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A legszámottevőbb nemzetközi eseményen, a Hannover Messe szakkiállitáson 
a Beckhoff nemcsak személyesen képviseltette magát, hanem élő közvetítések 
formájában a vállalat tapasztalt szakemberei a kiállítás minden napján izgalmas 
témákkal jelentkeztek be a standról azok számára, akik személyesen nem tudtak 
ellátogatni Hannoverbe.

A hazai események közül kiemelném az InnoElectro szakkiállítást és konferen-
ciát, valamint az Ipar Napjai Debrecenben elnevezésű rendezvényt. Folytattuk  
a pandémia óta rendszeressé vált webinársorozatunkat is. 

A 2021-es pénzügyi év a Beckhoff Automation számára a legsikeresebb üzleti 
évnek bizonyult a vállalat történetében, annak ellenére, hogy az út során valódi 
kihívásokkal kellett szembenéznie. Vállalatunk első alkalommal lépte át az egy 
milliárdos árbevételt 1,182 milliárd eurós globális eredménnyel, ami a 2020-as 
évhez képest 28%-os árbevétel növekedést jelent.

Az innovációk közül kiemelném az XTS intelligens szállítórendszerekhez kifejlesz- 
tett innovatív kábel nélküli technológiát (NCT), a TwinCAT Machine Learning 
Server-t, valamint a C6675 típusú ipari PC-t.

A leányvállalatunk alapítása óta végbement folyamatos és stabil növekedés szük- 
ségessé tette azt, hogy egy nagyobb méretű irodába helyezzük át budapesti 
székhelyünket. Június 1-től a Dél-pesti Üzleti Parkban található új központunkba 
várjuk a hozzánk látogatókat. 

Egy újabb sikertörténetről is be szeretnénk számolni. Partnerünk, a Hunify  
Laboratories Kft. rendszerintegrátori tevékenysége mellett berendezés- és al-
kalmazásfejlesztéssel, valamint kutatás-fejlesztéssel foglalkozik. A vállalat szak- 
emberei egy biztonsági nyomda több mint 20 éves stancgépeinek elektronikai 
felújítását valósították meg, a modernizáláshoz Beckhoff eszközöket használva.

Jó olvasást kívánok!

Perecz Tamás, 
ügyvezető igazgató

Köszöntő

Tisztelt Partnerünk!

A Beckhoff Magazin legújabb számának hasábjain beszámo-
lunk az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről, áttekintjük 
a tavalyi év üzleti eredményeit, ismertetjük a legújabb fejlesz- 
téseinket, hírt adunk a leányvállalatunkat érintő változásokról, 
valamint egy újabb sikertörténetet is megosztunk.
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volt António Costa, Portugália – a Hannoveri Szakkiállítás idei partner-

országának – miniszterelnöke. Hans Beckhoff ügyvezető igazgató a stand-

nál ismertette a vállalat tevékenységét, és szemléltette a PC-alapú vezér-

léstechnikában rejlő óriási lehetőséget. Beszédében hangsúlyozta, hogy a 

PC-alapú automatizálás egy olyannyira hatékony eszköz, hogy segítségével  

„a mérnökök megmenthetik a világot”. 

A német kancellárt körülbelül 80 további vendég és hozzávetőlegesen 100 

újságíró kísérte. A prominens delegáció üdvözlését és a vállalat rövid be-

mutatását követően Hans Beckhoff ismertette a vállalat széles körű PC-alapú 

automatizálási és hajtástechnikai termékeit. Ezek révén a Beckhoff általáno-

san alkalmazható alaptechnológiát kínál az „Ipari Átalakuláshoz”, amely a 

Hannoveri Kiállítás fő témája volt. 

A Beckhoffnak több mint 5 000 munkatársa van világszerte, köztük közel  

2 000 mérnök. Az általuk birtokolt mélyreható automatizálási ismereteket 

nemcsak új termékek fejlesztésére, hanem a „világ jobbá tételére” is felhasz- 

nálják. Hans Beckhoff erről a következőket nyilatkozta: „Olyan összetett, csúcs- 

technológiás termékeket gyártunk, amelyeket a cégünknél együtt dolgozó leg- 

ragyogóbb elmék egész csapata fejleszt ki. A Beckhoffnál azt szoktuk mon-

dani, hogy ’a mérnököknek kell megmenteniük a világot!’ Az a feladatunk, 

hogy olyan termékeket fejlesszünk és oly módon automatizáljuk a termelési 

folyamatokat, hogy a korábbiakhoz képest alacsonyabb legyen a nyersanyag- 

és az energiafelhasználás. A hatékonyságot és a termelékenységet évről-évre 

fokozni kell annak érdekében, hogy ökológiailag fenntartható módon biztosí-

tott legyen a magasabb szintű jólét.”

Az élő közvetítések teljes anyaga elérhető az alábbi linken, vagy a 

mellékelt QR-kódot beolvasva:

  https://tinyurl.com/y6fxrxuj

A Beckhoff a Hannover Messe 2022 
szakkiállításon 

Az automatizálás élén a fenntartható digitális átállás szolgálatában

A PC-alapú automatizálás úttörőjeként a Beckhoff számos olyan innová-

ciót vezetett be, amelyek ma már alapvetőnek számítanak az automatizálás 

világában. A 2022-es Hannoveri Szakkiállításon a Beckhoff szemléltette, hogy 

a „New Automation Technology” (Új Automatizálási Technológia) elnevezésű 

koncepció az élvonalbeli vezérlési és automatizálási megoldásokkal hogyan 

tudja aktívan támogatni a gépek, üzemek és épületek optimalizálása, valamint 

az e-mobilitás terén a digitális átállást.

Beckhoff Live + Interactive

A Beckhoff Live + Interactive keretében a 2022-es Hannoveri szakkiállítás 

kiemelt eseményei élő közvetítéseken keresztül a rendezvény minden napján 

elérhetőek voltak. Az élő közvetítések lehetővé tették, hogy azok az érdek- 

lődők is megismerkedjenek a Beckhoff tapasztalt szakemberei által kidolgo-

zott és előadott izgalmas témákkal, akik személyesen nem tudtak ellátogatni 

Hannoverbe. A kiállítás standjáról közvetített moderált, interjúkkal és beszél-

getésekkel kiegészített online eseményeken 21 termékmenedzser és iparági 

szakember vett részt, és a nézőknek minden egyes blokk végén lehetőségük 

volt kérdéseket is feltenni. 

