felületéig 
haladva történik. Ezzel az eljá-
rással különösen a rendkívül szi-
lárd lemezek feldolgozása során 
tapasztalható számtalan pozitív 
hatás. A mintegy 500 °C-os bevo-
natolási hőmérsékletnek köszön-
hetően a szerszámok megőrzik 
rendkívüli méretpontosságukat, 
valamint nincs szükség utóla-
gos hőkezelésre. További előnye, 
hogy a szerszámon nem keletke-
zik torzítás, és a csiszolt felületek 
megmaradnak. „Természetesen 
különösen fontos, hogy ügyfele-
ink profitálhassanak a jobb jöve-
delmezőségből” – hangsúlyozza 

Tool-Tuning 2.0 lyukasztó- és 
formázószerszámokhoz 
Duplex PVD a minőségi kemény anyagból készült 
bevonatok manufaktúrájából

PVD RÉTEGEK Ha az igényes alkalmazások a szabványos PVD rétegek telje-
sítőképességének határaiba ütköznek, más speciális eljárásokra van 
szükség. A Duplex PDV-vel az Eifeler Austria ügyfelei duplán vannak 
biztosítva: a technológia a CVD bevonat nagyteljesítményű alternatívá-
jának tekinthető, mindenekelőtt a nagy szilárdságú lemezek kialakítá-
sának területén. Ráadásul a rövid szállítási időn kívül az új bevonat 
jelentősen hosszabb szerszám élettartamot biztosít.  

Duplex PVD – jól megalapo-
zott a formázásban, a sajtolás-
ban és mélyhúzásban  
© Eifeler Plasma 
Be schichtungs GmbH

További információ
Magyarországi 
kapcsolattartó

Török István 
it@eifeler - austria.com,

+ 43 (0)664 926 38 19
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Kathrin Gorgosi lits kereske-
delmi igazgató. „A duplex PVD 
szerszám élettartama lényege-
sen hosszabb, és a beállítási és 
szerszámköltségek jelentősen 
csökkennek.”

Jól megalapozott 
a formázásban, 
a lyukasztásban, a sajtolásban 
és a mélyhúzásban

Alapvetően minden bevonható 
vagy magasan ötvözött szer-
számacél alkalmas a duplex 
kezelésre. A nagy szilárd ságú 
lemezanyagok alakítására szol-
gáló szerszámokhoz hasonlóan 
a folyamat jól működővé vált a 
mélyhúzás, sajtolás, hajlítás és 
sajtolás területén. Ezekben az ese-
tekben a Duplex PVD bevonatot a 
jól bevált Eifeler bevonatrendsze-
rekkel, pl. a VARIANTIC, az EXXT-
RAL form vagy a TiN rendszerrel 
kombinálva használják. 

További felületfényezés a még 
jobb hatás érdekében  

„A felületek előzetes előkeze-
lése elengedhetetlen a maxi-
mális teljesítmény és a kiváló 
felületminőség érdekében a 
duplex kezelés során. A for-
mázószerszámokhoz RZ < 2µm 
felületi érdesség ajánlott. Ezért 
az Eifeler természetesen a leg-
modernebb technológiákat 
használja az előfeldolgozó rend-
szerekhez, és kiegészítő felület-
kezelést kínál. A felületpolírozás 

speciális további előfeldolgozá-
sával a Duplex PVD Tool-Tuning 
2.0 eszközzé válik a szerszámok 
lyukasztására és formázására” – 
mondja Viktor Gorgosilits.

Ragyogó minőség ÉS 
szolgáltatások

A technológiai szakértelem és 
a tanácsadói kompetencia mel-
lett az Eifeler Austria rugalmas-
ságával és gyors reakciójával is 
kitűnik. „Minőségi csúcstech-
nológiás bevonatok gyártója-
ként definiáljuk vállalatunkat” 
– magyarázza a cég kereskedelmi 
igazgatója, Kathrin Gorgosilits. 
Ez magában foglalja a megkü-
lönböztetett szolgáltatásorientá-
ciót. „Opcionálisan kényelmes, 
rendszeres felvevőszolgáltatást 
kínálunk saját kézbesítő jármű-
veinkkel, mely gyors, biztonsá-
gos és teljesen megbízható!” A 30 
tagú Eifeler-csapat havonta akár 
80 000 munkadarab-bevonási tel-
jesítményt is elér, a könnyen meg-
közelíthető, Bécs északi részén 
lévő telephelyén. 

Duplex kezelés – a CVD bevonat hatékony 
alternatívája    
© Eifeler Plasma Be schichtungs GmbH

Mag. Kathrin Gorgosilits, MSc és Viktor Gorgosilits, kereskedelmi igazgató és ügyvezető, 
valamint key account munkatárs. © Marion Kunst

2020. 10 MM Műszaki Magazin

Forgácsolás Gépipar 43



A VARIAXIS C-600 modellt 
kifejezetten gyors műkö-
dés és merevség jellemzi. 

Kompakt gépként akár Ø730 
mm x H450 mm-es és akár 500 kg 
tömegű munkadarabok megmun-
kálására is alkalmas, köszönhe-
tően merev struktúrájának és 
Ø600 mm átmérőjű, B-, és C-ten-
gelyein görgős csigahajtással ren-
delkező billenő/forgóasztalának. 
X-, Y-, és Z-tengelyein 42 m/min 
gyorsjárati sebességre és mind-
össze 4,5 másodperces forgácsolá-
sok közötti szerszámváltási időre 
is képes, ami gyorsabb ciklusidő-
ket és páratlanul nagy sebességű 
megmunkálást eredményez.  
A C-600 négy különböző orsóval 
is elérhető, a 12000 RPM fordulat-
számú standard orsótól egészen a 
15000 RPM fordulatszámú, nagy 
nyomatékú, a 18000 RPM fordu-
latszámú, nagy sebességű, vagy a 
20000 RPM fordulatszámú, nagy 
teljesítményű orsó-opcióig. Az új 
VARIAXIS-nak alapfelszerelése 

továbbá egy 30 férőhe-
lyes szerszámtár is, 
igény szerint viszont 
ahelyett is választható 
60, 90 vagy akár 120 
férőhelyes tár is. 
A VARIAXIS C-600 a 
tavalyi EMO-n debü-
tált. A k iál l ításon 
bemutatott modell egy 
15000 RPM fordulat-
számú HSK-A63 nagy 
nyomatékú orsóval 
ellátott verzió volt 60 
férőhelyes szerszám-
tárral kiegészítve, ami 
akár 220 Nm nyomaték 
és 46 kW-os teljesítmény eléré-
sére is képes. A C-600 a Mazak 
Smooth Ai Orsó funkcióját is 
bemutatta, a Mazak új Ai alapú 
adaptív vezérlőjével (szabadal-
maztatása folyamatban), ami 
intelligens módon, a gépbe épí-
tett érzékelő szenzorokból érkező 
jelek alapján módosítja a forgá-
csolási technológiai paraméte-
reket, így elnyomva a maróorsó 
remegését. 
A VARIAXIS C-600 úgy lett ter-
vezve, hogy a kiváló ergonómia és 
operátori hozzáférés biztosításán 
túl könnyen integrálható legyen 
számos automatizálási megol-
dással is, mint például az MPP és 
Palletech rendszerek. Opcionális 
extraként elérhető még oldalsó 
betöltő ajtó, hidraulikus és pneu-
matikus készülék interface elő-
készítés is, amik csuklókaros 

robotokkal kiegészítve ideálisak 
az említett automatizálási projek-
tek támogatására. Az automati-
zálási megoldások integrálását 
tovább segíti az új Smooth RCC 
(Robot Cella Vezérlő) is, ami olyan 
fejlett funkciókat biztosít, mint 
a szerszám és készülék ellenőr-
zés, szerszám beállítás és készü-
lék beállítás. A Robot Setup Assist 
hatékony robotprogramozást tesz 
lehetővé a gépével megegyező 
koordináta-rendszerben.  
A legújabb VARIAXIS a Mazak új 
mesterséges intelligencia alapú 
vezérlőjével, a SmoothAi vezérlő-
vel van felszerelve, ami beépített 
tanulékonysággal folyamatosan 
képes javítani a gép megmunká-
lási teljesítményét. 

www.mazakeu.hu

VARIAXIS C-600 
Testreszabható 5-tengelyes megmunkálóközpont 
a Mazaktól

GYORS MŰKÖDÉS A Mazak új 5-tengelyes függőleges megmunkálóköz-
pontja, a VARIAXIS C-600 – amit a nagy sikernek örvendő VARIAXIS 
j-600/5X utódjának szántak a tervezők – kedvező áron kínál nagy teljesít-
ményű 5-tengelyes megmunkálást bármely ipari szektornak, legyen az a 
repülőgépipar vagy autóipar.

További információ
Hűtőrendszer

A C-600 modularitása a 
hűtőrendszer csomagok 
választékára is kiterjed, 

amik szintén számos 
különböző verzióban 

választhatók, akár 70 bar 
nyomásig. Kifejezetten 

vas, alumínium, kompozit 
és öntvény megmunkálás-

hoz szánt opciós csoma-
gok is elérhetőek.  

Az új VARIAXIS legfontosabb 
jellemzője, hogy minden eddiginél 

szélesebb specifikációs opció 
palettával rendelkezik, így a 
felhasználók a teljesen saját 

termelési igényeikre szabhatják.
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FEDEZZE FEL 
GYÁRTÁSI MEGOLDÁSAINKAT

www.mazakeu.hu

Legyen akár kisvállalkozása, akár multinacionális 
vállalata, a Mazak termékei között megtalálja az Önnek 
megfelelő gyártási megoldást. Belépőszintű eszterga-
központoktól kezdve egészen a szimultán 5-tengelyes, 
többfunkciós megmunkálóközpontokig, a gyártók 
világszerte a Mazakot választják.

