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Kimagasló
teljesítmény

• thermoscientific.com/XL5

A Niton XL5 jelenleg az elérhet  legkönnyebb (1,3 kg) nagy teljesít-
mény  kézi XRF analizátor a piacon. A csökkentett súlynak és 
ergonomikus kialakításnak köszönhet en az ötvözetvizsgálat 
könny , gyors és pontos. A készülék integrált makro-kamerával, 
GPS-szel, Wi-fi és Bluetooth kapcsolattal rendelkezik.

A jöv  az Ön kezében van

Thermo Scientific TM   
Niton TM XL5  

hordozható XRF analizátor

Kizárólagos képviselet:

UNICAM Magyarország Kft., 1144 Budapest, Kőszeg utca 27.

Telefon: +36 1 221 5536 • Fax: +36 1 221 5543

E-mail: unicam@unicam.hu • Web: www.unicam.hu
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Tartalom

Kedves Olvasó!

A ProdEngineer innováció az információban, egy olyan mérnöki szaklap, 

amely átfogó és teljes körű képet ad a műszaki fejlesztésekről, piaci újdonsá-

gokról az innovatív gépgyártástechnológia, megmunkálás, szerszámtechno-

lógia, robottechnológia, méréstechnológia, információs technológia, bizton-

ságtechnológia, a jelöléstechnika és a lézertechnológia területén.

Olvasóink a gyártástechnológia, közlekedési ipar, automatizálás, elekt-

ronikai iparágak, mechatronika területein dolgozó műszaki szakembereinek széles köreiből, vala-

mint az oktatásban dolgozó műszaki tanárok, továbbá ezen műszaki területek iránt érdeklődőkből 

kerülnek ki. Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva a műszaki felsőoktatási intézmények felnövekvő, 

valamint végzős hallgatói körében is terjesztjük műszaki szaklapunkat.

Műszaki szaklapunk tartalmi kérdésekben és küllemében is rugalmasan igyekszik kiszolgálni 

ügyfelei hirdető igényeit, nyitottan a rendhagyó, innovatív elképzelések, megvalósítások bemuta-

tására.

Weirach Andrea főszerkesztő
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Csúcstechnológia az ipari 
lézervágók területén

HSG: Szakértelem, ipari minőség, megfi zethető rendszerek

ProdEngineer: A Signdepot 

Europe Kft. több mint 10 

éve a 100%-os magyar 

tulajdonú vállalkozás, a 

HSG kizárólagos hazai 

forgalmazója. A HSG ka-

tegóriában melyik a gyár 

legnépszerűbb modellje?

Szabó Zsombor: Sík 

fémlemez vágásnál két-

ségtelenül a G3015A 

típus. A HSG 800 db-ot 

értékesített ebből a fiber lézervágó típusból 2016-ban. A főbb 

jellemzői a 3000x1500 mm-es asztalfelület asztalváltóval és a 

csúcsminőségű alkatrészek, amely nagyfokú precizitást (0.05 

mm/1000 mm) és sebességet (120 m/perc) eredményez. Az 

asztalváltónak, valamint a maximum 4 kW teljesítménynek 

köszönhetően nagyon produktív berendezésről van szó. A 

G3015A a HSG kínálatában a belépő szint és a csúcsteljesít-

ményű típusok között helyezkedik el, ez tekinthető a legjobb 

ár/érték arányú megoldásnak ha a 3000x1500 mm-es méret 

kategóriáról beszélünk. 

ProdEngineer: Mi különbözteti meg az Önök által forgalmazott 

lézervágó berendezést egyéb a piacon megtalálható gépektől?

Szabó Zsombor: A HSG új név a magyar piacon de nem új a 

nemzetközi piacon. A jól ismert legnagyobb márkákat tekint-

ve rendkívül nagy a hasonlóság, ha a műszaki paramétereket 

nézzük. A HSG csúcsminőséget képvisel és nem kell semmi-

lyen kompromisszumot kötnünk az alacsonyabb ár mellett. A 

technikai paraméterek – mint sebesség, gyorsulás, vágás minő-

ség – mellett a beépített alkatrészek márkája, minősége és az 

építési minőség is ugyan olyan magas szintet képvisel a HSG 

gépek esetében, mint a legnagyobb nevek hasonló típusainál. 

Az eredeti kérdésre válaszolva az ár az, ami jelentősen meg-

különbözteti a HSG gépeket a piacon megtalálható gépektől, 

amennyiben a piacvezető legkomolyabb márkákról beszélünk. 

A HSG akár 25–40 %-al is olcsóbb a legnagyobb márkanevek 

adott típusú gépeihez képest.  

ProdEngineer: A Signdepot kiemelt fi gyelmet fordít a szoftveres 

megoldásokra. A HSG gépek ipari felhasználásánál milyen in-

novatív szoftver fejlesztések vannak, melyek fi gyelembe veszik 

a felhasználóbarát megoldásokat, a teljesítmény - termelé-

kenységi mutatókat, a berendezés rendelkezésre állási muta-

tóit?
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Szabó Zsombor: Fiber lézergépeink mindegyike integrált com-

puterrel és vágószoftverrel érkezik. A belépő szintű és közepes 

teljesítményű típusok CypCut 2D vágószoftverrel rendelkeznek, 

amely nesting funkciót is tartalmaz. A nesting opció maximális 

alapanyagfelhasználást biztosít a lehető legkevesebb selejt mel-

lett, minimális munkaerő felhasználásával. A vágandó alakzatok 

kiosztását különböző algoritmusok alapján lehet elvégezni, te-

hát az „okos” megoldást az adott munkafolyamatunkra tovább 

egyszerűsíthetjük. A HSG nagyobb csúcsteljesítményű típusai 

Beckhoff  szoftvert, valamint Sigmanest nesting szoftvert hasz-

nálnak. Fontos megjegyezni, hogy a CypCut szoftvert és a gép 

dokumentációt magyar nyelven is elérhetővé tettük. 

ProdEngineer: A vásárlás után milyen szolgáltatásokat nyújt 

vevői részére, telepítés, üzembe helyezés, terméktámogatás, al-

katrész utánpótlás, szerviz, online support, garancia területein?

Szabó Zsombor: A HSG fi ber lézergépek csúcsminőségi ipari beren-

dezések, ennek megfelelő minőségi vásárlás utáni támogatást nyúj-

tunk. Az igényfelmérést, értékesítést először is a megfelelő gép tele-

pítés követi, mely esetben a logisztikai feladatoknál is profi  segítséget 

nyújtunk. A telepítést több napos oktatás követi. A szerviz minden 

esetben szerződéses úton minimum 5 éven át történik (természete-

sen utána is). A cégünk végzi a telepítés helyszínén a gép szervizelé-

sét. Általános support a szokásos csatornákon történik (telefon, e-ma-

il vagy online remote). A magyarországi saját szerviz szolgáltatásnak 

köszönhetően a hiba bejelentéstől számított 24/48 órán belül a kol-

légáink már a megoldáson dolgoznak. Szerencsére a HSG gépek rend-

kívül megbízhatóak, eddig az eladott gépeink esetében a bejelentés/

support/szerviz csak az általános technikai kérdésekre korlátozódott. 

A HSG gépek jól átgondolt tervezéssel, szinte karbantartás mentes 

gépek, csekély meghibásodási lehetőséggel. 
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Intelligensen összekötve
Szoftver teszi lehetővé az összes IO-Link 
eszközhöz való zökkenőmentes kapcsolódást a hálózatban

Az Ipar 4.0 legfontosabb témáinak egyike a gyártási, az IT és a vállalatvezérlési szint össze-

kapcsolása. Ehhez a kommunikációnak a szenzoroktól az internetig hibátlanul kell működnie. 

A Device Manager segítségével válik ez lehetővé, amely közvetlen hozzáférést biztosít a legalsó 

eszköz szintre is. Így majdnem minden pontról központilag felügyelhető, paraméterezhető és tesz-

telhető az összes terepi eszköz a vezérlőrendszerrel párhuzamosan.

Az Ipar 4.0 mind alkatrész, gépi és gyári szinten, mind regionális és 

globális szinten fontos, mert a növekvő információszükséglet és 

a sokféle összefonódás hatékony együttműködést követel. Ezzel 

párhuzamosan az IT technológia a gyártási szintre is egyre inkább 

behatol. A cél az intelligens gyár (Smart Factory) és ezzel együtt a 

hatékony, rugalmas, transzparens és keresletnek megfelelő gyártási 

folyamat. Hatékony hálózatmenedzselő rendszerekkel a jövőben 

több eszköz konfi gurációja, szoftverfrissítés, a hibaüzenetek ke-

zelése valamint a statikus és dinamikus berendezés diagnosztika 

teljesen terepszintig lemenően a Föld majd minden pontjáról meg-

valósítható.

A TELJES ESZKÖZPERIFÉRIA MEGJELENÍTÉSE

A Balluff cég Device Manager-e az Ipar 4.0-n belül egyszerre 

eszköz és alkotóelem. Az IO-Link-re alapuló szoftver a teljes 

eszközperifériát áttekinthetően jeleníti meg és lehetővé teszi 

a hozzáférést a szenzorika és aktorika paraméteres, konfigurá-

ciós és diagnózis információihoz. A szoftverrel módosíthatók 

a konfigurációs beállítások, újabbak paraméterezhetők vagy a 

gyártás szempontjából fontos adatok lekérdezhetők. Így pél-

dául központi helyről a Smartlight jelzőfény teljes színpalettája 

beállítható. A komplex lézeres távolságmérő szenzorok mind-

egyik állítandó távolsággal és kapcsolási ponttal központilag 

paraméterezhetők és tesztelhetők.