Olaf Scholz német kancellár meglátogatta a Beckhoff standját 

A Hannoveri Szakkiállítás hagyományos megnyitó bejárása során Olaf Scholz  

német kancellár is felkereste a Beckhoff Automation standját. Kísérői között  

A május 30. és június 2. között megrendezett szakkiállításon a Beckhoff standjára látogatók megismerkedhettek a Beckhoff tel-
jes termékválasztékával és izgalmas technológiai újdonságaival: többek között ipari PC-kkel, be/kimeneti eszközökkel és terepi-
busz-egységekkel, hajtástechnikai megoldásokkal, automatizálási szoftverekkel, valamint a vezérlőszekrény nélküli automatizálás 
forradalmi koncepciójával.
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Hazai eseménybeszámolók
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül igyekeztünk röviden összefoglalni azokat a jelentősebb eseményeket, amelyeken az odalátogatók 
találkozhattak velünk az elmúlt félév során. A koronavírus kitörésekor annak idején a megváltozott körülményekhez igazodva igyekeztünk 
online eseményekkel pótolni személyes jelenlétünk hiányát, ezért többek között webinársorozatokat vezettünk be. Ezek annyira sikeresnek 
bizonyultak, hogy azóta rendszeressé tettük őket, a témák kiválasztásakor figyelembe véve a korábbi résztvevők visszajelzéseit.

személyesen is találkozzanak a Beckhoff Automation magyarországi csapatával 

és a Hunify Laboratories kollégáival, akik szívesen rendelkezésre álltak az auto-

matizálási feladatok, fejlesztési ötletek és egyéb kérdések megvitatására.

Ipar Napjai Debrecenben

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar mechatronikai mérnök szak által március 30–

31. között szervezett rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a pár-

beszédre a város, a cégek, az egyetem, valamint a középfokú képzés résztvevői 

között. Az eseményhez kapcsolódó szakkiállítás a Nagyerdei stadion Hall rendez- 

vényközpontban került megrendezésre a két napon, ahol az érdeklődők a Beck-

hoff termékeivel és technológiáival is megismerkedhettek. A rendezvény konfe-

rencia részére, a Mechatronika Szak Szakmai napjára március 31-én került sor.  

A konferencián a Beckhoff-technológia mechatronikai mérnökképzében be-

töltött szerepéről, valamint a vállalat és az egyetem közös együttműködésének 

tapasztalatairól és jövőbeli terveiről előadást is hallhattak a résztvevők. 

XXVII. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny

Április 12–14. között a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai 

Karának Campusa adott otthont a magyar műszaki felsőoktatás eme jelentős, 

minden évben megrendezett szakmai megmérettetésének. A versenyen 14 in-

tézmény 57 hallgatója 19 csapatban mérte össze tudását.

InnoElectro 2022

A március 29–31. között megrendezett kiállítást és konferenciát magába foglaló 

esemény az elektronikai műszaki megoldásokon alapuló termékek előállításá-

ban és gyártásában érdekelt cégek számára kínált üzleti és szakmai fórumot. 

A standunkra látogatók betekintést nyerhettek a Beckhoff technológiáiba, 

valamint a PC- és EtherCAT-alapú automatizálási megoldások legújabb fejlesz- 

téseibe, és működés közben is megtekinthettek néhány Beckhoff technológiát 

szemléltető bemutatóalkalmazást. A kiállításon rendszerintegrátor partnerünk-

kel, a Hunify Laboratoires Kft.-vel közösen vettünk részt. A Hunify Laboratories 

rendszerintegrátori tevékenysége mellett készülék- és alkalmazásfejlesztéssel, 

valamint kutatás-fejlesztéssel is foglalkozik.

A rendezvényt kísérő konferencián társkiállítónk képviseletében Fazekas Sándor, 

a Hunify Laboratories Kft. ügyvezető igazgatója részletesen bemutatta az álta- 

la képviselt cég tevékenységét, valamint a Beckhoff Automation Kft.-vel való 

együttműködés részleteit. Előadását követően Varga Zsolt, a Beckhoff Automa-

tion Kft. műszaki támogató mérnöke a Beckhoff TwinCAT automatizálási szoft-

verének TwinCAT Analytics szoftvermegoldását ismertette. A TwinCAT Analytics 

segítségével teljes képet kaphatunk egy gép működéséről. Ez nemcsak az eset-

leges hiba korrigálásához biztosít ideális alapot, hanem ahhoz is, hogy – egyéb 

funkciók mellett – lehetővé tegye a gép átfogó állapotellenőrzését.

A rendezvény egyben nagyszerű lehetőség volt arra is, hogy a látogatók 
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moduláris MX-rendszerrel a legkülönbözőbb alkalmazások és gépkoncepciók 

valósíthatók meg. A vezérlőszekrények moduláris és plug-in megközelítéssel mi-

nimálisra csökkenthetők vagy akár helyettesíthetők. Ez azt jelenti, hogy a gépek 

és rendszerek mostantól teljesen vezérlőszekrény nélkül tervezhetők és vezérel-

hetők akár IP67-es kivitelben is. Vágner Krisztián műszaki támogató mérnök 

a Beckhoff új MX-rendszerének portfóliójáról beszélt, bemutatva a rendszer 

felépítését és az egyes elemek főbb jellemzőit.

C# vagy Phyton illesztése ADS router-hez

Néha elkerülhetetlen, hogy a PLC-programunk mellett egy külső program támo-

gassa gépünk működését. A nyílt szabványú Automation Device Specification 

(ADS) kiváló felületet biztosít a valós idejű környezettel való együttműködéshez. 

Külső programunk a hálózaton belül hozzáférhet a PLC-folyamat lépéseihez, a 

változók neveihez és értékeihez. A webinár során Varga Zsolt műszaki támogató 

mérnök az ADS-protokoll működését mutatta be gyakorlati példákon keresztül.

A webinárok a Beckhoff Youtube csatornáján megtekinthetőek:

  https://cutt.ly/OhguOYn

A verseny Gyémánt fokozatú támogatójaként nemcsak a verseny szervezését 

segítettük, hanem képzésekkel is hozzájárultunk a résztvevők jutalmazásához. 

Az első három helyezett csapat – a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Infor-

matikai Karának Pollesto csapata, a Miskolci Egyetem ME!cockpit csapata, vala-

mint a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának 

OmronDuo csapata – és felkészítő tanáraik – egy háromnapos TwinCAT oktatá-

son vehetnek részt budapesti oktatóközpontunkban. 

Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek, valamint a verseny minden résztvevőjének!