Automatizálás

Lézervágó
berendezések

Vertikális
megmunkáló-
központok

Többfunkciós
megmunkáló-
központok

Horizontális
megmunkáló-
központok

5-tengelyes
megmunkáló-
központok

CNC
eszterga-
központok



A STOPA nagy raktárrendszer 
ügyfélspecifikus felépítésé-
nek köszönhetően, teljesen 

rugalmas a hossz, szélesség, magas-
ság és lemezformátum terén. Sok 
helyet biztosít a nyers lemezeknek, 
kész munkadaraboknak, maradék-
rácsoknak és csőprofiloknak.
A ZOLLNER vállalatcsoport szügyi 
telephelyén Európában is egyedül-
álló STOPA raktárrendszer került 
kialakításra. Az új technológiával 
már nem egy manuális szerkezetű, 
hagyományos gépparkot akartunk 
fölállítani, hanem egy integrált 
rendszert, amely lehetővé teszi az 
Ipar 4.0 irányba történő fejlődést. 
Gépeink gyakorlatilag éjjel-nap-
pal folyamatosan dolgoznak egész 
héten – tudjuk meg a ZOLLNER 
Mechanika Magyarország vezető-
jétől, aki így folytatja: ha egy gép 
leáll, az óriási kapacitáskiesést 
jelent, tehát fontos számunkra a 
jó szervizszolgáltatás is, gépeink 
állandó alapanyag-ellátása.
A tárolórendszerhez közvetle-
nül csatlakozik 4 db Trulaser 
5030 Fiber síkágyas lézervágó-
gép, illetve 2 db TruMatic 6000 
Fiber stanc-lézer kombi gép. A 
kivágott lemezterítékeket Lift 
Master Compact és SheetMaster 

automatizációk mozgatják a 
gépekről a tárolórendszerbe. 
Innen a további feldolgozást 2 db 
Trubend Cell 5230-as hajlítórobot, 
4 db Trubend 5170-es és 3 db Tru-
bend 7036-os hajlítógép, illetve 
egyéb technológiák végzik.

Szellem műszakok
Az automatizált rendszerek iránti 
erősebb érdeklődést az évtized 
közepétől érzékeljük Magyar-
országon, és pár éve jutottunk 
el oda, hogy a nagyvállala-
tok és a kkv-k is komolyabban 

foglalkoznak a lemezmegmun-
kálási folyamatlánc racionali-
zálásával – tudjuk meg Major 
Tamástól, a TRUMPF Hungary 
ügyvezetőjétől. Főleg a raktáro-
zásban és a szellem műszakok-
ban (gépkezelők nélküli többórás 
gyártás, vagy akár teljes műszak) 
van látványos szerepe a TRUMPF 
rendszereinek. Automatizálási 
igény ott merül fel elsősorban, 
ahol komplex rendszerekben 
gondolkodnak. 
A legnagyobb gyártók között, így 
a ZOLLNER-nél óriási, 903 lemez-
palettát kezelő valódi rugalmas 

Automatizált gyártáskiszolgálás
RAKTÁRRENDSZER A TRUMPF kínálatában megtalálható gyártásautomati-
zálási megoldások egyik legimpozánsabb része a STOPA nagy raktár-
rendszer, mely nem csak anyagtároló, hanem képes átvenni egy 
logisztikai központ átfogó feladatait a gyártás kiszolgáláshoz.

Mészáros Zsolt

„Ha egy gyártónál jó a megrendelés 
állomány, és ezért magas a gépek 

kihasználtsága, egy idő után eljutnak 
odáig, hogy nem a technológiai 

kapacitást növelik, hanem a rugalmas 
gyártási kapacitást fejlesztik.”

M A J O R  T A M Á S ,  A  T R U M P F  H U N G A R Y  K F T .  Ü G Y V E Z E T Ő J E
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STOPA nagyraktár-rendszer 
ZOLLNER Kft.-hez telepített 
műszaki adatai:
Hasznos teher palettánként max. 3.000 kg
Hasznos palettafelületek max. 1525x3050 mm
Rakodási magasság 1, palettánként max. 90 mm
Rakodási magasság 2, palettánként max. 275 mm
Rakodási magasság 3, palettánként max. 830 mm
Raktárhelyek száma nettó 884 db
Rendszer magassága 8900 mm
Rendszer hosszúsága kb. 45376 mm
Rendszer szélessége kb. 5480 mm   

Infó

gyártórendszert valósítottunk 
meg, ahol a raktárrendszerhez 
6 lemezmegmunkáló szerszám-
gép kapcsolódik. Az automatizá-
lás igényét általában az élet hozza 
magával, mi pedig partnereink 
igényeire adjuk az automatizált 
technológiákban rejlő válaszokat.

Összekapcsolt megoldások
Az összekapcsolt belső logiszti-
kai megoldásokat a TRUMPF a 
ditzingeni Ipar 4.0 mintagyá-
rában és már jó néhány kivá-
lasztott ügyfélnél bevezette. A 
megoldás tökéletesíti a gyártók 
logisztikai folyamatait, például 
a munkadarabok egyik állomás-
ról a másikra történő irányítását. 
„Előfordult, hogy a termékteszte-
lési programunkban részt vevő 
ügyfelek a beltéri lokalizációs 
rendszerünk üzembe helyezésé-
vel öt számjegyű megtakarítást 
értek el” – mondja Thomas Sch-
neider, a TRUMPF szerszámgé-
pek fejlesztéséért felelős vezetője. 
„Lehetővé teszi a számukra, hogy 
csökkentsék a keresési időket és 
intelligens módon priorizálják 
a feladatokat.” Ez folyamatosan 
egyre fontosabb lesz, mert a tétel-
méretek csökkennek és az alkat-
részgyártóknak egyre nehezebb 
a feladatokat a teljes gyártási 
folyamatban nyomon követni. 
Ugyanakkor a gyártók ügyfelei 
tudni akarják, hogy milyen szin-
ten van a rendelésük – ehhez az 
át láthatósághoz már hozzá-
szoktak az internetes üzletme-
net során. A beltéri lokalizációs 
rendszer lehetővé teszi a TRUMPF 

ügyfelei számára, hogy hatéko-
nyabban felügyeljék a gyártási 
folyamataikat és eleget tegyenek 
a saját ügyfeleik elvárásainak.

Raktárrendszerek
A STOPA raktárrendszeren kívül 
a TRUMPF kínálatában megta-
lálható automatizált logisztikai 
megoldás a TruStore 3000 soro-
zat dinamikus kompakt raktár 
is, mely az igényeknek megfele-
lően teljesen automatikus rend-
szerré bővíthető és csökkenti 
a helyigényt. A TruStore 3000 
sorozatot alapértelmezetten 
magasraktárral és polckezelő 
berendezéssel kínálják. A raktár 
magassága 15 lehetséges szintből 
választható ki, közben a raktárre-
keszek 90 vagy 170 mm-re beál-
líthatók. A raktár kényelmesen 
csatlakoztatható a TRUMPF 2D-lé-
zervágógépéhez, stancológépéhez 
vagy a kombinált lézer-stancgép-
hez. A modulelv alapján modulá-
risan bármikor bővíthető.
A legkisebb raktárrendszer megol-
dás a TruStore 1000 sorozat prak-
tikus kompakt raktár, mely ideális 
bevezetés a TRUMPF raktártechni-
kájának világába. A TruStore 1000 
sorozat megbízható és gazdaságos 
kompakt raktára megkönnyíti az 
anyagmozgatást. A TruStore 1000 
sorozat tökéletesen kiegészíti az 
automatizált lemezgyártást, a rak-
tárt a LiftMaster Store-on vagy 
LiftMaster Store Linearon keresz-
tül kapcsolják a gyártó gépekhez. 
Polckeze lő berendezés integráció-
jával a kompakt raktár a TruStore 
3000 sorozattá bővíthető ki.

Az anyagszállítás teljes 
vezérlése

Az informatikai háttér tekinteté-
ben a TruTops Fab Storage modul 
a gyártás teljes anyagszállítását 
vezérli, és kezeli a raktárállo-
mányt. Ehhez minden gép, vala-
mint raktárrendszer integrálásra 
kerül. A felhasználó gombnyo-
másra megkapja az anyag törzs-
adatait, bejövetelt és kimenetelt 
vagy az aktuális állományt. Ezen-
kívül a TruTops Fab Storage modul 
felügyeli a minimális állományt 
is. Leltározási listák használatá-
val és standard kiértékelésekkel 
a raktármozgás tovább optima-
lizálható. A TruTops Fab Storage 
modul tartalmazza a raktárkeze-
lőhöz a megfelelő felszereltségét. 
Az új Web Client-tel a raktáros 
a TruTops Fab Modul Storage-et 
mobilan is használhatja, így köz-
vetlenül a raktárból szkennelheti 
be az anyag vonalkódját, megad-
hatja a helyet, és aktualizálhatja 
az állományt. Ez időt takarít meg 
az anyaghoz menet, és csökkenti 
a hibalehetőséget az anyag egy-
szerű szkennelésével. Az ügyfe-
lek termékeket is bevihetnek a 
TruTops Fab Modul Storage-ba, 
és azokat raktárba helyezhetik. 
Ehhez az új modul a STOPA hosszú 
tárolású áruk raktáraival is kom-
munikálni képes. 
Fotók: TRUMPF, ZOLLNER

www.trumpf.hu
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A lemezmegmunkálással fog-
lalkozó vállalatok életcik-
lusának fontos állomása 

a technológia sor hátsó szeg-
mensébe tartozó felületkezelési 
módok, így pl. a porfestő rend-
szer saját üzemen belüli honosí-
tása. A Melior Laser megrendelői 
köre, ezen belül a műszeripar és 
elektronikai ipar, magas minősé-
get igényel, de a vállalat lemez-
alkatrész termékeit i l letően 
a komplexitás növelése még 
komolyabb szakmai kihíváso-
kat támaszt. „Az elérendő cél két 
kulcsszóval jellemezhető: magas 
szintű automatizáltság és haté-
konyság. Ez valósult meg a közel 
500 m2-es és kb. 350 000 m2 éves 
kapacitással rendelkező rend-
szerrel, egyedi és környezetba-
rát technológiával” – mondta el 
az idén ősszel üzembe helyezett 

beruházást értékelve Lendvai 
László ügyvezető igazgató.
„Már a beruházás tervezésének 
megkezdésekor, az együttgondol-
kodás során nagy hangsúlyt fektet-
tünk arra, hogy a mai kor igényeit 
minden téren kielégítő, környezet-
barát technológiát hozzunk létre. 
A megvalósult festő sor energia-
takarékos, elektromos üzemű 
fűtésrendszerrel felszerelt és telje-
sen automatizált” – mondta el a 
folyamatban a szövetség részéről 
aktív szerepet vállaló, a porfestés 
területén 20 éves tapasztalattal 
rendelkező Nagy Attila, a Nano-
surface Team alapítója, akivel 
szoros együttműködésben folyik 
a munka.