FOLYAMATOS HÁLÓZATI ÖSSZEKÖTTETÉS 
ÉS ZÖKKENŐMENTES KOMMUNIKÁCIÓ

Amíg eddig minden egyes terepi eszközhöz USB boksz-szal kel-

lett külön hardver kapcsolatot létesíteni, addig a Device Manager 

az UDP (User Datagram Protocol) segítségével fér hozzá az IO 

Link eszközökhöz. Ez és az elvégezhető funkcionalitási tesztek 

is a berendezések termelékenységét eredményezik. Az in-

tegrált kommunikációnak ez a formája komoly igényeket 

támaszt az eszköz- és átviteli technológiával szemben: 

egyrészt az alkalmazott eszközöknek képeseknek kell 

lenniük összetett adatok generálására és továbbít-

ható formában való rendelkezésre bocsátására. 

Másrészt az átvitelt végző infrastruktúrának is 

elég hatékonynak kell lennie ahhoz, hogy a 

hatalmas adatmennyiségeket minden szin-

ten továbbítani tudja. A hálózatnak stabil-

nak, a kommunikációnak zökkenőmen-

tesnek kell lennie minden szinten. 

PONT-PONT CSATLAKOZÁS 

A BUSZRENDSZEREK ALATT

Az Ipar 4.0 célkitűzéseinek 

és igényeinek megfelelő-

en az IO-Link kétirányú 

kommunikációs in-

terfész technológia. 

Az IO-Link-képes 
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terepi eszközök használható adatokat bocsátanak digitalizált for-

mában rendelkezésre. Még a nagy adatmennyiségek kezelése és 

átvitele sem jelent nehézséget az interfésznek.

Mint terepi buszoktól független és IBC 61131-9 szerint 

tanúsított szabvány az IO-Link pont-pont csatlakozás a busz-

rendszerek alatt. A soros digitális I/O interfész háromeres ká-

belekkel és konnektorokkal kapcsolja össze az IO-Link szenzo-

rokat és aktorokat és mind analóg, mind bináris jeleket átvisz 

az IO-Link masteren keresztül. Az előnye az, hogy IO-Linkkel 

egyszerű, transzparens és időkímélő installációs lehetőségek 

valósíthatók meg, amelyek egyszerű és akadálytalan jel- és 

adatátvitelt tesznek lehetővé. A megfelelő szenzorhub-okkal 

már egyszerűen kapcsolható szenzorok is beintegrálhatók az 

IO-Link koncepciókba.

NEM IP-KÉPES IO-LINK ESZKÖZÖK INTEGRÁCIÓJA

A közeljövőben a Device Manager az automatizáltsági piramison 

belül egész hálózatmenedzselő rendszerek integrált alkotóeleme 

lesz. Most még a hálózatmenedzselő rendszerek csak azokat a 

berendezésrészeket jelenítik meg, amelyeknek van saját IP címük 

– általában a master szintig lemenően, és a sokféle eszközt a legal-

só terepszinten nem. Ez azonban hamarosan változni fog, mert a 

jövőben a nem IP-képes IO-Link eszközök is integrálhatók lesznek 

majd a hálózatmenedzselő rendszerekbe.

Az IO-Link mellett a Simple Network Management 

Protocol (SNMP) szolgál az információátvitelre és adattartásra 

(MIB) a hálózati menedzsment számára IP-képes végberende-

zésekkel. A Link Layer Discovery Protocol (LLDP) az adatcserét 

szolgálja a végberendezések és hálózati csomópontok között, 

és mint proxy ágens nem IP-képes végberendezéseket is leké-

pezhet. 

ÚJ IGÉNYEK A BERENDEZÉSEKKEL 
ÉS GYÁRTÓRENDSZEREKKEL SZEMBEN

Az Ipar 4.0-t többnyire úgy emlegetik, mint a negyedik ipari for-

radalmat: a gyártósorok termékein vonalkódok vagy RFID chipek 

vannak, intelligens szenzorok olvassák ki az adatokat, vezérlő szá-

mítógépek közlik a berendezésekkel, mit, hol és mikor kell csi-

nálniuk: milyen szerelési lépésekre van szükség egy adott szerke-

zeti elem esetében, mely termékek mely dobozokba kerüljenek, 

melyik dobozra milyen címke jöjjön? Az Ipar 4.0 ezáltal teljesen 

új követelményeket támaszt a gyártórendszerekkel és berende-

zésekkel szemben. 

A hálózatba kötött gyár nemcsak a tulajdonképpeni terme-

lési folyamatot változtatja meg, hanem egyúttal a raktározási és 

értékesítési logisztikát, az üzemi eszközök kiválasztását, a marke-

tinget, a szervizelést – vagyis röviden a teljes értékteremtő láncot. 

Ebben az összefüggésben a Device Manager nagyon lényeges al-

kotórész ennek a folyamatnak egyszerű, áttekinthető és hatékony 

szervezésére.

Újdonság: Safety over IO-Link
Az automatizálás biztonságot teremt. Mert csak így, 
az emberekre és gyártóberendezésekre leselkedő veszély 
nélkül alhatunk mindannyian nyugodtan. Ezért fejlesztettük 
ki a Balluff Safety Hub-ot. Az első biztonsági megoldás 
IO-Linken keresztül! Egyszerűen integrálható, gyorsan 
reagál és kapcsolószekrényben is kisebb helyet foglal. 
És ez csak egyike az új biztonsági összetevőinknek – Balluff 
minőségben.

BE ON THE 
SAFE SIDE.
Balluff smart safety.

www.balluff .com
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Új együttműködés a gépgyártás 
és az IoT területén az Ipar 4.0 jegyében
A világ piacvezetői egyesítik erősségeiket az ADAMOS-szal

• A DMG MORI, a Dürr, a Software AG, a ZEISS és az ASM PT szövetségre léptek egy közös ügyért

• Az ADAMOS új digitális célokat tűz ki a gép- és gyárépítés területén

• A középvállalatok profi tálhatnak a nyitott, könnyen hozzáférhető IIoT platformokból

• Az ADAMOS 2017. október 1-én indul el, 200 szakértővel

Az ADAMOS (ADAptive Manufacturing Open Solutions) a DMG MORI, a Dürr, a Software AG, a ZEISS 

és az ASM PT által alapított stratégiai együttműködés az Ipar 4.0 és az IoT technológiák fejlesztésé-

re. A szövetség célja, hogy az összefogással németországi és nemzetközi szinten is elismertté válja-

nak, és további cégeket vonjanak be az együttműködésbe. Az ADAMOS kimondottan a gépépítők 

és gyáralapítók igényeire, illetve az ügyfeleik szükségleteire fókuszál: a nyílt ADAMOS IIoT plat-

form szabadon hozzáférhető, és összegyűjti a friss IT technológiákat, illetve az ipari tudást. A mér-

nöki szolgáltatóknak lehetőséget biztosít arra, hogy könnyen, gyorsan és hatékonyan szállítsanak 

kipróbált és tesztelt digitális hálózati alkalmazásokat a vevőiknek. A gépépítők és a beszállítók 

ugyanúgy, mint a termékek végfelhasználói profi tálhatnak az ADAMOS platform szolgáltatásai-

ból, hiszen teljes körű adatfüggetlenséget és szabad hozzáférést biztosít a vezető szoftvermegol-

dásokhoz. A projektben fejlesztett platform 2017. október 1-től válik elérhetővé világszerte.

Christian Thönes, a DMG MORI AKTIENGE-

SELLSCHAFT vezérigazgatója elmondta: 

„A digitalizációnak köszönhetően a gép- és 

gyárépítésnek is saját követelmény- és szab-

ványrendszerrel kell rendelkeznie és meg kell 

határozni a fejlesztések irányát. Ez csakis erős 

partnerekkel sikerülhet. Ez az oka annak, hogy 

egy nyílt hálózatot hoztunk létre az ADA-

MOS-szal, mely mögött a gépgyártás, a ter-

melés és a szoftverfejlesztés terén piacvezető 

technológiák sorakoznak. Gépépítőktől gép-

építőknek, a beszállítóknak és a vásárlóknak 

nyújtunk információt és megoldásokat.”

Ralf W. Dieter a Dürr AG vezérigazgatója hoz-

zátette: „Gépépítőként ismerjük a partnereink 

elvárásait és tudjuk, hogy mi fontos számukra. 

Az ADAMOS App Factory-ban az ipari tudást 

intuitívan kezelhető applikációkba sűrítjük, 

digitális piacterek formájában. Az ADAMOS 

App Factory egy hatékony együttműködés a 

gépépítők és a szoftverfejlesztők között, amely 

szorosan kapcsolódik a partnerekhez is.”

Karl-Heinz Streibich, a Software AG ve-

zérigazgatója szerint: „A Software AG piac-

vezető technológiája és digitális tapasztalata 

a több, mint egymilliárd eurós beruházáson 

alapszik. Az iparági semlegesség és a globális 

jelenlét a piacvezető gép- és gyárépítők szak-

tudásával kiegészülve biztos alapot kínál az 

ADAMOS-nak.”

Tomas Spritzenpfeil, a Carl-Zeiss AG Igaz-

gató Tanács tagja így nyilatkozott: „Az ADA-

MOS-ban szoros az együttműködés a partnerek 

között és mindenki ugyanúgy a digitális kapcso-

lódásra törekszik. Együtt olyan technológiákat 

fejlesztünk, amelyekre a jövő gyárainak szüksé-

ge lesz. A vállalatok, amelyek az ADAMOS IIoT 

megoldásait használják, innovatív szolgáltatá-

sokkal dolgoznak, ezzel hatékonyabbá, átlátha-

tóbbá, megbízhatóbbá válnak és mindemellett 

jelentősen javul a rendszereik elérhetősége is.”

Günter Lauber, az ASM PT SMT Megoldá-

sok Szegmens CEO-ja elmondta: „A gyártást 

behálózó egyre növekvő kapcsolatrendszer azt 

jelenti, hogy nem csak a vevőinknek, hanem ne-

künk is változtatnunk kell a gondolkodásunkon, 

Az ADAMOS alapítói (balról): Christian Thönes, a DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 

vezérigazgatója, Ralf W. Dieter a Dürr AG vezérigazgatója, Karl-Heinz Streibich, 

a Software AG CEO és Tomas Spritzenpfeil, a Carl-Zeiss AG Igazgató Tanács tagja.