Ingatlanbefektetési Konferencia

Április 28-án rendezték meg a Danubius Hotel Helia**** szálloda konferen-

ciatermében az Adótervezés.hu szervezésében az ingatlanberuházás előtt álló 

magánszemélyeket és vállalkozásokat támogató egész napos rendezvényt, 

amelynek megvalósulását a Magyar Építőipari Progresszív Klaszter tagjaként 

vállalatunk is támogatta. A nap során nemcsak az adózási, jogi, finanszírozási 

és hitelképességi lehetőségek kerültek bemutatásra, hanem olyan gyakorlati 

témákat is érintett az esemény, mint például az okosotthonok világa, valamint 

építészmérnökök és műszaki ellenőrök is beszámoltak tapasztalataikról.

XV. Dr. Szegedi Ervin Megyei Fizikaverseny

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 

gimnáziumi fizika szakcsoportja által május 21-én megszervezett fizikaversenyt 

az elmúlt évekhez hasonlóan idén is támogattuk. A mára hagyományossá vált 

emlékversenyen idén közel 60 tanuló vett részt. Az első helyezetteknek, valamint 

a legjobb felkészítő tanárnak egy-egy vezeték nélküli gaming fejhallgatót ajánlot-

tunk fel. Ezúton is gratulálunk Pólik Zalánnak (IX. évfolyam), Márkus Dánielnek 

(X. évfolyam), Törőcsik Árpádnak (XI. évfolyam), Fekete Richárdnak (XII. évfolyam), 

illetve Adorján László felkészítő tanárnak, és minden versenyző diáknak!

  www.beckhoff.com

Webinársorozat tavasszal is
A tavaszi időszakra egy újabb webinársorozattal készültünk, amelyre izgalmas 

témákat válogattunk. A 30 perces online előadásokhoz március 22. és május 3. 

között kéthetente, keddenként 10.00 órától lehetett csatlakozni.

Melyik tanfolyamot válasszam?

Szervezett tanfolyamok keretében számos képzési és továbbképzési lehetősé-

get biztosítunk a PC-alapú automatizálás iránt érdeklődő szakemberek számá-

ra. A képzéseken nemcsak a Beckhoff termékekről kaphatnak átfogó képet a 

résztvevők, hanem megismerhetik a Visual Studio-s keretkörnyezetbe beépülő 

TwinCAT automatizálási szoftvert is. Bódvai János műszaki támogató mérnök is-

mertette a legnépszerűbb képzések tematikáját. Előadásának célja az volt, hogy 

segítséget nyújtson az érdeklődők számára a megfelelő képzés kiválasztásában.

Gyorsabb fejlesztés, részletes diagnosztika – TwinCAT HMI újdonságok

A TwinCAT HMI megjelenése óta rengeteg új funkcióval bővült. Ezeknek a fejlesz- 

téseknek köszönhetően jelentősen felgyorsítható a HMI-projektek konfigurálása, 

számos új diagnosztika illeszthető a HMI kezelőfelületére, valamint többek kö-

zött akár előre konfigurált Scope-projekteket is integrálhatunk a TwinCAT HMI-be. 

A webinár során Rékasi Endre műszaki támogató mérnök a TwinCAT HMI-ben 

elérhető új kezelőelemeket és funkcionalitásokat ismertette, valamint gyakorlati 

példákon keresztül mutatta be azok használatát.

MX-rendszer: vezérlőből moduláris vezérlőszekrény

Az automatizálási környezetben az MX-rendszer új lehetőségeket kínál a vezér-

lőszekrények helyettesítésére. A vezérlőszekrények tervezése, fejlesztése és 

kábelezése időigényes, ráadásul összetettsége miatt hibalehetőségekkel jár. A 



6 7

A Beckhoff Automation 1,182  
milliárd euróra növelte árbevételét

szintén kétszámjegyű növekedésről számolt be.” Németországhoz hasonlóan 

a külföldön beérkező megrendelések is többnyire jelentősen meghaladták a 

korábbi években tapasztalt növekedést.

Az automatizálási technológia jelenleg világszerte minden iparágban igazi fel-

lendülést mutat – a kereslet azonban meghaladja a beszállítók termelési kapa-

citásait, amelyeket a pandémia hatásai még tovább gyengítettek. A Beckhoff 

esetében ez különösen a félvezetők és más elektronikus alkatrészek hiányában 

mutatkozik meg.

Ez a szűk keresztmetszet valószínűleg 2022-ben is fennmarad” – vetíti előre 

Hans Beckhoff, hozzátéve: „Mindazonáltal fel kell készülnünk a nyersanyagok 

jobb elérhetőségére, hogy a lehető leggyorsabban teljesíteni tudjuk az ügyfelek 

megrendeléseit. Ezért dolgozunk fáradhatatlanul az egész vállalatunk bővítésén 

és optimalizálásán – az adminisztrációtól a fejlesztésen át egészen a gyártásig.”

Vállalati infrastruktúra bővítése a globális verli központban 

A technológiai vállalat gyors és dinamikus növekedése komoly kihívásokat  

jelent. A termelési kapacitásokat már bővítették, és a humán erőforrásokat is 

növelték. Az év közepére a Beckhoff a 2020-as év elejéhez képest több mint 

50%-kal tervezi bővíteni termelési kapacitását Verlben és környékén. „Ennek ér-

dekében felhasználjuk az utolsó rendelkezésünkre álló területeket is, és újabbakat  

veszünk meg” – számol be Hans Beckhoff. A Beckhoff nemrégiben vásárolt 

egy 15 hektáros területet a meglévő ingatlanok közvetlen szomszédságában, 

a Verl és Rietberg városok által most tervezett interkommunális ipari parkban.  

„Egy olyan ipari parkot tervezünk itt létrehozni, amely helyet biztosít majd a 

további bővítéshez a Beckhoff Automation és a velünk együtt szintén dinamiku- 

san növekvő, kizárólagos tulajdonú leányvállalataink, a Smyczek és a Schirmer 

számára is” – folytatta. A következő tíz évben legalább további 1 000 munka-

helyet teremtünk itt.” – mondta Hans Beckhoff.