Egyedi felületkezelő 
technológia

A porfestő üzemek minőségé-
nek alapja az előkezelő sor, ami 
esetünkben cirkóniumos nano-
technológiás, környezetbarát 
előkezelő technológiával műkö-
dik. Különlegesség, hogy négy 
lépésben kiváló minőségű, és 
víztakarékos előkezelés zajlik 
a lehető legkevesebb szennyvíz 
keletkezésével. A festési minőség 
egyik alappillére, a vegyszerek 
koncentrációja, folyamatos pH 
méréssel, automatizált vegyszer-
adagolókkal állandó kontroll alatt 
van. A termékek az üzem felső 
részében kialakított elektromos 

kemencében száradnak, ahol az 
így kevesebb energiát felhasz-
nálva járul hozzá a környezetre 
is tekintettel lévő gazdaságos 
gyártáshoz.
A festést Wagner üzemű szórás-
technikával , egyedi , gyors 
színváltásra képes Wagner por-
központtal oldották meg, amihez 
egyedi tervezésű, saválló festő-
kabin csatlakozik ciklonos por-
visszanyerő rendszerrel . A 
porközpont saját kontrolling 
rendszerrel ellátott, így minden 
pillanatban folyamatosan ellen-
őrizhető, mennyi festék van a 
rendszerben, il letve, hogy az 
adott munkadarabra mennyi 
festék került.
A beégető kemence hasonló elven 
működik, mint a vízleszárító 
kemence, de magasabb hőfokon 
és több ideig vannak bent a mun-
kadarabok, hogy a festék térháló-
sodása (kikeményedése) rendben 
megtörténjen.
A minőség-ellenőrzés a vevők 
igényei szerinti minden vizs-
gálatot házon belül végez el. A 
festett munkadarabokon réteg-
vastagság-, tapadás-, fényesség- és 
keménységméréseket rendsze-
resen végeznek, más vizsgála-
tok – sóköd vizsgálat, színmérés, 
benyomódás vizsgálat, hajlítás 
teszt – bizonyos időközönként 
mintalemezeken történnek. 

www.meliorlaser.hu

Környezetbarát felületkezelési 
eljárás a lemezmegmunkálásban
FESTÉS A lemezmegmunkálással foglalkozó cégek életében akkor jön el 
a technológia sor hátsó szegmenséhez tartozó beruházások ideje, amikor 
a partneri kör prémium minőség iránti igénye másként már nem kielé-
gíthető, illetve az elérte minőségi, vagy gazdaságossági területen felső 
határát. A Melior Laser példáján tekintjük át, mit jelent a fejlődés e 
szakaszának elérése egy magyar cég életében.

További információ
Együttműködés

A tervezés 2020 szeptem-
berében indult el, a 

sorozatgyártás a rendszer-
auditokat követően lega-

lább két műszakban zajlik 
majd. A tanulóidőszak 

minimalizálását a házon 
belüli szakembergárda 

felkészültsége, és a megfe-
lelő rendszer- és technoló-

giai ismeretekkel rendel-
kező szakmai szövetséggel 

való együttműködés 
dominálta.
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A volfrám a Sandvik Coro-
mant tömör keményfém 
szerszámainak lét fon-

tosságú alkotóeleme, az anyag 
becsült tartaléka körülbelül 
hétmillió tonna. Az elsődleges 
nyersanyagokhoz való hozzáfé-
rés kulcsfontosságú a Wolfram 
helyzetének megőrzéséhez, de 
az üzem a már létrehozott esz-
közökbe is beruház. Zöld szem-
pontból az újrahasznosított tömör 
keményfémből 70%-kal kevesebb 
energiafelhasználással készíthető 
új szerszám, mint az eredeti alap-
anyagokból. A gyártás szintén 
fenntarthatóbb, és az újrahasz-
nosított anyagok felhasználása 
40%-kal kevesebb szén-dioxidot 
bocsát ki, mint ha az alapoktól 
indulnánk.
Bármely új folyamat bevezeté-
sével a siker gyakran attól függ, 
hogy képes-e kielégíteni az üzleti 
igényeket. 
A termék teljes életciklusának fel-
ügyelete révén a vállalkozások 

nagyobb mértékű ellenőrzést 
kapnak az eszközeik felett. Ez 
az ellenőrzés azt jelenti, hogy 
egy vállalat hatásosan felülvizs-
gálhatja a költségeit, miközben 
segíti az ügyfeleket is, akiknek 
előnyt jelent a használt termékek 
eladása, és olyan beszállítói kap-
csolatokat alakíthatnak ki, ame-
lyek nem szűnnek meg az eredeti 
vásárlás befejezése után. 
A használt keményfém lapka 
95%-a újrahasznosítható. Ebből a 
keményfémből a volfrám 75%-ot 
tesz ki. A Wolfram telephely egy 
olyan, házon belüli újrahaszno-
sítási folyamatot fejlesztett ki, 

amelyből a Sandvik Coromant 
ügyfelei a világ minden táján 
profitálhatnak. A Sandvik Coro-
mant megszervezi az ügyfél által 
használt keményfém szerszá-
mok gyűjtését. Az újrahaszno-
sítási dolgozók elvégeznek egy 
röntgenfluoreszcencia-elemzést 
egy letapogató rendszer segít-
ségével, amely meghatározza a 
kapott szerszámok összetételét. 
A kezdeti zúzás után az újonnan 
porított szerszámok keményfém 
port képeznek. 
Ez a por ezután kémiai tisztítá-
son megy keresztül, amely előse-
gíti az olyan anyagok kinyerését, 
amelyek tulajdonságai meg-
egyeznek a Wolfram bányáiban 
eredetileg talált volfrámmal. A 
porkohászati keményfém további 
elemeit is fenntartható módon 
kezelik. Például, a használt szer-
számokból kinyert kobaltot újra-
hasznosítás céljából harmadik 
félnek küldik el. A felelős part-
nerként való fellépés érdekében 
a vállalkozásoknak be kell épí-
teniük az újrahasznosítást az 
eszközkezelési stratégiájukba. 
Környezetvédelmi szempont 
ugyanakkor a szívós anyagokban 
nagyobb folyamatbiztonságot 
kínáló tömör eszközök biztosí-
tása. A Sandvik Coromant az újra-
hasznosítási szempontok szerint 
fejlesztette ki termékcsaládjának 
legújabb kiegészítését, a -GM geo-
metriájú CoroDrill® 860-at.  

Keményfémek újrahasznosítása
KÖRFORGÁS Az ausztriai Wolfram Bergbau und Hütten a Sandvik csoport 
részeként, a világ egyik legnagyobb volfrám-előállítója. 

További információ
Előnyök
A körfolyamat alkalmazá-
sa válaszol a globális 
fenntarthatósági kihívá-
sokra, miközben egy olyan 
problémát is kezel, amely-
lyel kevés ügyfél akar 
foglalkozni: a hulladékot.

A Sandvik Coromant újrahasznosítási 
programjába bármely gyártó keményfém 

szerszámai beküldhetők, mérettől, 
iparágtól és helytől függetlenül.
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AMitsubishi 2 új tömbös 
precíziós CNC szikrafor-
gácsoló: az SG8 és SG12

már az új D-Cubes vezérlővel 
érhető el. A vezérlő révén minden 
lényeges műveleti státusz és az 
üzemeltetési ciklus előhívható 
egy érintésre, a gép összekapcsol-
ható meglévő termelésirányító 
és analizáló rendszerekkel, így 
könnyen elérhetőek a termelési 
adatok, optimalizálható az üze-
melés. A „Job Planner” mun-
kaütemező pedig lehetővé 
teszi, hogy egyszerűen előre 
vegyük a sürgős munkákat, 
automatikusan elmentve a 
félbeszakított munka paramé-
tereit, így az később azonnal 
folytatható a félbeszakítási 
ponttól! További újítás: az új 
intelligens hőmérséklet 

kompenzációs rendszer, mely 
garantálja a precíz megmunká-
láshoz szükséges feltételeket a 
legkisebb hőmérséklet-változás 
esetén is (opcióként érhető el). 
Az új IDPM3 generátor sza-
bályzó   funkció, mely jelen-
tősen csökkenti az élkopásokat 
az elektródáknál, főként mély 
bordák esetében lényeges. A meg-
növelt leválasztási sebességnek 
köszönhetően akár 50%-ra csök-
kenhet a megmunkálási idő az 

előző generációs gépek-
hez képest. Az Esperad-
vance Pro Lite szoftver 
pedig lehetővé teszi az 1 
pc-ről történő akár 5 gép 
programozását is. 
A Brother BV7-870 

aut om at a ad a goló 
rendszer egy egyszerű, kom-
pakt és hatékony megoldás az 
alkatrész-adagolásra a Brother 
Speedio S500X2 és M200X3 meg-
munkálóközpontoknál. Egyszerű 
installáció és kezelés jellemzi, 
illetve integrált vezérlése révén 
folyamatos a kapcsolat a gép és 
az adagoló között.