MŰSZAKI FEJLESZTÉS
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a hozzáállásunkon. Ennek a feltételeit teremtjük 

meg az ASM PT-nél és hozunk létre innovatív 

megoldásokat gyártósorok és gyárak munka-

meneteinek tervezésére az elektronikai iparban 

– természetesen a legmagasabb ipari sztender-

dek fi gyelembe vétele mellett. Az ADAMOS-on 

keresztül ezt a tudást a vezető gépépítő, termelő 

és szoftvergyártó cégek szaktudásával hozhat-

juk össze.”

Az Ipar 4.0 és a Dolgok Internete magas 

fokú kapcsolódást és hatékony kommunikáci-

ót tesz lehetővé a gépek között, illetve átfogó 

adatátvitelt és az adatok valós idejű felhasz-

nálását is elérhetjük. Ez megteremti a digitális 

szolgáltatások alkalmazásának lehetőségét az 

új üzleti modellekben és optimálja a terme-

lést a Big Data analízis segítségével. A vevők 

azonosítani tudják a karbantartási igényeket 

már egy korai megelőző szakaszban és ké-

pessé válnak a termelés hatékony tervezésére, 

valamint a szükséges alkatrészek automatikus 

berendelésére.

A növekedés, az innováció, illetve a ter-

melékenység jelenleg legfontosabb motorjai 

az Ipar 4.0 és az IoT. A szuverén adatok kinye-

résének versenyében az innovációs tempónak 

kiemelkedő szerepe van. Ezzel egy időben az 

IoT fejlesztése magas értékű beruházásokat, 

kiváló szakembereket és új technológiákat 

igényel. Ez az a terület, ahol az iparágakon 

átívelő együttműködés igazán hasznos lehet, 

számos előnyt kínálva a gépipar számára:

•  Az ADAMOS közeli együttműködésekre fó-

kuszál és a know-how hatékony áramlására, 

ezzel csökkentve a centralizáltan fejlesztett 

megoldások költségét és minden résztvevő 

számára elérhetővé teszi az újdonságokat.

•  Az innováció motorjaként az ADAMOS folya-

matosan új IIoT technológiák bevezetésén 

dolgozik.

•  Az ADAMOS-szal nincs szükség külső szoft-

verekre, megszűnik a függés a külső szol-

gáltatóktól. A gépépítő vevők a gépekhez 

szükséges szoftver és IIoT megoldásokat egy 

kézből szerezhetik be és juthatnak adatok-

hoz. Ez biztosítja a gépépítésben betöltött 

piacvezető pozíciót a digitális korban.

•  Az ADAMOS digitális portfóliót kínál a gép-

építő szektor számára, így a domain- és az 

iparágspecifi kus megoldások területén.

•  Az ADAMOS nemzetközileg fejleszthető és 

gyorsan implementálható megoldás, amely 

felhőalapon és helyileg (helyi szerverekről) is 

elérhető.

•  Az ADAMOS standard megoldásokat és in-

terfészeket használ, így működése megbíz-

ható.

•  Az ADAMOS egy „white label” megoldásként 

lehetőséget biztosít a gépépítők számára, 

hogy a saját IIoT platformjukkal legyenek 

jelen. Ez azt jelenti, hogy a partnerek a köz-

ponti ADAMOS rendszert használják, de a 

front-end vevők a gyártó által egyedileg lét-

rehozott interfésszel dolgozhatnak.

•  Az ADAMOS App Factory a technológiai 

tudásra és az iparági know-how-ra fókuszál, 

így ragadja meg a lehetőséget az applikáci-

ók fejlesztésére. Az átfogóbb alkalmazások, 

mint a Planning, a Predictive Maintanance, 

a Machine Cockpit / Dashboarding és a 

Maintaining Assistance 2018 elején válnak 

elérhetővé a felhőalapú rendszerben. Az 

ADAMOS IIoT platform pedig ezekkel bővül-

ve tovább fejlődik, ahogy a partnerek és a 

vásárlók köre is.

Az ADAMOS GmbH és az ADAMOS App 

Factory 2017 október 1-én indul 200 szakértő 

bevonásával. A DMG MORI, a Dürr, a Software 

AG, a ZEISS és az ASM PT egyenlő felekként 

vesznek részt az ADAMOS GmbH munkájá-

ban, amelyet Darmstadt-ban jegyeznek be. 

Emellett más gép- és gyárépítők is részesül-

hetnek az ADAMOS előnyeiből. Az egyes part-

ner-piacokat az ADAMOS-on belül külön-kü-

lön kezelik. Az ADAMOS GmbH egy platform 

szolgáltatásként működik, ez pedig elérhető-

vé teszi az összes vezető IIoT eszköz és funkció 

használatát minden felhasználó számára. Az 

egyes IIoT megoldások marketingjét az egyes 

vállalatok végzik majd.

Az ADAMOS-szal kapcsolódó vállalatok: a DMG MORI, a Dürr, a Software AG és a ZEISS, illetve az ASM PT stratégiai együttműködésben 

dolgozik az Ipar 4.0 és az IIoT területé érintő kérdések megoldásán.

www.dmgmori.com

MŰSZAKI FEJLESZTÉS
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Energiahatékonyság 
sűrített levegővel?
Igen, lehetséges! 

Egyre elterjedtebb vélekedés gyártói körökben, hogy a sűrített levegő az egyik legdrágább ener-

giaforrás. Ez részben így is van, az egyik legdrágábban előállítható erőforrás. De nagyon sok kör-

nyezetbe, például ESD-s, ATEX területre csak kiemelkedően magas áron lehet elektromos eszkö-

zöket telepíteni. Ezzel szemben nagyon sok levegős megoldást lehet költséghatékonyan, magas 

hatásfokkal rendelkezve akár ilyen területekre is telepíteni. 

De mitől is olyan drága a sűrített levegő, az előállítása nem a leg-

magasabb költség. Jelenleg a hazai vállalkozások jelentős többsé-

génél nagyobb a pazarlás, mint azt gondolnánk. A fő költsége a 

nem megfelelő, elöregedett levegős rendszerekben rejlik. Átlago-

san évente 2-5 %-kal nő a rendszer tömítetlensége, ez azt jelenti, 

hogy egy 10 éves rendszernél a megtermelt levegő közel fele kárba 

vész egy rosszabb forgatókönyv esetén. Szerencsére egyre több cég 

fedezi fel ezen problémákat, és képes megújulni, nyitva az újdon-

ságokra, melyhez teljes körű segítséget tudunk nyújtani számukra. 

EXAIR gyártmányú termékeinkkel a gazdaság szinte minden te-

rületére nyújtunk információt, szakmai tanácsot, megoldási javasla-

tot a legkülönfélébb problémák megoldására. A környezetvédelmet 

és gazdaságosságot célozva garantáltan kisebb energia és levegő 

felhasználás rendszerelemeink használatával. Költséghatékony 

(30-120-szoros légerősítésű eszközök), könnyen beüzemelhetőek, 

széles körben alkalmazhatóak. Mivel az eszközök többségében nin-

csenek kopó-mozgó alkatrészek, ezért a szervizköltségeket is nyu-

godtan elfelejtheti. 

MÉGIS MIHEZ ADJUK A MEGOLDÁST? 

Ipari hűtés, fűtés, -46 és +127 Celsius fok közötti tartományban. 

Mindezt akár 80%-os hatásfokkal! Hegesztés, forgácsolás, fi nom 

megmunkálás terén, a leggazdaságosabban, akár jegesedés men-

tes burkolattal. Megsokszorozza a szerszámok élettartalmát, nem 

szükséges a hűtéshez emulzió, magasabb minőség, kisebb költség. 

Túlmelegedéssel járó vezérlők, motorok tokozat hűtését oldottuk 

meg, mellyel klímákat váltottak ki. Mennyivel hatékonyabb? Nincs 

karbantartási költség, illetve időszakonkénti leállás a gyártással, 

nagyobb bevételt eredményez, jóval helytakarékosabb, lényegé-

ben minimális a kiépítési költsége. 

Gondot okoz a forgács, az emulzió kész termékeken a gyár-

tás területén? Energiafaló ventillátorok hűtik, fújják le a termé-

MŰSZAKI FEJLESZTÉS
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keket? Erre a célra biztosítani tudunk speciális nagy légárammal 

és kis fogyasztással rendelkező légkéseket, a legkülönbözőbb 

méretekben, bármilyen ipari környezetben, legyen akár vizes, 

vagy savas. A fúvókák segítik a termelésben a termékek gyors 

és hatékony lefúvását, hűtését, szárítását. Mindezt 30-80-szoros 

légerősítéssel! 

KIHÍVÁST JELENT A HATÉKONY IPARI TAKARÍTÁS?

Túl sokat költ tönkremenő elektromos takarító eszközökre? Elszívás, 

ipari takarítás csak sűrített levegővel, mozgó alkatrészek nélkül, a 

gazdaságosabb működéshez. Miért használna áramot, ha rendel-

kezésre áll a sűrített levegő? Miért használna áramot, amikor az 

érintésvédelmi problémák egycsapásra megszűnnek? Gazdaságos, 

halk működés, lényegében elnyűhetetlen gépek, mely elektromos 

társaikkal szemben nem melegszenek túl, nem égnek le. Minden 

környezetben használható, legyen az tisztatér, ESD terület vagy po-

ros, rendkívül koptató szemcsékkel teli üzem. Kis üzemeltetési költ-

séggel, minimális karbantartással! 

Gondot okoz a felületi feltöltődés? Megrázza a dolgozókat a 

késztermék, a gyártósor? Partnereink döntése a sokkolódás he-

lyett az antisztatizálás levegővel, illetve levegő nélkül. Csoma-

golás, festés előkészítés, gyártás terén előszeretettel alkalmazott 

megoldások, legtöbbször gazdaságos működésű légkéseinkkel 

kombinálva. 