További bővülés Verlen kívül

A verli bővítésekkel egyidejűleg a Beckhoff országos és nemzetközi szinten is 

terjeszkedik. A vállalat már 40 országban rendelkezik saját leányvállalattal, és a 

Beckhoff ügyfelei számára ez a növekvő támogatói hálózat nem mutatja a las-

sulás jeleit. Németországban, a baden-württembergi Balingenben jelenleg egy 

új épület kivitelezése folyik az ottani értékesítési iroda számára. Ez az épület az 

energiaszükségletét tekintve teljesen önellátó lesz, és 2023 elején válik költöz-

hetővé. Az alsó-frankföldi Marktheidenfeldben pedig bővítik a Fertig Motors  

A 2021-es pénzügyi év a Beckhoff Automation számára a legsikeresebb üzleti 

évnek bizonyult a vállalat történetében, annak ellenére, hogy az út során való-

di kihívásokkal kellett szembenéznie. A közel 42 éves története során első al-

kalommal lépte át az egy milliárdos árbevételt a németországi verli székhelyű 

ipari automatizálási specialista. Az 1,182 milliárd eurós globális eredménnyel a  

vállalat 28%-kal növelte árbevételét a 2020-as évhez képest. „Ez egy nagy- 

szerű eredmény, amire rendkívül büszkék vagyunk” – jelentette ki örömmel 

Hans Beckhoff ügyvezető tulajdonos, akinek vállalata példátlan mennyiségű 

megrendelést könyvelhetett el. „Tavaly még nagyobb növekedést is elérhettünk 

volna, de az alkatrészhiány és saját kapacitásaink korlátai néhány területen  

visszatartottak bennünket” – magyarázza Hans Beckhoff az ipar számos terü-

letén fennálló feszült helyzetet.

Nagyon pozitív gazdasági fejlődés világszerte

A német piacon a Beckhoff értékesítése 27%-kal nőtt, míg a beérkezett meg- 

rendelések száma több mint kétszeresére növekedett. A vállalat számos más 

országban is hasonló tendenciákat regisztrált, ahol termékeit értékesíti. „Egy 

vagy két kivételtől eltekintve 2021-ben szinte minden országban – ahol saját 

értékesítési ágazataink vannak – jelentős, gyakran százalékosan kétszámjegyű 

növekedést értünk el” – foglalta össze az ügyvezető tulajdonos. Majd kifejtet-

te: „A két legnagyobb leányvállalatunk (Kínában és az Egyesült Államokban) 

Hans Beckhoff, a Beckhoff Automation alapítója és ügyvezető tulajdonosa
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ottani leányvállalatának hajtástechnikai gyártóüzemét. A 2021-es pénzügyi év-

ben a Beckhoff irodát nyitott a litvániai Kaunasban, hogy a világ ezen részén is 

kiszolgálja ügyfeleit.

A Beckhoff ausztriai leányvállalata új központot épít Bürsben. Ezzel egyidejűleg 

a svédországi leányvállalat új, saját központot épít, míg az első Németországon 

kívüli gyártóüzem a kínai Sanghaj közelében épül. Ennek fő oka a kínai piac bő-

vítése az országon belülről, mivel az értékesítések tekintetében ez az egyik leg- 

erősebb piac a Beckhoff Automation számára, több mint 22%-os részesedéssel.

Folyamatos és szisztematikus növekedés a munkavállalók számában

Az elmúlt pénzügyi évben a Beckhoff világszerte több mint 500 új 

munkatársat vett fel. Ez azt jelenti, hogy 2022 márciusától a csalá-

di vállalat már 5  000 munkavállalót foglalkoztat. Ebből 3  400-an Verl- 

ben és környékén, 3 850-en Németország teljes területén és 1 450-en külföldön 

dolgoznak. „Számunkra a legnagyobb siker az, hogy házon belül rendelkezünk a 

szükséges szakértelemmel. A Beckhoff kifinomult csúcstechnológiás termékeket 

gyárt, amelyeket vállalaton belül az itt dolgozó legragyogóbb elmék fejlesztet-

tek ki” – jegyzi meg Hans Beckhoff, kiemelve a viszonylag magas, jelenleg 1 900 

mérnököt számláló munkavállalói létszámot. Majd hozzáteszi: „A Beckhoffnál azt 

mondjuk: a mérnököknek meg kell menteniük a világot! A mi feladatunk, hogy 

olyan termékeket fejlesszünk ki és olyan gyártási folyamatokat automatizáljunk, 

amelyek kevesebb nyersanyagot és energiát fogyasztanak, mint a múltban. Évről 

évre növelni kell a hatékonyságot és a termelékenységet, hogy a világszerte egyre 

nagyobb jólét iránti vágy ökológiailag fenntartható módon legyen megvalósít-

ható.” A Beckhoff az 1980-as évek óta nyolc különböző ipari és kereskedelmi 

szakmában képez fiatalokat, hogy a jövőben is kedvező kilátásai legyenek az 

értékes szakképzett munkaerő tekintetében. A csúcstechnológiás terméke-

ket gyártó vállalat 2010 óta a németországi Güterslohban található Bielefeldi  

Alkalmazott Tudományok Egyetemével együttműködve az egyetemi képzésre is 

összpontosít, munkaintegrált tanulmányi programok formájában.

Innovációk

A kelet-vesztfáliai csúcstechnológiás eszközök a jövő technológiáit az egész vilá-

gon elérhetővé teszik. A Beckhoff Automation úttörő szerepet tölt be a PC-alapú 

vezérléstechnika területén. A családi tulajdonban lévő vállalkozás számos, ma már 

magától értetődőnek tekintett automatizálási technológiai szabványt már korai 

szakaszában felismert, és innovációként sikeresen vezette be ezeket a piacra.

Az MX-rendszer forradalmasítja a vezérlőszekrények tervezését

Tavaly a Bechhoff számos újdonságot mutatott be az ipari számítógépek,  

az I/O-modulok, a hajtástechnika és az automatizálási szoftverek meglévő 

termékcsaládjaiban. Az MX-rendszer létrehozásával a vállalat az automa-

tizálás világa számára egy forradalmi újdonságot vezetett be, és egy teljesen 

új termékkategóriával bővítette portfólióját. „Az MX-rendszer egy moduláris 

automatizálási eszközkészlet. A korábban a vezérlőszekrényben elhelyezett ösz-

szes funkció a megfelelő modulok segítségével egyszerűen felszerelhető egy 

alaplapra. A rendszer robusztus kialakítása megkönnyíti a gépre való közvetlen 

felszerelést, így nincs szükség további védőburkolatra. Az egyszerűen kezelhető 

rendszer forradalmat jelent a gépek villamosszekrény nélküli építésében, és 

örökre megváltoztatja az automatizálás arculatát!” – emeli ki Hans Beckhoff.