A Japán Nakamura-Tome JX-250 
multifunkciós CNC eszterga-
központ maróorsója kétféle 
fordulatszámmal érhető el: az 
alap 12  000 f/min – általános 
megmunkálásra ajánlott –, míg 
opcionálisan 20 000-es orsófor-
dulatszám is elérhető, ami ideális 
speciális megmunkálás esetén. 
A kúpvégződés Capto C6 rend-
szerű. A szerszámtár alapban 80 
férőhelyes, de elérhető a 120-as 
tárkapacitás opcionálisan. A két 
alsó revolverfej szerszámhelye-
ivel összességében 168 db szer-
számmal tudunk gazdálkodni 
a megmunkálás során. A JX-250 
„beszélőnév”: a 250 – a maróorsó 
Y-irányú megmunkálási tartomá-
nyára utal, minthogy a főorsó Y 
elmozdulása +/- 125 mm, a befo-
gott munkadarab tengelyétől 
számítva. Főorsómotor built-in 
kialakítású és 22/15 kW teljesít-
ményű, B tengely irányú elfordu-
lása pedig +/- 120°. A maróorsóház 
magassága: 349,1 mm, ami jelen-
leg  a piacon a legkisebb méret-

nek számít. Ennek egyenes 
következménye a nagyobb 
szerszámkinyúlási lehető-
ség, ami a hasonló gépeknél 
nagyobb megmunkálási teret 
biztosít. Mindehhez optimá-

lis gép méret párosul: 5 550 x 
3 258 mm-es alapterület, 25 000 
kg gépsúly mellett. A built-in 

2020 – sok újdonságot hozott…
És itt nem csak a koronavírus okozta új helyzetre gondolunk, hanem a 
szerszámgép iparban számos fejlesztés és innováció magyarországi 
megjelenése is erre az évre datálható.
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orsós kialakítású fő- és alorsója 
révén magasabb vibrációmen-
tesség és nagyobb gyorsulás 
érhető el, természetesen mind-
két orsó 0.001 fokonkénti pozici-
onálást biztosít. Standardban 1 
db hajtott szerszámos, Y tengelyes 
revolverfejjel van a gép szerelve, 
opcionálisan ugyanolyan para-
méterekkel rendelkező máso-
dik revolverfej is rendelhető. A 
Nakamura-Tome JX-250 a gyártó 
– Fanuc alapokra épített – legmo-
dernebb 19” érintőképernyős NT 
SmartX vezérlőjével van ellátva. 
Rengeteg hasznos funkcióval, 8 
GB tárhellyel rendelkezik a tárolt 
programok számára.
A Nakamura-Tome másik újdon-
sága: a TW-30 2 revolverfejes, 
hajtott-szerszámos, C és Y tenge-
lyes, ellenorsós esztergaközpont! 
Ennek a modellnek, az elődjéhez 
képest erőteljesebb lett a hajtott 
szerszám motor teljesítménye 
(7,5 kW az eddigi 5,5 kW helyett, 

illetve a fordulatot is megnövel-
ték 3600-ról 6000 f/p-re). Ennek 
köszönhetően nagyobb forgácso-
lási teljesítmény érhető el. Az új 
fejlesztésű szervomotorok jóvol-
tából megemelkedtek az előto-
lási gyorsjáratok is: X tengelyen 
25 m/p, Z tengelyen pedig 30 m/p. 
Ebben a modellben 2, azonos 
méretű, teljesítményű és rangú 
orsó (ikerorsók) van beépítve. A 
maximális forgácsolási átmérő 
a standard 335-ról opcionálisan 
400 mm-re növelhető, míg a gép 
súlya 10 800 kg-ról 14 500 kg-ra 
nőtt, így robusztussága révén 
még pontosabb munkavégzésre 
képes. A TW-30 már új vezérlővel 
érhető el: az NT smartX vezérlő 19 
colos, érintőképernyős monitor-
ral. Az új fejlesztésű vezérlő alkal-
mazása miatt gyorsabb lett az 
ütközést gátló légzsákfunkció, az 
ütközést követően 0,001 másod-
perc alatt reagál, így rendkívül 
lecsökken a gépsérülés mértéke.

A Hartford S8 és S10 lineáris 
vezetékes függőleges megmun-
kálóközpontokat a piaci igények 
hívták életre! Ez a két modell 
tökéletes, remek ár-érték arányú 
megoldást jelent azon vevők szá-
mára, akik kisebb méretű és kis 
és közepes súlyú alkatrészeket 
gyártanak, és ezért elegendő 
egy kisebb méretű gép, könnyebb 
géptest, és valamivel alacsonyabb 
terhelhetőség, mint ami a „nagy-
testvér” LG sorozatnál. 

A Hartford 2 új modellje az 
5 tengelyes függőleges gépcsa-
ládban: az 5A-40R és 5A-95Q.
A 40R-es verzió az eddigi 65E és 
65EF modelleknél kisebb asztal-
lal (320 mm az asztal átmérő) 
és löketekkel (X: 410 mm; Y: 610 
mm, Z: 510 mm) rendelkezik. A 
95Q-t viszont megnövelt asztal 
(800 mm az átmérő) és nagyobb 
löketek (950x850x650 mm) jel-
lemzik. Mindemellett újdonság 
a nagyobb szerszámtár: 24-es a 
kisebb modellnél, míg 40-es a 
95Q-nál. 

 www.eszterga.hu

A Mitsubishi új tömbös szikraforgácsoló 
gépcsaládja: az SG sorozat, a Brother 
BV7-870 automata adagoló rendszere, 

a Nakamura-Tome JX-250 multifunkciós 
és a TW-30 2 revolverfejes CNC 

esztergája, vagy a Hartford S8 és S10 
lienáris vezetékes függőleges 

megmunkálóközpontja és 2 új 5 
tengelyes függőleges modellje is idén 

debütál Magyarországon.
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E gy gyártócsarnok 
üzemeltetésénél a 
gyors kommuni-

káció, a munkatársak 
biztonságának meg-

teremtése és a haté-
konyság növelése 

az első számú 
szempontok 

között van. 
A gyártó 

szektor 
részt-

vevői gyakran szembesülnek 
azzal a problémával, hogy az 
alkalmazottak közötti informá-
ciócsere nem elég hatékony, eset-
leg mobiltelefont használnak, 
amellyel nincs lehetőség csopor-
tos kommunikációra és a zajos 
környezetben sokszor előfordul, 
hogy nem érthető tisztán, amit a 
kolléga szeretne mondani. 
Mi történik akkor, ha egy meghi-
básodás következtében probléma 
adódik a gyártósoron, esetleg 
tűz üt ki? Ebben az esetben az 
alkalmazottaknak azonnal cse-
lekedniük kell; gyors és érthető 
kommunikációval megszüntetni 
a problémát, hiszen az ő bizton-

ságuk az elsődleges. De ez a 

gyors és érthető kommunikáció 
a gyártócsarnokokban nemcsak 
vészhelyzet esetén fontos, hanem 
mindennapi alapfeltétel. 

Sokkal gyorsabb 
információátadás személyek 
vagy csoportok között

Ha például egy alkalmazott a gép 
mellett állva szeretne beszélni 
kollégájához, nem kell hozzá oda-
sétálnia, és nem kell őt telefonon 
felhívnia, így megspórolhatók a 
tárcsázással, valamint a túloldali 
kicsengés hallgatásával eltöltött 
haszontalan másodpercek is. 
Hiszen az adóvevők használa-
tával másodperc töredéke alatt 

Hatékony kommunikáció 
a gyártásban
ADÓVEVŐK A gyártás során kulcsfontosságú lehet a munkatársak gyors 
egymás közötti kommunikációja, ezáltal a termelési idő csökkentése és 
az alkalmazottak nagyobb biztonsága. Ennek megoldásában nyújt 
segítséget az adóvevők használata a munkahelyi kommunikációban és 
a munkairányításban. 
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indíthat beszédet a készüléken 
lévő PTT gomb megnyomásával, 
a másik fél pedig azonnal le tudja 
reagálni a hallottakat. 
Lehetőség van arra is, hogy a beszé-
det egy csatornaváltással csupán 1 
fő, egy adott munkacsoport, vagy 
az összes munkatárs hallja. Az 
elhangzó információk vagy uta-
sítások több tucat, vagy akár több 
száz készüléken (nincs limit), valós 
időben hallhatóvá válnak. 
Ha az információk azonnali cso-
portos eljuttatására, mielőbbi 
válaszra, vagy azonnali sürgős-
ségi segélyhívásra van szükség, 
az adóvevőkkel zajló kommuni-
káció sebességével semmi nem 
veheti fel a versenyt.

Kommunikáció zajos 
környezetben is

Biztosan ön is tapasztalta már, 
hogy egy gyártócsarnokban 
nagyon hangosan üzemelnek a 
gépek. Ilyenkor szinte lehetet-
len hallani, amit akár a mellet-
tünk álló mond, nem beszélve 
a távolabbi kollégákról. Az adó-
vevők extra funkcióit, i l letve 
különböző tartozékait használva 
kiszűrhetjük a hangos zajokat és 
kristálytiszta kommunikációt 
valósíthatunk meg a leghango-
sabb gép mellett állva is.
A Motorola adóvevőkhöz több száz 
tartozék vásárolható – köztük fej-
hallgatók, fülhallgatók, akuszti-
kus csöves fejszettek, mikrofonok, 
Bluetooth eszközök –, melyek 
mind a kristálytiszta beszédát-
vitelt biztosítják. Az intelligens 

hangerő funkció a munkahely zaj-
szintjének megfelelően automa-
tikusan növeli vagy csökkenti a 
rádió hangerejét, a háttérzajszűrő 
pedig gondoskodik róla, hogy a 
kommunikáció mindig világos 
és jól érthető legyen. 