KÉZZEL ADAGOLJÁK A GRANULÁTUMOT, 

LASSÚ A KONVEJORSOR? 

A megoldás: sűrített levegős anyagtovábbítás. Széles választékban, 

mozgó alkatrész nélkül, csak sűrített levegő segítségével. Lehetsé-

ges granulátum, bármilyen egyéb kisebb alkatrész, csapágygolyók 

szállítására is, akár 50-100 méteres távolságba is! 

Gondot okoz Önnél is a porlasztás? Pazarlóan viszik fel a festéket, 

vagy egyéb anyagokat? Vevőink praktikája közt vezető helyet tölte-

nek be speciális porlasztófúvókáink, a költséghatékony anyagki-

hordás céljára festék, illetve bármilyen egyéb anyag felhordására, a 

legfi nomabb szemcseméretig, cseppmentesen is. 

www.mimiko.hu

Problémák mérésére is igénybe veszik termékeinket: statikus 

feltöltődés mérő, átfolyásmérő eszközök vezeték nélküli kommuni-

kációval is. Szivárgásmérő eszközök és minden egyéb kiegészítő, 

amire csak szükség lehet. Garantáltan partnerbarát megoldásokkal 

várjuk a felhasználók egyedi igényeit fi gyelembe véve. Igény szerint 

komplett tervezési, kivitelezési szolgáltatásokkal levegős területen! 

Partnereink hazai autógyártók, autóipari beszállítók, gyártó cégek, 

több élelmiszeripari nagy vállalat. 

Ha felkeltettük érdeklődését, akár ingyenes felmérésért kérem hivat-

kozzon ezen cikkünkre a LÉGERŐSÍTŐ jelszóval és keresse felkészült 

kollégáinkat!  Keressen minket az Automotive kiállításon az A pavilon 

304C helyen
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M+E – 20 éve elsők közt 
a szerszámgép piacon!

Cégünk az 1997-es alapítása óta töretlen sikereket ér el a szerszámgép kereskedelem területén és 

mára már elsők közt tartják számon ezen a piacon! Több mint ezer eladott gépet és több mint 500 

elégedett vevőt tudhatunk magunkénak! Ez az alapító tagok több mint 30 éves szerszámgép-gyár-

tásban szerzett tapasztalatán túl a széles körű termék- és szolgáltatás-palettának, a képzett szak-

ember bázisnak, valamint a stabil pénzügyi háttérnek köszönhető.

Filozófi ánk, hogy nem csak szerszámgépeket adunk el, hanem teljes körű és megfelelő megoldáso-

kat egy-egy feladatra, problémára.

A termék portfólió kialakítása során fi gyelembe vettük a hazai piac 

igényeit és törekedtünk arra, hogy olyan megbízható szerszámgép-

gyártó cégekkel lépjünk partneri kapcsolatba, amelyek világszínvo-

nalú gépeket gyártanak elérhető áron. 

Természetesen önmagában a termék még kevés, olyan teljes 

körű szolgáltatásokat kell kínálnunk ügyfeleinknek, melyek már a 

felméréstől az üzembe helyezésen át az oktatásig terjednek!

Ezért cégünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy komplett szol-

gáltatást nyújtson: kereskedő és technológus kollégáink segítenek a 

megfelelő géptípus kiválasztásában, konkrét igény esetén időtanul-

mány készítésében, akár a gyártó szakembereinek bevonásával is. 

A gépek értékesítésén túl elvégezzük az üzembe helyezést, a 

kezelés és programozás betanítását, a garanciális és garancián túli 

szervizszolgáltatást, illetve biztosítjuk a gépek javításához szükséges 

alkatrészeket is.

Igény esetén kezelési és programozási tanfolyamot is tartunk 

bemutatótermünkben, vagy akár a partner telephelyén. Minde-

mellett javítóműhelyünkben akár komplett gépfelújításra is van 

PREZENTÁCIÓ
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lehetőség. Ezeken a szolgáltatásokon túl azon kevés szerszámgép 

forgalmazók egyike vagyunk, akik vállalják gépek komplett felmé-

rését, a legmodernebb lézeres pontossági mérőeszközökkel, rezgés 

diagnosztikával és hő-kamerás hibafeltárással állunk partnereink 

rendelkezésére.

Cégünk életében több fontos mérföldkő volt, mint például 

2005-ben a saját építésű tágas iroda épület és a 720 négyzetmé-

teres bemutatóterem és csarnok kialakítása. Bemutató termünkben 

ízelítőt kaphatnak az M+E Kft. teljes gépkínálatából, valamint lehe-

tőség van akár próbaforgácsolás elvégzésére is.

2015-ben megújítottuk szerszámgép kínálatunkat, hogy még 

szélesebb körben állhassunk partnereink rendelkezésére.  A már 

meglévő márkák: a japán Brother és Okamoto, a brazil Romi, va-

lamint a tajvani Hartford mellett újdonságként megjelentek a pa-

lettában a Toyoda és Nakamura-Tome szerszámgépek, valamint a 

Mitsubishi szikraforgácsolók.

Így az M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft. 2015-től immár 7 

márka kizárólagos magyarországi forgalmazójaként minden forgá-

csolási igényre megoldást tud nyújtani! A gépek mellé kiegészítő 

termékként olajköd elszívásra megoldást nyújt a Filtermist, míg a 

szikraforgácsolókhoz az Easymetal ionizáló berendezéseit ajánljuk!

Ám akármennyire is gépekkel foglalkozunk, az egyik legna-

gyobb erőforrás a munkatársakban rejlik, így mi megbecsüljük és 

értékeljük kollégáinkat. Stabil szakembergárdánk tudását folyama-

tosan fejlesztjük, hogy a technikai/technológiai újdonságok kap-

csán is naprakészek legyenek. www.eszterga.hu

PREZENTÁCIÓ
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Jankovits Engineering
– 25 éve növekedési pályán

A Jankovits Engineering Kft. alapításának 25 évfordulója tiszteletére ünnepséget rendezett a vál-

lalkozás a győri Richter-teremben, ahova a közélet ismert személyiségei, köztük Simon Róbert 

Balázs országgyűlési képviselő, Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron Megye kormánymegbízottja, 

illetve a cég partnerei és munkatársai kaptak meghívást.

A köszöntőkben elhangzott, hogy az 1992-

ben Jankovits István által alapított vállal-

kozás igazi sikertörténet. A ménfőcsanaki 

családi házból indult cég, mely kezdetben 

hidraulikus berendezések felújításával és al-

katrész kereskedelemmel foglalkozott, mára 

stratégiai szintre emelte a mérnöki tudásra 

épülő egyedi géptervezést, gyártást és au-

tomatizálást.

A Győri Ipari Parkban működő társaság 

nagy járműipari vállalkozások első körös 

beszállítójává fejlődött, és partnerei révén 

kilépett a világpiacra is.  

A társaság 25 éves tevékenységét az 

árbevétel folyamatos növelése jellemezte.  

A cég 2016 évben 1,533 Mrd forint árbevé-

telt ért el, 2020-ra 2,2 Mrd forint forgalmat 

tervez. A jelenleg 65 munkatársat – meg-

határozóan mérnököket foglalkoztató vál-

lalkozás az elmúlt 10 évben összesen 703 

millió forint értékben hajtott végre beruhá-

zásokat. A Jankovits Engineering Kft. straté-

giai terveinek megvalósításához ebben az 

évben 700 millió forint értékű infrastruktúra 

és kapacitásbővítő beruházást indít, melyet 

két éven belül valósít meg. A távlati tervek-

ben további hasonló volumenű bővítéseket 

tervez a vállalkozás.

A Jankovits Engineering a szakem-

ber-utánpótlás biztosítása érdekében ki-

emelten kezeli az oktatás intézményekkel 

kiépült kapcsolatait. A győri általános isko-

lások rendszeres látogatói a gyárnak, a helyi 

műszaki szakközépiskolák tanulói gyakor-

lati képzésen vehetnek részt. A vállalkozás 

1996 óta tagja a Széchenyi István Egyetem 

gyakorlatorientált mérnökképzésre létrejött 

Practing programjának. Az elmúlt években 

bekapcsolódott a Budapesti Műszaki Egye-

tem és Miskolci Egyetem oktatási program-

jába is.

A jubileumi ünnepségen a Győr-Mo-

son-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparka-

mara elnöke, a Professio Klaszter vezetőségi 

tagja és az EATON magyarországi képviselő-

je adott át jubileumi emléklapot a Jankovits 

Engineering két ügyvezetőjének, Jankovits 

Istvánnak és dr. Jankovits Richárdnak. Az est 

ajándék koncerttel zárult, melyen St. Martin, 

majd Mr. Firehand és Triója lépett színpadra.

www.jankovits.hu

PREZENTÁCIÓ
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Re-experience Ecoclean: 
Visit us at parts2clean in Stuttgart  
from October 24th to 26th, 2017. Hall 3, Booth B31

www.ecoclean-group.net

With Rising Momentum

ECOCLEAN
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Készen állunk 
az autóipar kihívásaira

Az autóipari ellátási lánc nagy követelményeket támaszt a beszállítókkal szemben. Ebben a cikk-

ben áttekintjük a beszállítók számára jelentkező megmunkálási feladatokat, és megoldásokat kí-

nálunk ezek elvégzésére.

A globális autóipari szektor elég gyorsan kilábalt a gazdasági vál-

ságból, a termelési mennyiség évről évre nő. A Statista előrejel-

zése szerint a személygépkocsi-gyártás volumene a 2016-os 93,2 

millió darabról 2020-ra 107,4 millió darabra növekszik.

Ez a bővülés nagyobb terhet ró az autóipari ellátási láncra, 

különösen azokra az alacsonyabb mélységi szintű beszállítókra, 

akik gyors és precíziós megmunkálást igénylő, minőségi alkat-

részekkel elégítik ki a sürgős igényeket és az iparágban elvárt, 

percrekész (JIT) logisztikai folyamatok ütemezését.