XTS lineáris szállítórendszer innovatív kábel nélküli technológiával (NCT)

A Beckhoff olyan új típusú technológiával bővítette XTS lineáris szállítórendszerét, 

amely lehetővé teszi a mozgatók érintkezés nélküli energia- és adatátvitelét.

AA3000 típusú elektromos henger: szervomotoros alternatíva a foko-

zott energiafelhasználású pneumatikus hengerekhez

Az AA3000-sorozatú elektromos hengerek egyesítik a teljesítményt és a dina- 

mikát a szervotechnika előnyeivel, beleértve az olyan tulajdonságokat, mint a 

szabályozott pozicionálás, a biztonságos állóhelyzet tartás és a magas energia- 

hatékonyság.

ELM3002-0205 terminál autóakkumulátorok, generátorok és motorok  

nagyfeszültségű méréséhez

Az ELM3002-0205 EtherCAT mérőterminál rendkívül pontos és megbízható 

méréseket biztosít akár 1000 V-ig az elektromobilitás és a megújuló energiák 

területén.

 www.beckhoff.com 

A Beckhoff Automation értékesítési görbéje továbbra is exponenciálisan emelkedik: a verli 
székhelyű automatizálási technológia területén vezető vállalat 2 000 óta évente átlagosan  
15%-os növekedést könyvel el

Millió €
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A Beckhoff kereskedelmi, műszaki támogatási, valamint marketing feladatokat 

ellátó budapesti központja 2022. június 1-től új helyre költözött. A székhely-

váltást a Beckhoff magyarországi leányvállalatának alapítása óta végbement 

folyamatos és stabil növekedés tette szükségessé. Az előzőnél jelentősen na-

gyobb méretű új iroda lehetőséget biztosít az üzletmenet optimalizálására és 

a további bővülésre. A budapesti oktatóközpont kapacitása is 50%-kal nö-

vekedett, továbbá az új központ lehetőséget biztosít a nagyobb méretű ügy-

féltalálkozók lebonyolítására is.

2022. június 1-jét követően várjuk Önöket új központunkba, amely a Dél-pesti 

Üzleti Park G. épületének 2. emeletén található. 

Új elérhetőségünk:

Beckhoff Automation Kft.

Táblás u. 36–38. 

1097 Budapest 

Elektronikus elérhetőségeink és telefonszámunk a költözést követően is vál-

tozatlan maradt:

Tel.: +36-1-501-9940

e-mail: info@beckhoff.hu

web:  www.beckhoff.com

A rendhagyó interjúból megtudhatjuk, hogyan lett a német villanyszereléssel 

és elektronikai kiskereskedelemmel foglalkozó kisüzletből globális sikertörténet, 

valamint választ ad olyan izgalmas kérdésekre, mint például az, hogy kell-e tar-

tanunk a gépek fokozódó térnyerésétől, és hogyan menthetik meg a mérnökök 

a világot, illetve hogyan tud a folyamatosan növekvő vállalat több mint 40 éve 

rugalmasan működni, és innovációban mindig versenytársai előtt járni.

A Forbes magazin 2022 májusi lapszámában megjelent cikk online változata 

elérhető az alábbi linken, vagy a mellékelt QR-kódot beolvasva:

  https://tinyurl.com/5dhcutdh

Új székhelyre költözött  
a Beckhoff Automation Kft.

Interjú a Forbes magazinban
A hazai Forbes magazin Hans Beckhoff-fal, a vállalat alapító-tulajdonosával és ügyvezető igazgatójával, valamint Perecz Tamással,  
a Beckhoff magyar leányvállalatának ügyvezető igazgatójával készített egy izgalmas interjút, amelyet szeretnénk megosztani Önökkel.
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XTS lineáris szállítórendszer innovatív 
kábel nélküli technológiával (NCT)  

szállítással párhuzamosan történő termékkezelés, megmunkálás és mérés te-

rületein, valamint a gyártógépek gyártási tételekhez történő gyors alkalmaz-

kodásában:

– magán a mozgatóegységen különféle mozgásszekvenciák valósíthatók 

meg – például a termék igazításához;

– a mozgatóegység elektromotoros megfogókkal, emelőmágnesekkel vagy 

vákuumos tapadókorongokkal felszerelve olyan mobil kezelőrendszerré válik, 

amely képes felvenni, szállítani és lerakni a termékeket;

– a termékek melegítése vagy hűtése szállítás közben éppúgy lehetséges, 

mint a gyártósori integrált mérés;

– az integrált adatkommunikáció lehetővé teszi például az egyedi moz-

gatóegységek, eszközök és termékek azonosítását, valamint állapot- és folya-

matfelügyeletet az egyes mozgatóegységeken.

 www.beckhoff.com/nct

Az NCT-vel kibővült moduláris XTS-rendszer egy speciális motormodult, vala-

mint a mozgatóegységekre szerelhető elektronikát tartalmaz. Az átviteli tech-

nológiához szükséges hardver teljes mértékben integrálva van a motormo-

dulba, így megmaradhattak a meglévő funkciók és a kompakt felépítés. Nincs 

szükség további csatlakozásokra vagy tápvezetékekre sem. A mozgatóegység 

hardverének vezérlése teljes mértékben implementált a TwinCAT-ben. Az egy-

szerű projektmegvalósítás érdekében az összes ismert TwinCAT-funkció elér-

hető a rendszerben. 

Az NCT most először lehetővé teszi, hogy a termékek feldolgozása és ezek 

minőségének ellenőrzése a folyamat futása közben a mozgatóegységen meg- 

történjen. A megfelelő teljesítmény és a TwinCAT vezérlőrendszerrel való 

gyors kommunikáció lehetővé teszi az érzékelők és az aktuátorok egyszerű 

csatlakoztatását. Az adatkommunikáció valós idejű is lehet, és képes a rend-

szerszintű események μs pontosságú szinkronizálására EtherCAT-en. Ezzel új 

megoldási lehetőségek nyílnak meg a felhasználó előtt, különösen a termék- 

Az XTS intelligens szállítórendszerekhez kifejlesztett innovatív kábel nélküli technológia (NCT) segítségével a Beckhoff hatalmas 
előrelépést tesz a gépek rugalmas felhasználása terén. Ezt az érintésmentes tápegység és a szinkron, valós idejű adatkommunikáció 
teszi lehetővé, amivel az XTS egyes mozgatóegységei önálló, mobil anyagmozgató- és feldolgozóállomásokká válhatnak. 