Adóvevő típusok
Az adóvevős kommunikáció 
előnyeiről most térjünk át arra, 
hogy milyen típusú adóvevők 
léteznek, és hogyan válasszunk 
közülük, amennyiben gyártó-
csarnokot üzemeltetünk.

Engedély nélkül használható 
és frekvenciaengedély-köteles 
adóvevő típusok

Adóvevő vásárlás előtt gyakran 
felmerül a kérdés, hogy szaba-
don (frekvenciaengedély nélkül) 
használható, vagy frekvencia-
engedély-köteles adóvevőt vásá-
roljunk. Mi a különbség a kettő 
között, miért van szükség frek-
venciaengedélyre, ki szerzi be 
az engedélyt? Van-e olyan adó-
vevő, amely nagy hatótávolsággal 
rendelkezik, mégsem kell hozzá 
engedélyt igényelni? Nézzük a 
válaszokat, és hogy melyik típust 
ajánljuk gyártócsarnokokban tör-
ténő kommunikációra. 

Engedély nélkül használható 
adóvevők

Az engedély nélküli haszná-
lat azt jelenti, hogy nincs szük-
ség frekvenciaengedélyre; mivel 

ezek a készülékek a 446 MHz-es 
szabad frekvencián működnek, 
így vásárlás után bárki azonnal 
használhatja őket. Ilyen adóvevő-
ket gyakran vásárolnak alkalmi 
használatra és rövidebb távolsá-
gokra történő kommunikációhoz. 
0,5 watt kimenő teljesítményük-
kel jobbára kisebb távolságokra 
használhatók, de ha megfele-
lőek a látási és domborzati viszo-
nyok, akkor több tíz kilométerre 
is megnőhet a hatótávolságuk. A 
nem engedélyköteles (vagy más-
néven PMR446) készülékek előre 
programozott csatornákkal ren-
delkeznek, amelyek az Egyesült 
Királyságban és egész Európá-
ban egyaránt frekvenciaenge-
dély nélkül használhatók. 
Előnyük, hogy használatba véte-
lükhöz nincs szükség engedé-
lyezési eljárásra és nem kell 
semmilyen használati díjat fizetni, 
általában olcsóbb készülékek, és 
nagy választék áll rendelkezésre. 
Hátrányuk viszont, hogy hatótá-
volságuk jelentősen kisebb (lakott 
területen belül átlagosan 3 km, ami 
erősen függ a terep- és beépítettségi 
viszonyoktól), a közös frekvencia-
használat miatt más felhasználók 
is kommunikálhatnak ugyanazon 
a csatornán, és emiatt vészhelyzet-
ben nem jól használhatók.
Megkülönböztetünk hobbi célú 
és ipari használatra tervezett 
készülékeket. A hobbi célú wal-
kie-talkie-k nem mindennapi 
használatra vannak kialakítva, 
ipari körülmények között köny-
nyebben „elhasználódhatnak”, így 
ezeket inkább kiránduláshoz, síe-
léshez, családi kommunikációhoz 
javasoljuk.

Napi számtalan információcsere 
szükséges ahhoz, hogy megfelelő 

termékek kerüljenek le 
a gyártósorról és hatékonyan 

történjen a termelés. Ezt a gyors és 
érthető kommunikációt az adóvevők 

maradéktalanul biztosítják.

További információ
Korlátlan 
beszélgetés 
percdíjak nélkül
A vállalat kommunikációs 
eszközeinek meghatáro-
zásánál a költségvonzat 
sem elhanyagolható 
szempont. Az adóvevők 
esetében nincsenek 
percdíjak, így a kommu-
nikációs kiadások a 
használat mértékétől 
függetlenül kézben 
tarthatók.
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Mindennapi munkavégzéshez az 
ipari kivitelű adóvevőket ajánljuk 
a gyártó cégeknek, amelyek már 
nagy kapacitású akkumulátorokkal 
vannak ellátva, masszívabb, ellen-
állóbb kivitelűek (víz-, por- és ütés-
állók). A digitális üzemmódban (is) 
működő engedély nélkül használ-
ható típusoknál a sávok kevésbé ter-
heltek, mint az analóg adóvevőknél.

Engedélyköteles, 
professzionális, UHF/VHF sávú 
adóvevők

Ha az adóvevő készülék nem 
a 446 MHz-es, hanem egyedi 
frekvencián működik, akkor 
a használatához frekvencia-
engedély szükséges. Az egyedi 

frekvencia használata segít 
távol tartani a nem kívánt rádió-
forgalmat az adott csatornáról, 
emiatt jelentősen kisebb a zavar 
a kommunikációban. 
Számos szektor mellett a gyár-
tóipar számára is leginkább 
engedélyköteles ipari rádiókat 
javaslunk, mivel strapabírób-
bak, hosszabb üzemidőt, nagyobb 
hatótávolságot, számos extra 
funkciót és nagyobb intimitást 
biztosítanak. 
Többféle típus közül választhat-
nak a vásárlók: kicsi, modern, 
vízálló, robbanásbiztos, analóg/
digitális, átjátszó kompatibilis, 
Bluetooth funkcióval és GPS-szel 
ellátott modellek. 
A frekvenciaengedély beszerzésé-
hez a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatósághoz kell fordulni, de 
cégünk – az Anico Kft. – elkészíti az 
engedély megszerzéséhez szüksé-
ges dokumentumokat a felhaszná-
lóknak, így nekik csak az éves díj 
befizetésével kell foglalkozniuk, 
ami adóvevő típusonként eltérő. 

Modern adóvevők, amelyekkel 
a távolság már nem akadály

Az adóvevők legújabb generációja 
szinte korlátlan ható távolsággal 

rendelkezik, így ezek használa-
tával nagyobb távolságban dol-
gozó vagy mozgó munkatársakat, 
de akár az ország több pontján 
lévő gyártócsarnokok kommu-
nikációs rendszerét is összeköt-
hetjük. Ráadásul ezekhez az 
eszközökhöz frekvenciaengedély 
sem szükséges, ugyanis internet 
alapon működnek, a beszédátvi-
telre WiFi/3G-4G adatforgalmat 
használnak. Ahol van hálózati 
lefedettség, ott működni fognak 
az eszközök – így biztosítható 
a szinte korlátlan hatótávolság, 
akár több ezer kilométerre lévő 
országok között is. 
A professzionális, vagy nagyobb 
területi lefedettséget igénylő fel-
használók számára eddig csak az 
egyedileg kijelölt frekvenciákon 
működő saját, átjátszós rendsze-
rek jöhettek szóba, melyek költ-
sége milliós tétel is lehetett. Az 
internet alapú adóvevők jelent-
hetik a megoldást arra, hogy 
a munkatársak költséghatéko-
nyan, saját hálózat kiépítése és 
földrajzi korlátok nélkül, megbíz-
ható rádiókapcsolatban lehesse-
nek egymással.

Melyik adóvevő lesz az ideális?
Az adóvevő készülékek válasz-
tásánál fontos kérdés a haszná-
lat célja, a felhasználók egymás 
közötti távolsága és a helyi 
adottságok. A hatótávolság nem-
csak az akkumulátor teljesítmé-
nyétől, hanem nagyban függ a 
terepviszonyoktól, az adóvevő 
antenná jától, a falazat anyagától 
és vastagságától, extra körülmé-
nyektől (por-, víz-, robbanásve-
szély) stb.
Általánosságban azt mondhat-
juk, hogy a kisebb gyártelepek 
esetén a frekvenciaengedély 
nélkül használható adóvevők 
is tökétesen megfelelhetnek. 
A nagyobb telephel lyel ren-
delkező gyáraknak az enge-
délyköteles típusokat ajánljuk. 
Ha pedig a kommunikációval 
igazán nagy távolságokat kell 
áthidalni, akár távolban lévő 
telephelyeket összekötni, akkor 
az internet alapú adóvevőket 
javasoljuk. 

További információ
Anico Kft.

Amennyiben ön is érdek-
lődik az adóvevős kom-

munikáció iránt, látogas-
son el budapesti bemuta-

tótermünkbe, ahol segí-
tünk kiválasztani a 

legmegfelelőbb modellt, 
amit akár 1 hétig ingyene-
sen tesztelhet saját gyártó-

csarnokában.

www.anico.hu

A legújabb adóvevő készülékek 
a bennük lévő SIM kártyák által 

biztosított országos és EU-n belüli 
mobilinternet-hálózat lefedettségi 

területén, illetve Wi-Fi kapcsolaton 
működnek.
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MOTOROLA 

SOLUTIONS 
PLATINUM RESELLER 

MOTOROLA SOLUTIONS 
IPARI ADÓVEVŐK
A gyártó szektor résztvevői gyakran szembesülnek azzal a 
problémával, hogy az alkalmazottak közötti információcsere sokszor 
nem megoldott, esetleg mobiltelefont használnak, amellyel nincs 
lehetőség csoportok közötti kommunikálásra. Ebben jelentenek 
segítséget a Motorola Solutions ipari adóvevői.

KRISTÁLYTISZTA
HANGÁVITEL

IPARI KIVITELŰ 
KÉSZÜLÉKEK 

ZAJSZŰRŐS 
TARTOZÉKOK 

@)anico A Motorola Solutions magyarországi platinum partnere az Anico Kft.