Az autóipar számára gyártott alkatrészek kínálata igen széles: 

a lengőkaroktól, kormányösszekötő rudaktól és féknyergektől a 

különböző motoralkatrészeken (például hengerfejeken és turbó-

feltöltőkön) át a diff erenciálművek házáig, a sebességváltókig és 

féltengelyekig számos különféle komponenst foglal magába. Rá-

adásul az autóalkatrészek számos különböző fémből készülnek, 

a skála az öntöttvastól a hőálló ötvözetekig terjed.

Az iparágban egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan, 

nagy igénybevételre alkalmas gépek iránt, amelyek nagy méretű 

munkadarabok megmunkálására képesek. Erre a célra kínálnak 

megoldást a Mazak HCN sorozatú gépei, amelyek a nagy palet-

taméret mellett kiemelkedően merev kialakítással rendelkeznek, 

és - verziótól függően - 40-es vagy 50-es főorsó kúp teljesítmé-

nyigényét is képesek kiszolgálni.

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
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Például a HCN-5000/50 egy kiemelkedően dinamikus gép, 

amely nagy méretű, prizmatikus munkadarabok kezelésére al-

kalmas, szerszámtartója pedig a motorblokkoknál alkalmazott, 

nagy átmérőjű/hosszú szerszámok befogására is képes. A gép 

egy erős, 10 000 ford/perc fordulatszámú, 50-es kúpos, 37 kW-os 

főorsóval van felszerelve, és 60 m/perc gyors előtolási sebesség 

elérésére képes, így maximális termelékenységet biztosít, és a 

minimálisra csökkenti a nem forgácsolással töltött időt.

A nagyszériás autóipari alkatrészek gyártásában a siker kulcsa 

a termelékenység és a megbízhatóság.  A kifejezetten az autó-

ipari beszállítók számára kifejlesztett QUICK TURN PRIMOS (QTP) 

30 m/perc gyors előtolási sebesség elérésére képes mind az X-, 

mind a Z-tengelyen, így a nagy pontosságú alkatrészek rövid cik-

lusidővel előállíthatók.

A gép kialakítása lehetővé teszi a forgács egyszerű, hátulról 

történő eltávolítását, így több gép is szorosan egymás mellé te-

lepíthető, ezáltal az üzem helykihasználása optimalizálható. Min-

den PRIMOS változat opcionálisan kiegészíthető egy integrált 

portáldarus adagolóval, ami elősegíti a nagyobb adagok auto-

matikus berakását. A QT PRIMOS közvetlen meghajtású főorsóval 

rendelkezik, ami szintén csökkenti a ciklusidőt, és fokozza a gép 

kihasználtságát. 

A nagyszériás autóalkatrész-gyártók számára különösen fon-

tos a kis helyigény. A VERTICAL CENTER PRIMOS egy kompakt, 

nagysebességű, függőleges megmunkáló központ, amely rend-

kívül magas fémkihordási sebességgel rendelkezik.

A teljesítményről egy 12 000-es percenkénti fordulatszámú, 

11 kW-os, 30-as kúppal felszerelt főorsó gondoskodik, amely 

nagy termelékenységet biztosít, alacsonyabb szerszám-beruhá-

zási költségek mellett; a nagyobb sebességet igénylő alkalma-

zásokhoz 20 000-es fordulatszámú főorsó is elérhető.  A gép 60 

m/perc gyors előtolási sebességgel és gyors szerszámcserével 

rendelkezik, ami tovább fokozza a termelékenységét. A QT PRI-

MOS-hoz hasonlóan ez a gép is helytakarékos kialakítású (1280 

mm széles), és hátsó forgácsszállító kimenettel van felszerelve.

A kifi nomultabb forgácsolási feladatokra a Mazak MULTIPLEX 

sorozata a megoldás, amelyet kifejezetten a közepes sorozat-

nagyságú termelési feladatokra fejlesztettek ki, és az autóipari 

alkatrészgyártók különösen gyakran választják. A MULTIPLEX két 

forgácsoló központ kombinációja, forgácsolási teljesítményének 

köszönhetően különféle megmunkálási feladatokra (például a 

két főorsóval folyamatos/egyidejű megmunkálásra, vagy a főor-

sók közötti automatikus munkadarab-áthelyezésre is) alkalmas. 

A két főorsó egyidejű használata jelentős mértékben hozzájárul 

a termelékenység növeléséhez.

MULTIPLEX W-200Y GL100 kiszolgáló robotrendszerrel

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
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Például az egyik főorsón elvégezhető a beállítás vagy a mun-

kadarab betárazása/kitárazása, miközben a másik főorsó meg-

munkálást végez, ezáltal csökkenthető a gép állásideje.

További opció a két revolverfejes, két főorsós HYPER QUAD-

REX megmunkáló központ, melyet kifejezetten a hidraulikus 

rendszerekben alkalmazott, rúd jellegű alkatrészek gyors meg-

munkálására fejlesztettek ki. A nagy főorsó-sebesség, az egyidejű 

első és második műveletvégzés, valamint az alsó és felső revol-

verfejjel végzett, kiegyensúlyozott forgácsolás kombinációja je-

lentős mértékben csökkenti a ciklusidőt az egy revolverfejes / két 

főorsós megmunkáló központokhoz képest.

A nagy teljesítmény mellett azonban gyakran kiemelkedően 

precíz megmunkálás szükséges, rendkívül szűk tűrések betartá-

sával. Az ilyen feladatokra kínál megoldást a fordított függőleges 

főorsós Mazak IVS forgácsoló központ, amely maximális stabili-

tást és pontos pozicionálást biztosít a nagyszériás gyártáshoz. 

Ezen a gépen az orsóház a bejövő szállítószalaghoz mozog, ahol 

felveszi a munkadarabot, így csökken a ciklusidő, és elkerülhető 

a költséges robottechnika alkalmazása.

A műveletközi idő csökkentése kritikus tényező az autóipari 

ellátási láncban, ezért a Mazak által DONE-IN-ONE megoldásnak 

nevezett, több felület megmunkálására alkalmas, 5 tengelyes 

megmunkálás egyre jobban terjed az iparágban. A Mazak kíná-

latának csúcsát képviselő INTEGREX i-sorozat egyre népszerűbb, 

hiszen egyetlen beállítással biztosítja a bonyolult alakú alkatré-

szek megmunkálását, ezáltal javítja a folyamat termelékenysé-

gét, és az előkészületek csökkentésével értékes időt takarít meg 

a gyártó számára. 

Az autóipar nagy elvárásokat támaszt a határidők és az al-

kalmazási területek tekintetében, ezért ezen a területen nem jö-

hetnek szóba az univerzális megoldások. A kis méretű, forgácsolt 

alkatrészek jelentősen eltérnek a nagyobb átmérőjű, hosszú, 

tengelyes munkadaraboktól, emiatt a különböző komponensek 

megmunkálásához eltérő gépekre van szükség. Érdemes tehát 

egy olyan gépgyártóval együttműködni, amely biztosítja a szük-

séges gépkínálatot, és a különböző alkalmazásokhoz nyújtott 

támogatással segít az optimális gépi megoldás kiválasztásában.

www.mazakeu.hu

 INTEGREX i-400 

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
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EMO 2017:
Még szélesebb palettát kínál a Sodick

A Sodick japán gépgyártó már több évtizede jelen van Európán, az utóbbi években azonban – a 

megbízhatóságnak, teljesítménynek és nagyszerű szerviztámogatásnak köszönhetően - egyre el-

terjedtebbek mind a huzalos, mind a tömbös szikraforgácsoló gépek. A sorozatok követték egy-

mást, a „MARK” jelölésű gépeket szép lassan leváltotta az AQ, valamint az AG sorozat. Pár évvel 

ezelőtt a Smart technológiák integrálása lévén az SL (Smart Linear) gépek kezdtek tért hódítani, 

tavaly óta azonban a legújabb ALC és VL sorozat gépei közül válogathatunk.

Az X irányú mozgástartomány a VL sorozat tagjain lehet 400, illet-

ve 600 mm, ugyanezek a méretek találhatóak meg a ALC Premium 

gépeken is. A 2017-es hannoveri EMO szakkiállításon bemutatták a 

két legújabb gépüket, az ALC800G, valamint a VL600QH gépeket.

VL600QH: GYORSABBAN, MAGASABBRA, ERŐSEBBEN

A 2015-os bemutatásuk óta a VL gépek töretlen sikernek örvende-

nek, hiszen a gyártás folyamán használt költséghatékony megoldá-

sok nem mentek a minőség rovására. Kiváló eredmények születnek 

ezeken a gépeken, mind a pontosság, felületi minőség és sebesség 

területén is. A gyártó ezért úgy döntött, hogy még szélesebb réte-

get szeretnének lefedni, ezért az idei EMO-n bemutatták a VL600QH 

gépet. 

A gép Z irányú mozgástartománya 500 mm, az elárasztásos vá-

gási magasság 480 mm. A gép ennek megfelelően egy átdolgozott, 

még megbízhatóbb befűzőrendszert kap. A generátor is fi nomhan-

goláson esett át, így a gépre valóban illenek a ’Gyorsabban, maga-

sabbra, erősebben’ jelszavak.

ALC800G: BŐVÜL A PREMIUM MODELLEK SORA

Az ALC400G és ALC600G modellek minden területen a legjobbat 

nyújtják: kiváló pontosság, akár Ra0.1μm felületi érdességet biz-

tosító generátor, prémium funkciók, mint például automata tar-

tályemelés, 3D modellkezelés, 60A generátor. Az EMO-n munka 

közben is láthattuk a sorozat új tagját, az ALC800G Premium gépet. 

A mozgástartomány X és Y tengelyeken 800 x 600 mm, Z tengelyen 

pedig 500 mm.  A lecke fel van adva az új gépnek, hiszen az elődje, 

az AQ750L modell nagyszerű karriert futott be. Több, mint 15 éven 

keresztül volt gyártásban, és az 1000-nél is több értékesített ’pél-

dány’ jól jelzi, hogy itt is egy megbízható gépről beszélhetünk. 