Interjú a Forbes magazinban
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TwinCAT Machine Learning Server: 
új, hatékony és rugalmas következ-
tető motor
A TwinCAT Machine Learning Server gyakorlatilag a járulékos következtető motorral kiegészített TwinCAT Machine Learning program-
rendszer, amelynek segítségével az ipari alkalmazások gépi tanulás (ML) vagy mélytanulás iránt egyre növekvő igényeinek megfelelő 
alkalmazások is megvalósíthatóak. Az ML-modellek egyre fokozódó komplexitása miatt ugyanis gyorsabb végrehajtási sebességekre 
és rugalmasabb következtető motorokra van szükség.

működni a Beckhoff ipari PC-ibe integrált vagy akár dedikált grafikus kártyáin 

is. Egy ilyen következtető motor a modellek szempontjából maximális rugalmas-

ságot, az áramköri-/gépegységek terén pedig nagy teljesítőképességet biztosít. 

Felhasználási területei közé tartoznak az előrejelző (predictive) és az előíró 

(prescriptive) modellek, a gépi látás és a robotika. Néhány példa mindezekre: a 

termékek gépi látáson alapuló válogatása vagy kiértékelése, a hibák osztályo-

zása, valamint a selejtek vagy termékek helyének meghatározása, továbbá a 

termék megfogási helyeinek kiszámítása.

 www.beckhoff.com/tf3820

A TwinCAT Machine Learning Server egy szokványos TwinCAT PLC-könyvtár, 

valamint egy úgynevezett közel valós idejű következtető motor, amely a két 

korábbi motorral ellentétben nem szigorúan valós időben, hanem külön folya-

matként fut le az ipari PC-n. Ennek következményeképpen a szerver motorján 

gyakorlatilag minden mesterséges intelligencián (AI) alapuló modell futtatható, 

ráadásul mindez a szabványos ONNX (Open Neural Network Exchange) adat- 

csere-formátum teljes körű támogatása mellett. Ehhez a TwinCAT termékhez 

rendelhetők mesterséges intelligenciához optimalizált áramköri, gépi egységek 

is, amelyekkel a rendszer képességei a felhasználói igényekhez igazíthatóak. 

A TwinCAT Machine Learning Server képes klasszikus párhuzamos üzemmódban 
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C6675: új eszköz, amely az ATX  
alaplapot ötvözi az ipari szerver  
készülékházával és tápegységével  

A rendelkezésre álló bővítőhelyek: 2 db PCIe-x1, 2 db PCIe-x4, 1 db PCIe-x16 

és 2 db PCI teljes hosszúságú plug-in kártyákhoz állnak rendelkezésre, 

összesen legfeljebb 300 W-ig terjedő maximális teljesítményfelvétellel. 

A C6675 továbbá két eltávolítható SSD-t vagy merevlemezkeretet is tar-

talmaz, amelyek a kártyára integrált RAID-vezérlővel együtt két tükrözött 

merevlemezt vagy SDD-meghajtót tartalmazó RAID-1 rendszert képeznek. 

Ez nagyfokú adatbiztonságot nyújt, és a meghibásodott merevlemezek vagy 

SSD-meghajtók könnyen cserélhetőek akár működés közben is.

  www.beckhoff.com/c6675 

A C6675 nem más, mint a C6670 ipari szerver és a C6650 vezérlőszek- 

rénybe építhető ipari számítógép tökéletes szimbiózisa. Az új vezérlőszek- 

rénybe építhető ipari számítógép a legújabb generációs Intel® Celeron®, 

Pentium® vagy Core™ i3/i5/i7 platformokon alapuló, a legmagasabb tel-

jesítményosztályba tartozó komponensekkel van felszerelve a Beckhoff 

által gyártott ATX alaplapon. 

A C6670 ipari szervertől átvett készülékház és hűtési koncepció többek 

között további nagy teljesítményű grafikus kártyák használatát is lehetővé 

teszi. Ez azt jelenti, hogy a gépi tanulás vagy a gépi látás területén még a 

nagy számításigényű alkalmazások is megvalósíthatók ipari környezetben. 

Az új C6675 típusú, vezérlőszekrénybe építhető ipari PC ötvözi az ATX alaplapot és a C6670 típusú ipari szerver készülékházát és 
tápegységét, hogy lehetővé tegye nagyméretű és nagy teljesítményű grafikus kártyák használatát különösen a fejlett gépi tanulási  
és gépi látás alkalmazások számára. 
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Modern automatizálási megoldá- 
sokkal pénznyelőből pénzteremtő-
vé válhat a régi berendezés is 

Milyen állapotban voltak a szóban forgó gépek, mielőtt hozzáláttatok vol-

na a munkához?

Kollek Bálint: Két hasonló, több mint 20 éves Mühlbauer nyomdai stancgépről 

beszélünk, 90%-ban megegyező konstrukcióval és a 90-es évekre jellemző mű- 

szaki színvonallal. A két gép közül az egyiket már kivonták az aktív termelésből. 

A feladat pedig mindkét berendezés üzembiztos szintre történő fejlesztése volt. 

A gépek a kereskedelmi kártyatermékek műanyag lapokból történő stancolását 

végezték egy hidraulikus stancolófejjel. A gépek eredeti elektronikáját egy 19 co-

los rack-szekrényben helyezték el, egy korai CAN-buszos rendszerrel fűzték fel az  

összes I/O-eszközt és a szervo-, valamint léptetőmotorok vezérlőit, a HMI-részt 

pedig egy kocsira helyezett monitor „oldotta meg”.  Az automatizáltsági szint elég 

magasnak volt mondható, mert a műanyag lapok manuális behelyezése után a 

gép a műveletet már önállóan végezte el, egészen a kártyák kiadásáig. Ez a mű-

ködési elv a felújítás során sem változott.

Milyen problémákat okozott az elavult műszaki színvonal? 

Kollek Bálint: A gépek egy mára letűnt technológiai korszakot képviseltek, ezért 

a gépkezelők sokszor alkatrészeket sem találtak hozzájuk – néha webáruházak-

ból vadászták össze a szükséges komponenseket. Ilyen körülmények között nem  

beszélhettek a gyártás biztonságának garantálásáról.

Fazekas Sándor: A gépek állapotának felmérése után nem javasoltuk a me-

chanikai átépítést, mert a gyakori gépleállásokat mindig elektronikai problémák 

okozták.  A cél tehát ezen nem tervezett leállások megszüntetése volt, vagy ha még- 

is bekövetkezik egy leállás, akkor az ismert konstrukció miatt a hiba okát ne kell-

jen keresgélni. Fontos volt tehát egy olyan automatizálási platform kiválasztása, 

amelynek gyártója stabil jelenléttel és háttérrel rendelkezik Magyarországon – így 

esett a választás a Beckhoff termékekre és Beckhoff rendszerintegrátorként ránk.