A motor áramfelvételét mikro-
szekundumos felbontással 
figyeli, a beállítható legrövi-

debb EtherCAT-ciklusidő 62,5 μs. 
A túlminta-vételezés azt jelenti, 
hogy a folyamatadatok szükség 
esetén egyetlen adatátviteli ciklu-
son belül többször is beolvashatók, 
majd EtherCAT kommunikációs 
protokollon keresztül elküldhetők 
a vezérlőnek. 
A rend k ív ü l d i nam i k us , 
EtherCAT-alapú, AX8000 típusú 
szervorendszer ipari PC-jében 
lévő mozgásvezérlő 64,5 μs-on-
ként képes elküldeni a szervohaj-
tásnak az új beállítási értékeket. 
A hasonló vezérlőrendszerek álta-
lában csak 1 ms-os ciklusidővel 
tudnak működni. Az AX8000 belső 

vezérlőprogramja most már támo-
gatja a Beckhoff EtherCAT be-/
kimeneti termináljaiból ismert 
túlminta-vételezést is. Ennek 
során a rendszer egyetlen adatát-
viteli cikluson belül többször, akár 
128-szoros túlmin ta-vételezési 
tényezővel vesz fel folyamatada-
tokat, majd azokat egy tömbben 

továbbküldi EtherCAT kommuni-
kációs protokollon keresztül. Ez 
lehetővé teszi, hogy a magasabb 
szintű vezérlő egyetlen adatátvi-
teli cikluson belül több beállítási 
pozíciót vagy sebességet küldjön 
a hajtásnak, amelyet azután az 
végrehajt. Ezenfelül a hajtásban 
többször rögzíthetők a mért válto-
zók, és a pufferelt értékek egyetlen 
cikluson belül a vezérlő rendelke-
zésére bocsáthatók, így például a 
TwinCAT automatizálási szoftver 
Scope View megjelenítőjében még 
nagyobb felbontással ábrázolha-
tók a grafikonok.
Az EtherCAT rendszer elosztott óra-
jelei révén a más hajtásokkal való – 
túlminta-vételezéssel vagy anélkül 
történő – szinkronizálás probléma-
mentesen elvégezhető. A túlminta-
vételezést precíziós megmunkáló 
és egyéb gépekben alkalmazzák, 
valamint olyan rendszerekben, 
amelyeknél technológiai követel-
mény a finom időbeli felbontású 
mérésadatok kiértékelése. 

www.beckhoff.hu

A legrövidebb vezérlési ciklus, 
átviteli ciklusonként több 
mintavétellel
TÚLMINTA-VÉTELEZÉS A Beckhoff nagy teljesítőképességű AX8000 többten-
gelyes szervorendszere rendkívül nagy dinamikával és igen rövid ciklus-
idővel rendelkezik. 

Az AX8000 típusú kompakt, 
többtengelyes szervorendszer már 

támogatja az EtherCAT terminálokból 
ismert túlminta-vételezést is.
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BAUMGARTNER AUTÓCENTRUM KFT.
BUDAPEST

1118 BP., BUDAÖRSI ÚT 121.
TEL./FAX: 246 3900

KŐBÁNYA
1101 BP., ALBERTIRSAI ÚT 1.

TEL./FAX: 263 7853

CSEPEL
1211 BP., KOSSUTH L. U. 1-9.

TEL./FAX: 420 7777

Új CLIO vegyes fogyasztás l/100 km: 4,1 – 7,7; CO2-kibocsátás g/km 110 – 147, Új CAPTUR vegyes fogyasztás l/100 km: 4,7 – 8,2; CO2-kibocsátás g/km 122 – 152. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-

Új CLIO és CAPTUR készletről,
akár azonnal!

Foglalj online a jól ismert modellekből, készletről! 
Böngéssz több száz autónk közül: 
www.renaultkeszletrol.hu



A Mesterséges Intelligencia 
Nemzeti Laboratórium 
(MILAB) célja Magyaror-

szág szerepének megerősítése 
a MI területén. A MILAB célja 
a mesterséges intelligenciához 
kapcsolódó kiemelt témákban 
publikációk, szabadalmak, tech-
nológiatranszfer és ipari kapcso-
latok elősegítése, finanszírozása. 
Kiemelt cél még a területen 
működő ipari, egyetemi és kuta-
tóintézeti szereplők összekapcso-
lása, közös képviselete piaci és 
nemzetközi projektekben.
A MILAB kutatási programja 
összhangban van a 2020–2030 
időszakra kijelölt Magyarország 
Mesterséges Intelligencia Stratégi-
ájával, a stratégia kiemelt kutatási 
elemeit valósítja meg. A piaci, tár-
sadalmi, államigazgatási igények 
becsatornázását, irányok követé-
sét a MILAB projektirodája a Mes-
terséges Intelligencia Koalícióval 
együttműködésben végzi.
A MILAB fő kutatási területei: az 
MI, mélytanulás (deep learning) 
matematikai alapjai; természetes-
nyelv-feldolgozás; gépi érzékelés; 
orvosi, egészségügyi és biológiai 
alkalmazás; biometriai alkalma-
zások, személyes adatok védelmét 
biztosító adatfeldolgozó techno-
lógiák; agrár- és élelmiszeripar; 
közlekedés; gyártás és feldolgo-
zóipar; távközlés.
A Mesterséges Intelligencia Nem-
zeti Laboratóriumot a SZTAKI 
vezeti, ezen belül az alapkutatási 
témákat a Rényi Intézet koordi-
nálja. A Laboratórium 10 egyetemi, 

kutatóhelyi és közigazgatási part-
nerrel indult. A MILAB szakmai 
vezetője Benczúr András, a SZTAKI 
Informatikai Kutatólaboratóriu-
mának vezetője, a projekt koordi-
nátora Érdi-Krausz Gábor.
A MILAB projektpartnerei: Rényi 
Alfréd Matematikai Kutatóinté-
zet, a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem (BME), 
a Társadalomtudományi Kutató-
központ (TK), az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE), a 
Semmelweis Egyetem (SE), a 
Széchenyi Egyetem (SZE), a Sze-
gedi Tudományegyetem (SZTE), a 
Kísérleti Orvostudományi Kutató-
intézet (KOKI) és a Nemzetbizton-
sági Szakszolgálat (NBSZ).

Autonóm Rendszerek Nemzeti 
Laboratórium

Az Autonóm Rendszerek Nemzeti 
Laboratórium célja a mobilitás-
sal kapcsolatos kutatási feladatok 
hatékony és innovatív megoldása 
a hazai szakemberek, műszaki 
eszközök és releváns kutatási 
eredmények integrált felhaszná-
lásával. Fókuszában az önvezető 
közúti járművek, légi járművek, 
mobil robotok és autonóm gyártó-
rendszerek állnak. Tevékenysége 
a mobilitással összefüggésben 

lévő kutatásokra, a funkcionális 
és kooperatív működést demonst-
ráló fejlesztésekre, a tudástransz-
fer megvalósítására, ál lami 
pályázati és ipari projektekre, 
valamint az oktatásra irányul. 
A projektben létrejövő kutatási 
eredmények és know-how nem-
csak a hazai járműipar hozzá-
adott értékének növekedését, 
valamint az ipari cégek és a kuta-
tói közösség összefogását segítik, 
de az eredmények kommunikálá-
sával az autonóm járművek társa-
dalmi elfogadottságát is növelik.
Az Autonóm Rendszerek Nemzeti 
Laboratórium az európai uniós 
kutatási és innovációs elvekkel 
és célkitűzésekkel összhangban 
határozza meg küldetését, jövő-
képét és kutatás-fejlesztési felada-
tait. A Laboratórium az autonóm 
járművek kutatásához kapcsolódó 
sokrétű feladatokat ökosziszté-
mába szervezi, és a részfeladatok 
(modellezés, környezetérzékelés, 
pályatervezés, beavatkozás, kom-
munikáció) kutatásához megfelelő 
infrastruktúrát biztosít a tagok-
nak, valamint a hazai KKV-knak.
Az Autonóm Rendszerek Nem-
zeti Laboratórium vezetését a 
SZTAKI látja el. A laboratórium 
szakmai vezetője Gáspár Péter, a 
SZTAKI Rendszer és Irányításel-
méleti Kutatólaboratóriumának 
vezetője. Emellett két felsőok-
tatási intézmény, a Széchenyi 
István Egyetem (SZE) és a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem (BME) vesz részt 
a projektben. 

Mesterséges Intelligencia 
laboratórium 
MÉLYTANULÁS A Pécsi Tudományegyetemen bejelentették 18 Nemzeti 
Laboratórium elindulását. A Nemzeti Laboratóriumok adott kutatási 
témában összefogják a kutatóintézeteket, egyetemeket és az ipari 
szereplőket. 
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GYÁRTÁSKÖZELI 
MÉRÉSTECHNIKA 
PROFESSZIONÁLIS MÓDON

Multiszenzoros-
mérőgépek

Optikai mérőgépek

Érdesség- és
kontúrmérők

3D-koordináta
méréstechnika

GGW Gruber Hungary Kft.
H-8400 Ajka | Szent István út 75. | Tel: +36 88 560 300

info@gruber.hu | www.gruber.hu

Kézi mérőeszközök



A Continental technológiai 
vállalat egyik hazai telephe-
lye, a veszprémi Continental 

Automotive Hungary Kft. Fejlesz-
tési Központja beruházást hajtott 
végre a járműdinamikai tesztpá-
lyájának átépítésével. A beruhá-
zási döntést a biztonsági funkciók 
és a vezetéstámogató rendszerek 
iránti piaci igények hívták életre, 
melyek eredményeként a Con-
tinental versenyképessége és a 
régióban meghatározó fejlesztői 
szerepe is erősödik. A megújult 
tesztpálya immár öt modult biz-
tosít a tesztelési igények teljesíté-
séhez, melyek a dinamikai felület, 
a kezelhetőségi pálya, a fékfelü-
let, az emelkedő és lejtő modul, 
továbbá a döntött gyorsítósáv.