A világszerte eladott több, mint 45.000 lineármotoros gép jó 

fokmérője a Sodick megbízhatóságának és minőségének.
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Szempontok a présadagolósor 
kiválasztásánál

Az első dolog, amit egymással párhuzamosan meg kell vizsgál-

ni az, hogy milyen sebességgel kell futnia majd a sornak és hogy 

mennyi hely áll rendelkezésre a gép elhelyezéséhez. Ugyanis a 

prés adagoló sorokat alapvetően két típusra lehet felosztani. Az 

első klasszikus típus, hagyományos prés adagoló sorral rendelke-

zik, ami egy lecsévélőből, egy egyengetőből és egy szervomotor 

vezérlésű adagolóból áll. Az ilyen soroknál a sor sebességét a 

lecsévélő határozza meg. Egy lemeztekercs lecsévélő átlagos le-

csévélési sebessége 12 méter per perc. Amennyiben az adagoló 

hossza, vagy a használt gyorsműködésű prés miatt nagyobb se-

bességű sorra van szükség, két lehetőség kínálkozik. Az elsőnél 

egy mélyedést alakítanak ki a lecsévélő és az egyengető között, 

ahol az anyag fel tud gyülemleni. A másodiknál tárcsafékes rend-

szerű lecsévélőt használnak annak biztosítására, hogy az egyen-

gető pontosan a szükséges mennyiségű anyagot vegye le a le-

csévélőről. Mivel ezek a sorok nagy helyet igényelnek, azoknál a 

vállalatoknál, ahol kevés hely áll rendelkezésre, alternatívaként a 

kompakt kivitelű sorokat részesítik előnyben. 

Ezek a kompakt sorok egy lecsévélőből és egy egybeépített adago-

ló-egyengetőből állnak (kép). A szervóról érkező hajtást az adagoló 

henger a hajtómű rendszeren keresztül továbbítja az egyengető 

hengerekre, ahol megtörténik az egyengetés. Az ilyen sorok a klasz-

szikus prés adagoló sorokhoz képest fele annyi helyet foglalnak el. El 

kell azonban mondani, hogy a kompakt sorokat nem lehet 12 méter 

per perc sebességet meghaladó gyártási sorban felhasználni.

 Vannak esetek, amikor nem lehetséges kompakt sort használni akkor 

sem, ha a sorsebesség nem haladja meg a 12 méter per perc értéket. 

Például tegyük fel, hogy klasszikus sorokat használnak inox anyagot 

feldolgozó gyártósoron. Amikor ilyen típusú anyagot egyengetnek, 

az anyagáramlás nem állhat meg az egyengető hengerek között. Ha 

megáll, előfordulhat, hogy henger lenyomatok keletkeznek az anya-

gon, ami láthatóvá válik a festést követően, amikor a lemezt fény alá 

helyezik. Éppen ezért teljesen mindegy, milyen kicsi a sorsebesség, 

ilyen anyagoknál nem lehet használni kompakt sorokat. A magyará-

zat az, hogy kompakt sor esetén az egyengető hengerek meghajtása 

a szervomotorokról történik. Mivel a szervomotornak minden ada-

golási hossznál meg kell állnia, majd el kell indulnia, az egyengető 

hengerek szintén megállnak és elindulnak az adagoló hengerekhez 

hasonlóan. Emiatt nem lehetséges folytonos anyag áramlást biztosta-

ni az egyengető hengerek között. Ahogyan említettük, ez lenyomatot 

okoz az anyagon, ami a festés után látszani fog.www.lemeztech.com

Elsőként azt kell fi gyelembe venni, milyen prést és szerszámot fognak használni a géphez. Sokan 

azt gondolják, hogy egy prés adagoló sor kiválasztásánál elsőként azt kell megválaszolni, mekkora 

lesz a lemez szélessége, vastagsága és típusa, de ez nem így van. 

MEGMUNKÁLÁS
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Ezek a modellek ugyanazokat a precíziós 

tüskéket, bővülő hüvelyeket és lokátorokat 

használják, mint a CNC változat.

KEM SOROZAT SPECIFIKÁCIÓ 
GYORS ÁTTEKINTÉSE

A KEM-MA sorozatot oldalról működtetett 

egy mellékelt négyszögletes kulccsal, ami 

azt jelenti, hogy a készülék befogadja a vak 

vagy az átmenő furattal ellátott alkatrésze-

ket. A KEM-MA precíziós a nagyfokú pon-

tosság és a koncentrikusság szempontjából. 

Ha nagyobb pontosságra van szükség, ak-

kor a patront be kell állítani (mérőórával), 

amikor a készüléket befogja a tokmányban. 

Az univerzális illesztő csatlakozó lehetővé 

teszi, hogy a belső átmérőn megfogó rend-

szer könnyen mozgatható legyen gépről a 

gépre, ahogyan a feladatokhoz szükséges.

•  A KEM-MA tökéletes a kis / közepes vo-

lumenű gyártáshoz, de nagy termelési 

környezetben ajánlott a megfelelő CNC 

bővítő patron használata.

•  Tegye be a KEM-MA manuális megfogót a 

három pofás vagy patronos tokmányba, és 

rögzítse a 38 mm-es illesztőcsonkon.

•  Zárja a gépi tokmányt, hogy biztosítsa a 

KEM-MA rögzítését a megfelelő pozíció-

ban, szükség esetén állítsa be.

•  Tegye be a munkadarabot a belső átmé-

rőrvel a patronra és zárja a tüskét a mellé-

kelt kulccsal.

Pontos belső megfogás 
kis sorozatú alkatrészekhez
Kézi működtetésű bővülő tüske

Az új KEM sorozatban megtalálható a kézi működtetésű bővülő patront működtető szerkezet 

(KEM-MA) egy precíziós 38 mm átmérőjű illesztő-csappal, ami lehetővé teszi, hogy a szerkezetet 

minden patronos vagy pofás tokmányba használja, csökkentve a beállítási időt, az átszerelést há-

rom pofás vagy patronos tokmányról.

www.kitagawaeurope.hu
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GO98 szerszámgépek:
VU-5 ultrasonic és GT-800 CNC szimultán 
öttengelyes megmunkálóközpontok

ULTRASONIC VU-5

A VU-5 alapkiépítésben 510×400×350 mm mozgástartománnyal, 

20 szerszámhelyes szerszámváltóval rendelkezik. Negyedik és ötö-

dik tengely esetén - Lehmann billenőtengelyes körasztal - az  osz-

lopot 100 mm-rel megemelik. A főorsó/szerszámbefogás BBT30. Az 

alapfordulatszám 15000 f/p, direkthajtással. (1 kép)

Az ultrahangos vezérlő technológia hosszútávú megbízható 

megmunkálást eredményez. A termelékenység növelése érdeké-

ben a frekvencia beolvasást és a teljesítmény beállítást a vezérlő 

automatikusan végzi el.

A periodikus, szerszámtengely-irányú vibráció (15-45 kHz) 

csökkenti a forgácsolási ellenállást, és növeli a felületi minőséget. A 

szerszámgép moduláris kialakítása, a BBT-30-as szerszámtartó típus, 

valamint a nagy sebességű főorsó révén magas hatásfokú meg-

munkálás érhető el.

A gép opciójaként a főorsón keresztüli hűtéssel (CTS) a forgács 

eltávolítása mellett a hőmérsékletemelkedést, valamint a forgácso-

lási ellenállás okozta szerszámkopást lehet csökkenteni.

A fémek forgácsolási felületének érdessége Ra 0,2 μm körüli, így 

kevesebb polírozó eljárásra van szükség, az igényelt végső simítási 

felületi minőség egyből elérhető. (2 kép)

Az ultrahangos megmunkálási technológia nem csak csökkenti 

a forgácsolás mennyiségét és idejét, hanem megvan az a képes-

sége is, hogy például mikrofurat megmunkálási folyamatokat lehet 

vele elvéve-

elvégezni kemény és törékeny anyagokon (zafír, cirkónium, kerá-

mia, üveg, kemény acél).  Ezért az ezzel a technológiai képességgel 

bíró megmunkálóközpontok kiváltképp előnyösen alkalmazhatók 

a járműiparban (például szelepek utánmunkálásához, sorjátlanítá-

sához), formagyártásban a végső felületek kialakításához, az egész-

ségiparban a fogászati termékek előállításához, kerámia és üveg 

megmunkálásban. 

A VU-5 Siemens 828D vagy 840D vezérlővel készül, természete-

sen ShopMill programozási felülettel.

GT-800 CNC SZIMULTÁN ÖTTENGELYES FELSŐPÁLYÁS 

GANTRY MEGMUNKÁLÓKÖZPONT

A GT-800-as megmunkálóközpont több területen, a repülőgépipar-

ban, járműiparban és a formagyártásban, mintázatmarásban részt-

vevők számára ajánlott kialakítású szerszámgép. A megmunkálási 

követelményeknek megfelelően mind a 15000-es, mind a 20000-es 

percenkénti fordulatszámú főorsó elérhető. A gép alapfelszereltsé-

ge a görgős típusú A/C tengely, 13770/9180 Nm maximális nyoma-

tékkal, amik elegendő erőt biztosítanak a megfelelő gyorsuláshoz, 

ha az A/C tengelyeket gyorsjáratban kell mozgatni. (3. kép)

A megmunkálóközpont felsőpályás Gantry kialakítása révén a 

három lineáris tengely mozgatása független a munkadarab töme-

gétől, amivel kiemelkedő stabilitás érhető el a dinamikus mozgások 

során.

A gépre ható erők op-

timalizált eloszlása ré-

vén a főorsóház terhe-

lése minimális, ezáltal 

nagyobb merevség 

érhető el a megmun-

kálás során.