Menet közben természetesen sok hiányosságra fény derült – kiderült, hogy egy 

kuplung már cserére szorul, hogy egy léptetőmotor nem tudja az elvárt pontossá-

got stb. –, és az étvágy is megnőtt, ezért már ott tartunk, hogy a hajtásrendszer 

szintjéig mindent cserélünk a gépeken. Ez még hátra van, de a tesztek szerint a 

cserével tovább csökkenthetjük majd a gépek ciklusidejét. 

Első ránézésre a bankjegygyártás, valamint a kiemelt okmányok (útlevelek, 

személyi igazolványok) és egyéb nyomdai termékek (zárjegyek, adójegyek, bélye-

gek, orvosi vények, étkezési utalványok) nyomása nem üzlet. A költségnyomás és 

a megbízhatósági elvárások azonban ugyanúgy érvényesülnek, mint a verseny- 

szférában. A biztonsági nyomda régi nyomdagépeinek elektronikai felújításáról 

Fazekas Sándort, a Hunify Laboratories Kft. ügyvezető igazgatóját és Kollek Bálint

vezető fejlesztőt Molnár László, a TechMonitor magazin főszerkesztője kérdezte.

Mennyiben számított különlegesnek a biztonsági nyomda számára vég-

zett munka?

Fazekas Sándor: 2015-ben alapítottuk a céget, de már korábban is alkalmazás- 

és berendezésfejlesztéssel foglalkoztunk a legkülönfélébb iparágak – mezőgaz-

dasági gépgyártás, elektronikai összeszerelés, buszgyártás, autóalkatrész-gyártás 

stb. – számára, tavaly pedig ezzel a munkával a nyomdaipar terén is megvetettük 

a lábunkat. Amit a Beckhoff tud szállítani, azt mi tudjuk integrálni és ha az ember 

elég tapasztalatra tett szert az automatizálási rendszerek terén, akkor tudja, hogy 

végső soron minden ágazati megoldás ugyanolyan alapokra vezethető vissza  

– persze akadnak kivételek, például a gyógyszeriparba vagy robbanásveszélyes 

zónákba szánt gépeknél lehet szükség speciális ismeretekre és tanúsítványokra, 

ilyenkor, ha szükséges, a cég akkreditált partnerekkel egészül ki a projektmeg-

valósítás során.

Fazekas Sándor, a Hunify Laboratories Kft. 
ügyvezető igazgatója

Kollek Bálint, a Hunify Laboratories Kft. 
vezető fejlesztője
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Milyen Beckhoff megoldásokat használtatok fel a gépek modernizálására?

Kollek Bálint: A CX5140-es beágyazott PC-re fűztük fel az összes I/O-modult 

analóg be- és kimenetekkel, amelyekkel elsősorban a pneumatika állapotát és a 

hidraulikus nyomást lehet ellenőrizni és állítani. A kétcsatornás AX5201 szervohaj- 

tás kezeli a motorokat és a beépített jeladókat. Kicseréltük a léptetőmotor-vezér-

lést is, ezenkívül a gép biztonsági logikáját is át kellett alakítani, amihez TwinSAFE 

biztonsági modulokat használtunk. A megjelenítést egy többérintéses monitor 

végzi Web-HMI-vel, ami lokálisan fut a beágyazott PC-n. A korábbi jókora rack- 

szekrény eltűnt, mert a teljes elektronika elfér egy 60 × 80 cm-es szerelőlapon.

Hogyan zajlott egy komplex gépfelújítás egy olyan szigorúan őrzött hely- 

színen, mint egy biztonsági nyomda?

Fazekas Sándor: A biztonsági nyomda elég magas biztonsági előírások mentén 

dolgozik, ezért nem lett volna szerencsés heteken át mindennap ki- és bemászkál-

nunk, inkább a gépeket szállították át a mi műhelyünkbe – amit megkönnyített, 

hogy az egyik gép amúgy is állt meghibásodás miatt. Amikor ezt a gépet rendbe 

hoztunk és az eredeti gyártási környezetben is lefutott a tesztüzem, akkor kez-

dődhetett meg az egyébként működő másik gép átalakítása is, ez esetben már 

a helyszínen, pár nap leforgása alatt, míg a már felújított gép már üzemelt. A 

termelés tehát egy percre sem állt meg, és a projekt végére megduplázódott a 

gyártási kapacitás.

Egyébként is igyekeztünk nem zavarni a megrendelő kapacitásait, tehát amikor 

megkaptuk az elvárásokat és az eredeti kapcsolási rajzot, akkor összeállítottunk 

egy működési leírást, amit a gépeknek hozniuk kell – az alapvető paramétereket 

jellemzően előre meg tudjuk határozni, de vannak olyan részletek, amelyek mindig 

csak a fejlesztés során véglegesülnek. A garanciális időn belül olykor extra funk-

ciókat is hozzáadunk a gépekhez, mert a működés során derül ki a megrendelő 

számára, hogy mennyi mindenre képesek még a Beckhoff rendszerei.

A két, több mint 20 éves Mühlbauer nyomdai stancgép kereskedelmi kártyatermékek műanyag 
lapokból történő stancolását végzi hidraulikus stancolófejjel

Fontos volt egy olyan automatizálási platform kiválasztása, amelynek gyártója 
stabil jelenléttel és háttérrel rendelkezik Magyarországon

Hol érezhető a fejlődés a gépek mindennapi működésében?

Fazekas Sándor: Garanciális javításunk nemigen volt az átadás óta eltelt kö-

zel egy évben. Problémát jelentett, hogy a gépkezelők megszoktak egyfajta 

működést. Tőlünk viszont egy olyan rendszert kaptak vissza, amin ezerféle pa-

ramétert állíthattak be. Ez nyilvánvaló előnyökkel jár, de kezdetben sok elállítást 

okozott, amiről a gépkezelők nehezen találtak vissza a helyes beállításokhoz. Nem 

árt az elején tisztázni, hogy mi a gépkezelő jogosultsága, és mi az, amit jobb a 

gépbeállítóra bízni.

Kollek Bálint: Érezhetően javult a gépek pontossága és megbízhatósága, ezenkí-

vül olyan mechanikai elemek fejlesztésére is adtunk javaslatokat, amiket cserél-

ni kellett ahhoz, hogy már ne az elektronikán múljon a berendezés pontossága.  