„Veszprémi vállalatunk több mint 
25 éves fennállását követően egy 
újabb mérföldkőhöz érkeztünk. A 
valós környezetben folytatott tesz-
telési képesség meghatározó haté-
konysági tényező a gyors fejlesztési 
ciklusidőt elváró piaci szereplők-
nél. Komoly lehetőség és felelősség, 
hogy a járműdinamika területén a 
fejlesztéstől a gyártáson át a teszte-
lésig a teljes értékteremtési láncot 
lefedve képesek vagyunk a vevő-
inknek magas minőségben értéket 
teremteni. A tesztpálya beruházása 
a jövőbeli autóipari trendekhez iga-
zodva kiegészíti képességeinket 
ahhoz, hogy versenyképességün-
ket erősítsük és innen, Veszprémből 
formáljuk a jövő biztonságos mobi-
litását” – mondta el Pápai Tamás, a 
veszprémi Continental Automotive 
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.
Matthias Matic alelnök, a Conti-
nental Járműdinamikai (Vehicle 
Dynamics) üzletágának vezetője 
köszöntő beszédében hangsú-
lyozta: „A veszprémi tesztpálya 
nagyszerű lehetőségeket kínál 
számunkra az összes innovatív 
termék, járműfunkció, technoló-
gia és rendszer innovatív módon 

történő fejlesztésére és tesztelé-
sére. Ezekben a nehéz időkben 
azt gondolom, hogy a gyorsa-
ság, a rugalmasság, a hatékony-
ság és az alkalmazkodókészség 
egyre fontosabbá válik állan-
dóan változó környezetünkben. 
Ugyanakkor büszkén mondha-
tom, hogy a veszprémi Fejlesz-
tési Központunkkal nagyon jól 
tudunk alkalmazkodni ezekhez 
a körülményekhez.”
Saját fejlesztési központtal és teszt-
pályával – utóbbi Kelet-Európa leg-
nagyobbja – rendelkezik, ahol az 
elektronikus vezérlésű fékrendsze-
rek (ABS, ESC) és azok komponen-
seinek fejlesztésén és tesztelésén 
több száz fejlesztőmérnök dolgozik.
Központja teljes körű projektfele-
lőse az ESC-rendszereknek, bele-
értve más lokációk, így a frankfurti 
központ koordinálását is, melynek 
köszönhetően a Continental vevőit 
teljes mértékben Veszprémből szol-
gálja ki a világ minden részén. 
Mindezek mellett szenzorfejlesz-
tési részlege kompetencia központ 
világszerte, számos szenzor rend-
szer tekintetében.  
Forrás: Continental

Veszprémi 
Continental tesztpálya
JÁRMŰDINAMIKA A gyártás és fejlesztés mellett saját tesztpályán, valós 
környezetben ellenőrzik a legújabb fejlesztéseket a vállalat veszprémi 
mérnökei.

További információ
Szenzorok

A veszprémi vállalat a 
világ valamennyi autó-

gyártója részére, magas 
minőségben állít elő 

gépjármű menetbiztonsá-
gi rendszerekhez külön-
böző szenzorokat. A cég 

gyártási kapacitása folya-
matosan bővül, kuta-

tás-fejlesztési tevékenysé-
ge is fejlődik. 

Continental Veszprémben – 
Járműdinamika, fékrendszerek és 

szenzorok a jövő autóiba
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Díjmentes belépő
az IPAR NAPJAI szakkiállításra (HUNGEPXPO, 
Budapest) 2020. október 19-22. között: 
www.iparnapjai.hu/muszakimagazin 
aktuális információk: www.iparnapjai.hu

Infó

igus® dry-tech® ... kenésmentes csapágyak csak egyszerűen ... 

          motion plastics®

Nagy-teljesítményű műanyag csapágy számítható élettartammal. Találja meg a 

megfelelő csapágyat és számítsa ki élettartamát online: igus.hu/iglidur-Expert

A fémből készült csapágyak fröccsöntött műanyag csapágyakkal helyettesíthetőek. 
Csökkentse a költségeket és javítsa gépe teljesítményét iglidur® polimer csapágyakkal. 
Kenésmentes, könnyű és kopásálló az Ön mozgó alkalmazásához.

Látogasson meg bennünket: www.igus.eu/virtualexhibition

és spóroljon akár 40 %-ot.

Cserélje le a csapágyát most

Siker az iglidur®-ral - 20 ügyfelünk példájával 
igus.hu/iglidur_plasticvmetal igus® Hungária Kft.   Tel. 1/306-6486   Tech-Con Kft.   Tel. 1/412 41 61

HU-1197-DP4 Verbundlager 210x140M.indd   1 27.08.18   15:31

IPAR NAPJAI és AUTOMOTIVE HUNGARY 2020. tervezett program
Október 19., hétfő:

09:30–10:00  Ünnepélyes megnyitó és 
NAGYDÍJ pályázat díjátadó
Helyszín: A pavilon, AI Galéria 106-os 
terem
10:00–16:30  „Innováció – gondolkodj és 
cselekedj zölden” online konferencia
A konferencia online érhető el, előzetes 
regisztrációhoz kötött.
Szervező: Innovációs és Technológiai 
Minisztérium

Október 20., kedd:
10:30–16:00  A fenntarthatóság és a 
COVID-19 járvány kihívásai az egyéni 
védőeszközök piacán
Szervező: U4 Reklámiroda
Helyszín: A pavilon, AI Galéria 106-os terem
9:30–15:30  Az e-mobilitásról másképpen 
– épületgépészeti szakmai továbbképzés
Szervező: Budapesti és Pest Megyei Mér-
nöki Kamara
Helyszín: A pavilon, AI Galéria 105-ös terem
10:00–16:00 Techtogether diákverseny 
műszaki felsőoktatásban részt vevő hall-
gatók részére
Szervező: GTE, Autopro.hu, MAGE
Helyszín: A pavilon
10:00  Megnyitó, a versenyzőket köszönti 
dr. Takács János, a GTE elnöke
10:15  Műszaki kvíz
11:00–16:00  Vállalati feladatok megol-
dása a helyszínen és online
16:00  HR& menedzsment teszt
16:30  Napi zárás

Október 21., szerda:
10:00–16:00 Techtogether diákverseny 
műszaki felsőoktatásban részt vevő hall-
gatók részére
Szervező: GTE, Autopro.hu, MAGE
Helyszín: A pavilon és A pavilon, AI Galé-
ria 106-os terem
9:50  Megnyitó
10:00  Continental Hungaria Kft. online 
HR kerekasztal
11:00–12:30  Vállalati feladatok megoldása 
a helyszínen és online
13:00  Széchenyi István Egyetem jár-
műipari angol kvíz
14:00  Csapat kerekasztal
15:00  Eredményhirdetés
11:00–17:00  B2B Beszállítói Fórum
Szervező: HIPA, MAGE, MAJOSZ
Helyszín: A pavilon, AI Galéria 105-ös 
terem

A szervezők a változtatás jogát fenntartják.

HIRDETÉS
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H a nagyobb hatótávolságra 
van szükség, akkor a jár-
művezető a pihenőidőben 

vagy az üzemeléssel járó megál-
lások során gyorstöltéssel növel-
heti a teherautó hatótávját. 
Öt akkumulátorral és így össze-
sen 165 kilowattóra kapacitással 
vagy együttesen 300 kilowatt-
óra kapacitást biztosító kilenc 
akkumulátorral is választható a 
tehergépjármű. Öt akkumulátor-
ral 130 kilométer a hatótávolság, 
amely persze függ a jármű töme-
gétől, a felépítmény jellegétől és 
a domborzattól. 
A belső égésű motor elhagyá-
sával hely szabadult fel az 
akkumulátoroknak, a további 
akkukat pedig az alvázkeretre 
szerelik fel. Az új villanymotor 

folyamatos teljesítménye 230 
kilowatt, azaz körülbelül 310 
lóerő. A motorhoz kétfokozatú 
erőátvitel tartozik, hogy szé-
lesebb sebességtartományban 
nyújtson nagy teljesítményt, 
javítva ezzel a kényelmet. 
A teljesen elektromos hajtáshoz 
szükséges egyéb részegységek, 
mint például az akkumuláto-
rok vezérlőegységei, az akku-
mulátorok hűtőrendszerének 
részegységei, az elektrohidra-
ulikus kormánymű, az elektro-
mos levegősűrítő és az inverter, 
az alvázkereten helyezkednek el. 
A Scania akkumulátoros elekt-
romos tehergépjárművét CCS 
töltőcsatlakozóval szerelik fel, 
amellyel az elektromos háló-
zatról tölthető. A 130 kilowattos 
egyenáramú töltéssel az öt akku-
mulátorcsomag kevesebb mint 55 
perc alatt, a kilenc akkumulátor-
csomag pedig szintén kevesebb 
mint 180 perc alatt tölthető fel. A 
jármű rekuperációs fékezéssel is 
tölthető.
A Scania új tehergépkocsija telje-
sen elektromos mellékhajtással 
is felszerelhető. A segédberende-
zéseket az általában a sebesség-
váltóra vagy a motorra szerelt 
csatlakozási felülethez szok-
ták kapcsolni, ám ehelyett itt az 

alvázon elhelyezett elektromos 
kapcsolódobozhoz csatlakoztat-
ják, amelyet egyenáramú doboz-
nak (DC box) hívnak. Ez akár 60 
kilowatt mellékhajtás-teljesítmé-
nyig is egyenáramú kapcsolatot 
biztosít felépítmények segédbe-
rendezéseinek, például hűtőagg-
regátoknak és egykaros, horgos 
konténeremelőknek.
A Scania elektromos tehergépjár-
műve az L- és a P-szériás fülkék-
kel készül, amelyek mindegyikét 
városi alkalmazásokhoz tervez-
ték. Különösen az alacsonypadlós 
L-szériás fülkét szánják kifejezet-
ten zsúfolt városi körülményekre 
az egyedülállóan jó kilátásával.
„A fenntartható, károsanyag-ki-
bocsátástól mentes közlekedés 
egyre erősebb követelmény a 
fuvarozóvállalatok számára” 
– mondta Anders Lampinen, új 
technikákért felelős igazgató. 
„Egy elektromos tehergépjármű 
beszerzésével az ügyfelek nem-
csak a f lottájukba invesztál-
nak, hanem a márkájukba és 
a piacukba is. Az elektromos 
tehergépkocsival az ügyfelek 
a verseny élén maradhatnak, 
megismerhetik az infrastruktu-
rális kihívásokat és elkezdhetnek 
alkalmazkodni a jövőhöz.” 
Forrás: Scania

Elektromos Scania 
E-HAJTÁS Bemutatta első teljesen elektromos tehergépjárművét a Scania. 
Az akár 250 kilométer hatótávolságával a Scania elektromos tehergépko-
csija egész nap üzemelhet, és még így is biztonsággal visszatérhet a telep-
helyére éjszakai feltöltésre. 