Főorsó

A főorsó olaj-levegő 

kenésű csapágyakkal 

és olaj-hűtő patronok-

kal szerelt, ami csök-

kenti a hőtermelődést 

és ezáltal az orsó hőtá-

gulását. A hőmérsék-

let ellenőrző rendszer 

riaszt, valamint meg 

is állatja a gépet, ha 

megmunkálás közben 

az orsó túlságosan fel-

hevül, így elkerülhető 

a csapágyak károso-

dása.1. kép 2. kép

MEGMUNKÁLÁS
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A megmunkálás minőségének fokozása érdekében az orsó BBT tí-

pusú vagy HSK-63A szerszámtartóval szerelt.

A nehézmarások merevségét direkt hajtású 15000-es fordulatszámú 

orsó biztosítja (alapértelmezett). Az opcionálisan elérhető, 20000-

es fordulatszámú orsó, a hátsó csapágyaknál egy lebegő rugót is 

tartalmaz, amivel a csapágyakat érő, hőtágulás okozta feszítő erő 

elkerülhető. A főmotor teljesítménye 40 kW.

Körasztal – Ø800 mm asztalméret, 1000 kg terhelhetőség

A/C tengely: alapkivitelben görgős-csigakerék típusú hajtás meg-

oldással rendelkezik. A görgős-csigakerék típusú kialakítás jobb 

pozicionálási pontosságot, ismétlési pontosságot, holtjátékmentes-

séget és tartósságot biztosít, mint a hagyományos csigakerék típusú 

kialakítás. Mivel a körasztal mozgatásáért egy görgős-csigakerék fe-

lel, ezért a körasztal már alacsonyabb nyomatéknál is mozgatható. A 

nagy pontosság még hosszantartó nehézmarás esetén is garantált.

Beágyazott A tengely, rögzített asztal kialakítás

Az A tengely a gépágyba U-alakban van beépítve, így az asztal 

merevebb. Vagyis az A/C tengelyű asztal rögzített helyzetben van. 

A mozgóasztalos kialakítással összehasonlítva, a GT-800 eseté-

ben az A tengelyen nem tapaszthatunk vibrációt, rezgést, ezáltal 

az A tengely pozicionálási pontossága is nagyobb. Az A/C tenge-

lyek sebessége 16/30 f/p, a C tengely direkthajtása esetén 50 f/p. 

3. kép 5. kép

4. kép

MEGMUNKÁLÁS



24
ProdEngineer

INNOVÁCIÓ > MŰSZAKI FEJLESZTÉS > PREZENTÁCIÓ > GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA > MEGMUNKÁLÁS > ROBOTTECHNOLÓGIA > HAJTÁSTECHNIKA 

Maga a gépváz is U-alakú, egy darabból álló öntvényből készül. Az 

oldalakat összekötő keresztgerendával egy zárt szerkezetet alkot.

C tengely opciós meghajtása: direkt-hajtás

A C tengely forgatását ekkor egy direkt hajtású motor végzi. Ez az 

egyik legjobb megoldás nagysebességű megmunkáláshoz. A DD 

motor előnye a kisebb zaj, kevesebb hibalehetőség, nagyobb fel-

bontás, nagyobb nyomaték és sebesség. 50 percenkénti fordulatnál 

a nyomaték 1800/3320 Nm.

A forgásközéppont magasabban van, mint az asztal felülete

Az A tengely forgásközéppontja 100 mm-rel följebb van, mint az 

asztal síkja, így a szimultán asztalforgással csökkenthető a szerszám-

mozgás távolsága, valamint a ciklusidő is, miközben a kontúron 

jobb felületi pontosság érhető el. (4. kép)

Teljes körös hidraulikus fékrendszer az A/C tengelyhez

A teljes körfelületet szinkronban zárja egy fémgyűrű, amit hidrau-

lika olaj működtet. A nagy leszorító felület miatt nagy merevség és 

tartósság jellemzi. Továbbá a C tengely fékpozíciója az asztal mellett 

van, biztosítva az asztal stabilitását fékezéskor.

Hajtásközéppont a tömégközéppontban

A három lineáris tengely hajtásközéppontja a gép tömegközéppont-

jában van, ezzel drasztikusan megnövekedett a gép dinamikus stabi-

litása. A Z tengely és az X tengely között a lehető legrövidebb a távol-

ság, így a gépszerkezet tömege optimalizált. Az Y tengelyt 6 db kocsi 

támasztja alá a szánvezetéken, míg a gép tömegközéppontja a kocsik 

között található, így minimális a főorsó elhajlása, dőlése. (5. kép) (6. kép)

A GT-800 gépet HEIDENHAIN iTNC 530 vagy TNC 640 vezérlővel kínál-

juk: www.go98.huwww.go98.hu

6. kép
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Az Ön vállalkozása 
valóban kicsi a robotikához?
5 kérdés, amiből egyértelműen kiderül a válasz!

A technológia rohamosan fejlődik, a robotok és munkába állításuk már a jelen! A kis- és középvál-

lalkozások, és az olyan gyártóüzemek számára, ahol kis mennyiségben gyártják az amúgy széles 

termékpaletta különböző elemeit, felmerülhet a kérdés: Vajon megéri beruházni a robotikába?

Sok cég elkötelezi magát a manuális gyártás mellett, úgy gondol-

ják, hogy túl kicsik az óriás, nemzetközi gyártók mellett. A B&O En-

gineering Kft-nek egyik fő célja, hogy a lehető legtöbb vállalkozás 

felfedezze és kiaknázza a bennük rejlő lehetőségeket. A következő 

öt pontban segítünk, hogy valós, reális képet kapjon arról, hogy a 

vállalkozása készen áll-e a robotokra.

1. SZÜKSÉGES AZ AUTOMATIZÁCIÓ?

Kezdjük a legalapvetőbb kérdéssel. Fontos, hogy félretegyük az 

eddigi elképzeléseinket azzal kapcsolatban, hogy milyen költséges 

és bonyolult egy robot üzembe helyezése. Csökkenteni szeretné a 

költségeit? Fejlesztésre szorul a termékminőség? Optimalizálná fo-

lyamatait? Nagyobb rugalmasságra van szüksége a gyártás során? 

Nehézkes betöltetni a monoton munkafeladatokkal járó pozíciókat? 

Néhány munkafolyamat veszélyeztetheti a beosztottak egészségét 

és épségét? Ha legalább egy kérdésre igennel válaszolt, minden-

képpen megéri fontolóra venni a gyártás automatizációját!

2. MILYEN LEHETŐSÉGEIM VANNAK?

Két opció között válaszhat: ipari vagy kollaboratív robot. Amennyi-

ben a gyárban korlátozott hely áll rendelkezésre, ha az automatizálni 

kívánt folyamatot a munkatársakkal együttműködve kell elvégezni, 

minimalizálni akarja az átallási időt és a fenttartási költségeket, a ro-

botok használata egyszerűnek és könnyen tanulhatónak kell lennie, 

a kollaboratív robotok jelenthetnek megoldást.

3. MEGENGEDHETI A VÁLLALKOZÁSOM?

Bár a kezdeti költségek mindkét fajta robotnál hasonlóak, a fenn-

tartási költségeknél jelentős a különbség. Ipari robotoknál a követ-

kező költségekkel számolhat éves szinten: berendezések, három-

fázisú hálózat kialakításának, integrálás, programozás, megfogók, 

biztonsági kerítések, fényfüggönyök, biztonsági scanner, szoftver 

engedélyek, fenntartás és javítás költségei. Ellenben a kollaboratív 

robotoknál a berendezések, megfogók, telephelyen belüli fenntar-

tás költségei jelentkeznek.

 

4. MILYEN FOLYAMATOKAT TUDNÉK AUTOMATIZÁLNI?

Kollaboratív robotokkal a gyártási folyamatok széles skálája automa-

tizálható. A másik fontos előnyük, hogy mobilisek, egyszerűen prog-

ramozhatók, ezáltal gond nélkül áthelyezhetők egy másik munkafo-

lyamat elvégzéséhez.

Néhány példa az automatizálható műveletekre: átrakó, csavaro-

zó, összeszerelő, palettázó, ragasztó/adagoló, csomagoló, analitikai, 

fröccsöntő, minőségvizsgáló folyamatok.

5. A KOLLABORATÍV ROBOTOK MEGFELELŐEK NEKEM?

A válasz igen, amennyiben fontos Önnek a kedvező ár, a rövid 

megtérülés, a mobilitás, az egyszerű kezelhetőség és tanulás és 

a kiegyensúlyozott, minőségi termelés. Amint láthatja, a kollabo-

ratív robotok nem a nagy gyártók kiváltsága! Merjen belevágni, 

és hozza ki a maximumot vállalkozásából, keresse a B&O-t biza-

lommal!

A képen balról jobbra Borsos Balázs (ügyvezető), Szuchy Péter 

(operatív vezető) , Óvári Attila (ügyvezető) 

www.boengineering.hu
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Portrét is rajzol
a legmodernebb robot

Áthelyez, összeszerel, tesztel és csavaroz, de újabban már a művészi oldalát is megmutatja. Nem 

egy ezermester kollégáról van szó, hanem egy együttműködő, más szóval kollaboratív robotról. A 

piacvezető dán robotgyártó vállalat, a Universal Robots újabb és újabb területeit fedezi fel a robo-

tok alkalmazásának, amelyek teljes biztonságban dolgoznak az emberek mellett.

,,Egy robot, végtelen lehetőség”, vallják a 

Universal Robotsnál, és az igazsághoz nem is 

lehetnének közelebb. Az általuk kifejlesztett 

kobotoknak (kollaboratív robotok) több mint 

150 féle különböző alkalmazhatósága van, 

a lehetőségeknek csak a kreativitás szabhat 

határt. Segítségükkel olyan, automatizálható 

feladatok elvégzése alól mentesülnek az al-

kalmazottak, mint például az összeszerelés, 

csomagolás vagy hegesztés. Nemrégiben 

azonban az is bebizonyosodott, hogy a ro-

botok a kreatív, alkotói feladatokban is élen 

járnak. Hogyan lehetséges ez?