Az MTBF- mutató (két meghibásodás között eltelt idő) nagyságrendekkel növeke-

dett, hónapok óta nem történt hiba miatti leállás. A ciklusidő és az áteresztőké- 

pesség is javult, de ezek nem okoztak látványos termelékenységnövekedést. In-

kább a pontosság és a megbízhatóság növekedése hozta az eredményeket, ahogy 

az eredetileg is a cél volt.

Az interjút Molnár László, a TechMonitor magazin főszerkesztője készítette.  

Az eredeti cikk a TechMonitor magazin 2022 májusi számában jelent meg, és az 

alábbi linken, vagy a mellékelt QR-kódot beolvasva érhető el:

 https://tinyurl.com/mwtdkh9e
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Beckhoff képzések

Szervezett tanfolyamok keretében számos képzési és továbbképzési lehetőséget 

biztosítunk a PC-alapú vezérlések iránt érdeklődő szakemberek számára. A kép-

zéseken nemcsak a Beckhoff termékekről kaphatnak átfogó képet a résztvevők, 

hanem megismerhetik a Visual Studio-s keretkörnyezetbe beépülő TwinCAT  

automatizálási szoftvert is. A budapesti oktatóközpontunkban megszervezett 

képzések mellett, a TwinCAT 3 Alapok és a TwinCAT 3 NC PTP tanfolyamok 

kérésre, előre egyeztett időpontban Debrecenben is elérhetőek. A részletekkel 

kapcsolatban érdeklődjön elérhetőségeinken.

A tanfolyamokra az info@beckhoff.hu e-mail címen, vagy a +36-1-501-9940 

telefonszámon lehet jelentkezni, ahol a Beckhoff munkatársai örömmel vála- 

szolnak az esetlegesen felmerülő kérdésekre is!

  www.beckhoff.hu/training-hungary
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Tetszőleges irányú, kétdimenziós termékmozgatás 6 szabadsági fokkal

              : Lebegő,  
érintésmentes, intelligens!

Az XPlanar új szabadsági fokok mentén történő termékmozgatást tesz lehetővé. A lebegő lineáris mozgatók 
az egyedileg elrendezhető síklapok felett lebegnek, szabadon programozható nyomvonalakon.   
 egyedi, kétdimenziós szállítás 2 m/s-ig terjedő sebességig;
 6 szabadsági fokig terjedő feldolgozás;
 szállítás és feldolgozás egy rendszeren belül;
 kopásmentes, higiénikus és könnyedén tisztítható;
 egyedi gépkialakítás szabadon elrendezhető sík mozgatóegységek segítségével;
 párhuzamos és egyedi termékkezelés többmozgatós vezérléssel;
 tökéletesen illeszkedik a Beckhoff rendkívül hatékony, PC-alapú vezérlőrendszeréhez  

 (TwinCAT, PLC IEC 61131, mozgásvezérlés, méréstechnika, gépi tanulás, gépi látás, kommunikáció, HMI);
 minden iparágban használható: szerelőipari, élelmiszeripari, gyógyszeripari, laboratóriumi,  

 szórakoztatóipari, valamint további ágazatokban.

Skálázható  
hasznos teherkg

5 mm-ig terjedő 
emelési magasság

Lebegő lineáris 
mozgatók

2 m/s-ig terjedő 
sebesség

Akár 5°-os 
döntés 

5°

360°-os  
forgatás360°

Olvassa be, hogy 
működés közben 
is megtekinthesse 
az XPlanar sík- 
motorrendszert!

Közösségi média
Közösségimédia-csatornáinkon naprakész információkat, érdekes esettanul-

mányokat, felhasználói segédleteket, videókat teszünk elérhetővé, illetve ak-

tuális programjainkról, képzéseinkről adunk hírt és számolunk be. Ezeken felül 

az automatizálás világához kapcsolódó érdekességeket is közzéteszünk. 

Friss hírekért kövesse:

  Facebook oldalunkat: www.facebook.com/beckhoffHU 

  Youtube csatornánkat: www.youtube.com/channel/UCsFoMecl4L-ZIVB9YmY0GaQ 

  LinkedIn oldalunkat: www.linkedin.com/company/beckhoff-automation-kft 

  www.beckhoff.com/hu-hu/support/training-dates

Megnevezés Időpont Helyszín

TwinCAT 3 Alapok 2022. szeptember 05–07. Budapest
TwinCAT 3 NC PTP 2022. szeptember 08–09. Budapest
EtherCAT 2022. szeptember 12. Budapest
TwinCAT 3 Safety 2022. szeptember 13. Budapest
TwinCAT 3 Alapok 2022. október 10–12. Budapest
TwinCAT 3 NC PTP 2022. október 13–14. Budapest
EtherCAT 2022. október 17. Budapest

TwinCAT 3 Safety 2022. október 18. Budapest
TwinCAT 3 Alapok 2022. november 07–09. Budapest
TwinCAT 3 NC PTP 2022. november 10–11. Budapest
EtherCAT 2022. november 14. Budapest
TwinCAT 3 Safety 2022. november 15. Budapest
TwinCAT 3 HMI 2022. november 16–17. Budapest
TwinCAT 3 Alapok 2022. december 05–07. Budapest
TwinCAT 3 NC PTP 2022. december 08–09. Budapest
EtherCAT 2022. december 12. Budapest
TwinCAT 3 Safety 2022. december 13. Budapest
TwinCAT 2 Alapok Kérésre, előre egyeztetett időpontban 

minimum 3 résztvevő esetén elérhető
Budapest

TwinCAT 2 NC PTP Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

TwinCAT 2 – TwinCAT 3 
Átalakító 

Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

TwinCAT 2 Safety Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

NCI Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

TwinCAT 3: TwinSAFE SC Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

TwinCAT 3 Vision Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

Szervorendszerek ter-
vezése és hangolása

Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

TwinCAT 3 Objektumori-
entált Programozás

Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest
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 egyedi gépkialakítás szabadon elrendezhető sík mozgatóegységek segítségével;
 párhuzamos és egyedi termékkezelés többmozgatós vezérléssel;
 tökéletesen illeszkedik a Beckhoff rendkívül hatékony, PC-alapú vezérlőrendszeréhez  
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 minden iparágban használható: szerelőipari, élelmiszeripari, gyógyszeripari, laboratóriumi,  
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Beckhoff Automation Kft.
1097 Budapest
Táblás u. 36–38.
Magyarország

Tel.: + 36-1-501-9940 
Fax: + 36-1-501-9941 
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com 

További információ: 
 www.beckhoff.com