A villanymotor egyik legfőbb előnye 
a belső égésű motorhoz képest 

a jobb kezelhetősége. Az ügyfelek 
a gyakorlatban ezt a jobb gyorsulás 
és a hajtáslánc gyorsabb reakciója 

által tapasztalják majd. 
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2020. október 19-22.

A jövőhöz vezető út itt van.

AUTOMOTIVE
HUNGARY
8. Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás

AUTOMOTIVE HUNGARY
a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban

Látogasson el Ön is a magyar és a közép-kelet európai 
járműipart bemutató komplex fórumra, ahol az autógyártás 
széles spektruma jelen van, a formatervezéstől a gyártásig, 
lehetőséget teremtve a meglévő kapcsolatok ápolására és új 
üzleti kapcsolatok építésére!

FÓKUSZPONTOK:
• DIREKT és INDIREKT beszállítók
• „ÜZLET, TUDOMÁNY, KARRIER” tematikai pontokra épülő programok
• Automotive Hungary TechTogether verseny, beszállítói fórumok
• Magas színvonalú szakmai programok 

Egyidejű rendezvény:

Előzetes látogatói regisztráció 
az ingyenes belépésért: 
www.automotivexpo.hu/muszakimagazin

Bővebb információ, programok, 
kiállítói lista és járványügyi intézkedések: 
www.automotivexpo.hu 

Szárnyaló fejlődés van.

2020. október 19-22.

Nemzetközi ipari szakkiállítás

Szakmai partnerek:

VILÁGMÁRKÁK, MULTINACIONÁLIS CÉGEK, KIS- 
ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK EGY IDŐBEN, EGY HELYEN:

IPAR NAPJAI
a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi 
és Kiállítási Központban!

Kiemelt téma: Ipar 4.0 – M2M, IoT, AI, smart solutions, 
termelési hálózatok és továbbiszámos technológiai irányzat

Betétkiállítás: Védőháló Budapest – munkavédelmi kiállítás

Egyidejű rendezvény:

Előzetes látogatói regisztráció 
az ingyenes belépésért:
www.iparnapjai.hu/muszakimagazin
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kiállítói lista és járványügyi 
intézkedések: www.iparnapjai.hu
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Eltűnnek a villamos légvezetékek
Három és fél kilométer hosz-
szan viszik a föld alá a meglévő 
villamos légvezetéket az E.ON 
madár védelmi programjának 
keretében Dévaványa és Túr-
keve között. A beruházás a tér-
ségben fészkelő, évtizedek óta 
védett túzokok megóvását szol-
gálja majd. Korábban három 
t ranszformátorá l lomást 
már átépítettek az energia-
cég szakemberei, most pedig 
a földkábelek fektetésével 

folytatódik a munka, hogy 
hamarosan eltűnjenek az 
évtizedek óta a területen 
álló betonoszlopok.
A túzokok esetében a hagyo-
mányosan a l ka l mazot t 
madárvédelmi megoldások, 
tehát a légvezetékes hálózat 
szigetelése, burkolatokkal 
való ellátása, nem nyújta-
nak kellő védelmet, mert szá-
mukra az jelent veszélyt, ha 
nekiütköznek a vezetékeknek, 

emiatt szükséges a föld alá 
vinni a kábeleket. 
Egy ilyen átépítés azonban 
nem csak jelentős anyagi 
beruházást igényel, számos 
műszaki feltételnek is tel-
jesülnie kell ahhoz, hogy a 
légvezetéket földkábelre cse-
rélhessék a szakemberek. 
Elsőként azokat a transzformá-
torállomásokat kellett felkészí-
teni az átépítésre, melyekből 
erre a területre érkezik a vil-
lamos energia. Annak érdeké-
ben, hogy a beruházás ideje 
alatt is folyamatos legyen az 
áramellátás, először az új föld-
kábeleket fektetik le, és csak 
azok üzembe helyezése után 
engedik le a régi légkábeleket, 
bontják le az oszlopokat. 
„Alapfeladatunk az áramel-
látás zavartalan biztosítása, 
ezt azonban úgy szeretnénk 
megtenni, hogy közben ter-
mészeti környezetünket is 

óvjuk. Minden új hálózatun-
kat az állatok számára bizton-
ságos módon tervezzük, és a 
már meglévők veszélytelenné 
alakításával is folyamatosan 
haladunk. Ebben a helyis-
meretet és helyszínre szabott 
tervezést igénylő munkában 
a természetvédelmi szakem-
berek útmutatása, partnersége 
elsődleges fontosságú. Büszkék 
vagyunk arra, hogy beruhá-
zássorozatunkkal ahhoz a fél 
évszázada töretlen hazai össze-
fogáshoz csatlakoztunk, mely 
a túzokpopuláció megóvá-
sát tűzte ki célul” – mondta el 
Nagy Géza, az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt. vezérigaz-
gatója. A mostani beruházás 
egy összességében 18 km-re 
tervezett Dévaványától Túrke-
véig tartó földkábeles átépítés 
első szakasza, a munka a jövő 
évben tovább folytatódik.  
Forrás: E.ON

Felhőbe való 
áttérés
A felhőre való átállás évente 60 
millió tonnával csökkentheti a 
szén- dioxid-kibocsátást glo -
bálisan – derül ki az Accenture 
kutatásából. Az Accenture 
kutatása szerint a nyilvános 
felhőbe való áttérés jelentős 
szén-dioxid-kibocsátáscsök-
kenést eredményezne. Ennek 
mértéke globális szinten 
közel 60 millió tonna évente, 
az összes informatikával kap-
csolatos kibocsátás 5,9%-a, 
amely egyenértékű azzal, 
mintha 22 millióval keve-
sebb autó lenne forgalomban. 
A „The Green Behind the 
Cloud” című jelentés arra 
mutat rá, hogy a vál la-
latok hogyan teremthet-
nek nag yobb ér téket a 

felhőszolgáltatások kör-
nyezetbarát használatával, 
függetlenül attól, hogy hol 
tartanak az átállás folyama-
tában. A kutatás eredményei 
azt mutatják, hogy a kezdeti 

szakaszban lévő felhőmig-
rációk már önmagukban 
több mint 84%-kal csök-
kenthetik a szén-dioxid-ki-
bocsátást a hagyományos 
infrastruktúrához képest. 

Ha pedig a vállalati alkal-
mazásokat kifejezetten a fel-
hőhöz tervezik, a csökkentés 
mértéke akár a 98%-os szin-
tet is elérheti. 
Forrás: Accenture

Szakmai partnerek:

MACH-TECH és IPAR NAPJAI  
szakkiállítások
– Magyarország legjelentősebb üzleti eseménye és találkozója  
az iparban

Helyszín: HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ
A MACH-TECH és IPAR NAPJAI kiállítás-együttes évről évre teret ad  
az ipari ágazatok, az egyedülálló innovációk bemutatkozására, valamint az 
üzleti kapcsolatépítésre.

Kiemelt téma: Ipar 4.0 – M2M, IoT, AI, smart solutions,termelési hálózatok 
és további számos technológiai irányzat.

Legfontosabb megjelenő tematikák:
gépipar, szerszámgyártás, elektronika, automatizálás, hegesztéstechnika, 
robotika, logisztika, energetika, IT, beszállítóipar  
és még sok más iparág. 

Kedvezményes jelentkezési határidő a kiállítók részére:
2020. október 31. 
Bővebb információ: www.iparnapjai.hu 

2021. május 11–14.

8. Nemzetközi ipari szakkiállítás

15. Nemzetközi gépgyártás-technológiai  
és hegesztéstechnikai szakkiállítás

A jövő megteremtése 
itt van.
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Előzetes

Segítőrendszerek robothegesztéshez
Az automatizált robothegesz-
tés támogatására különböző 
rendszerek léteznek. Mind-
egyiknek az a célja, hogy 
elkerülje az ütemvesztesége-
ket és gondoskodjon a meg-
bízható varratminőségről. A 
szenzor technikának ebben 
központi szerepe van.

Technológia a leállások ellen
A mérnöki munka és a gyártás hagyományosan az ember és 
a gép kölcsönhatásának sikerességétől függ. Ez az egymásra- 
utaltság azonban kockázatot is hordoz magában – ha egy gép 
nem tervezett leállásra kényszerül, vagy a gépkezelő nem áll 
rendelkezésre, az egész gyártósor leállhat.
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2740 Abony, Füzesér dűlő 6.
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