Az idei, Texasban megrendezett SXSW 

fesztiválon egy UR10 kobotot demonstrál-

tak, amely megmutatta a kreatív képessé-

geit. A bemutatót a Deeplocal innovációs 

stúdió fejlesztette ki azért, hogy segítsen 

elindítani a National Geographics új „Geni-

us” sorozatát, amely Albert Einstein életén 

alapul. A résztvevőket arra kérték, hogy 

tweeteljenek egy fotót magukról egy UR10 

eszközre, amelyet egy digitális tábla előtt ál-

lítottak fel. Ezt követően Einstein saját kézí-

rásával a kobot elkezdte felrajzolni a tudós 

egyenleteit a táblán, látszólag véletlenszerű 

pontokon. Csak az, aki hátrébb lépett a táb-

lától láthatta, hogy azon a fényképet küldő 

személy portréja rajzolódik ki, mindössze az 

egyenletekből.

Az új lehetőségek felfedezéséhez nem 

kell azonban a tengerentúlra utaznunk. A 

Freibergi Bányászati és Technológiai Egye-

tem kutatói jelenleg két izgalmas projekten 

dolgoznak, amelyek célja, hogy új módsze-

reket találjanak arra vonatkozóan, hogyan 

lehetne könnyebbé tenni a kobotokkal dol-

gozó emberek életét. Az első projekt során 

azt tesztelik, hogy a kobotok hogyan tudnak 

az emberektől tanulni mindössze úgy, hogy 

megfi gyelik a tevékenységüket. Az egyetem 

egyik robot kutatója arra volt kíváncsi, va-

jon megtaníthatja-e a náluk használatban 

lévő UR5 robotot legózni. Ehhez a robotot 

egy háromujjú fogó szerkezettel és tizenkét 

kamerával szerelték fel. A tudósok külön ér-

zékelőket hordtak a karjukon és a kezükön 

azért, hogy az UR5 képes legyen minden 

mozdulatukat fi gyelni, és azokat pontosan 

úgy megtanulni, mint egy gyermek.

A UNIVERSAL

ROBOTS-RÓL

A Universal Robots a robotikai területen 

végzett sokéves kutatás eredménye. A 

vállalatot 2005-ben két társával Esben 

Østergaard, a vállalat műszaki igazga-

tója alapította a dániai Odensében. A 

célja az volt, hogy a robottechnológia 

mindenki számára elérhetővé váljon, 

és hogy létrehozzanak egy olyan egye-

di, ipari robotot, amely képes bármi-

lyen ipari folyamat automatizálására és 

ésszerűsítésére, emellett megfi zethető, 

rugalmas, könnyen használható és biz-

tonságos. A termékportfólió magába 

foglalja a UR3, UR5 és UR10 robotokat, 

melyek teherbírásuk után kapták a 

nevüket. Mióta az első UR-robot 2008 

decemberében megjelent a piacon, a 

vállalat jelentős növekedést mutatott 

a felhasználó-barát robotok területén, 

és immár világszerte több mint 50 

országban értékesít. A UR-robotok át-

lagos megtérülési ideje – csupán 195 

nappal – a legrövidebb az iparágban. 

A boston-i Teradyne Inc. részét képző 

vállalat székhelye a dániai Odensében 

van, emellett pedig leányvállalatokkal 

és regionális irodákkal rendelkezik az 

USA-ban, Spanyolországban, Német-

országban, Szingapúrban, Csehország-

ban, Indiában és Kínában. Az Universal 

Robots világszerte több mint 400 em-

bert foglalkoztat. További információ-

ért látogasson el a vállalat weboldalára: 

http://www.universal-robots.com

ROBOTTECHNOLÓGIA
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A másik projekt esetében már veszélye-

sebb vizekre eveztek a kutatók. Ennek során 

azt vizsgálják, hogy milyen módokon tudnák 

segíteni a robotok a veszélyes munkakörnye-

zetben dolgozókat a föld alatti bányászat so-

rán. Hazánkban talán nem szükséges bemu-

tatni azt, hogy a bányászat mindig is nagyon 

kockázatos munka volt, és a földalatti munka 

nehéz: a légkör forró, nedves és oxigénhiá-

nyos. Az olyan állandó veszélyek, mint egy-

egy alagút összeomlása vagy a robbantások, 

valóságos fenyegetést jelentenek a munka-

vállalók számára. A német matematikus és 

mérnök, Engineer Julius Weisbach után elne-

vezett Julius robot egyelőre asszisztensként 

segíti a dolgozókat a felmérési feladatokban. 

A robot egy embert kísér, helyette hordozza 

a nehéz felszerelést, és szenzoros adatokat 

gyűjt kézi mérőeszközökkel. Egy másik, terve-

zett terület, amely során a robotok segítséget 

nyújthatnak majd a jövőben, az olyan terüle-

tek feltárása, amelyek nem biztonságosak az 

ember számára.

Mi a titka a Universal robotok sikeressé-

gének? A robotokat rugalmas módon lehet 

beépíteni a folyamatokba, biztonságosak és 

együttműködőek, könnyen beprogramoz-

hatóak, a megtérülési idejük pedig gyors.  A 

Universal Robots „Universal Robots+” plat-

formja segítségével pedig az együttműkö-

dő robotkarok (UR3, UR5, UR10) újabb és 

újabb applikációjának megtervezését és 

megosztását támogatja. A világ minden tá-

járól érkező fejlesztők számára kifejlesztett 

virtuális térben a szakembereknek lehető-

ségük van tudásuk megosztására. www.universal-robots.com

ROBOTTECHNOLÓGIA
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Az új adagoló-robot, 
amely akár egy 25 kg-os, 315 mm
átmérőjű szerszámot is képes kezelni

A Walter Maschinenbau GmbH kibővíti adagolórobotjai kínálatát a Robot Loader 25-tel, amely 

akár 25 kg-os szerszámok megfogására is alkalmas (befogóval együtt) 315 mm-es átmérőig. Az 

új Robot Loader 25 a HELITRONIC VISION 400 L szerszámköszörű-géppel, és a HELITRONIC VISION 

DIAMOND 400 L ,,kettő az egyben” erodáló-köszörűgéppel együtt kapható. 

Egy M-20iB25 típusú FANUC robotnak, és az innovatív új fejleszté-

sű adagolószoftvernek köszönhetően (amely ,,kaotikus” rakodásra 

vagy raktározásra is képes HSK befogókkal, akár 7-emeletes pa-

lettarendszerben is) a Robot Loader 25 korábban soha nem látott 

rugalmasságot biztosít nagy tömegű vagy nagyméretű szerszámok 

gyártása esetén is.

A paletták egyenként 21 db 315 mm-es, 28 db 220 mm-es vagy 

akár 70 db 105 mm-es szerszám tárolására alkamasak. 

Lézeres jelölés segíti a szerszámok beállítását. Opcionálisan el-

érhető egy automatikus átmérő meghatározó rendszer is, amely 

biztosítja a sima, automatizált gyártási sorrendet.

www.walter-machines.com

Robot Loader 25 HELITRONIC VISION 400 L 

és HELITRONIC VISION DIAMOND 400 L

ROBOTTECHNOLÓGIA
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ÉRTÜNK HOZZÁ.

WWW.TUNGALOYTOOLS.HU
TUNGALOY HUNGARY KFT.
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H-1142 BUDAPEST, HUNGARY

+36 1 781-6846
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Préslégmotorok
német precizitással

A német pontosság és a kifogástalan minőségre való törekvés tette a PTM Mechatronics-ot ipará-

ga meghatározó szereplőjévé. Évek óta vezető szerepet töltenek be az energiatakarékos ipari ke-

verők, megfogórendszerek és hajtástechnika területén, legismertebb termékcsaládjuk a sűrített 

levegős motorok. 

A PTM sűrített levegős motorjai egyedülál-

lók a világon, hiszen nincs még egy hasonló 

elven működő motor, amely ilyen magas 

teljesítményre képes, ilyen kevés levegő-

felhasználással, halk működés mellett. A 

magas teljesítmény és forgatónyomaték 

alapvető jellemzője a PTM motorjainak, 

azonban egy-egy munkafolyamat speci-

ális gépeket és kialakítást igényel. A széles 

termékpalettán minden cégtulajdonos 

megtalálhatja a gyártási környezetébe leg-

inkább illeszkedő motorfajtát.

1. BASIC-MOTOR

Mechanikus és vízálló (IP 67) felépítésé-

nek köszönhetően rendkívül sokoldalú, 

egyszerűen beépíthető bármilyen gyártási 

környezetbe. Sugaras dugattyúelv alapján 

hajtómű nélkül, alacsony levegő-felhasz-

nálással képes a magas forgatónyomaték 

és a lassú fordulatszám elérésére. Nyugalmi 

helyzetig terhelhető.

2. ATEX-MOTOR

Pneumatikus keverőmotorként kiemelkedő 

teljesítménnyel bír. Akár 90%-kal kevesebb 

energiát fogyaszt, működése - a kibocsá-

tott 75 decibellel -  az egyik leghalkabb a 

piacon. Biztonságosan alkalmazható robba-

násveszélyes környezetben, megfelel az Eu-

rópai Parlament és az Európai Tanács ATEX 

munkavédelmi irányelveinek.

3. FDA-NEMESACÉL MOTOR

A rozsdamentes, nemesacél kivitelezésének 

köszönhetően könnyen tisztítható, agresz-

szív szerekkel szemben is ellenálló, így kiváló 

választás élelmiszeripari és gyógyszeripari 

munkakörnyezetbe. Tökéletes megoldást 

jelent csomagoló, töltő és adagoló folya-

matok optimalizálására.

4. IP 68 VÍZÁLLÓ MOTOR

Bár az összes PTM motor vízálló, ennek a 

típusnak a sajátossága, hogy extrém körül-

mények között (40 m mélységig) is abszo-

lút vízálló. Nem csak időszakosan, hanem 

hosszabb időre is alámeríthető, speciális ki-

alakítása nemcsak a víztől, hanem a portól 

is biztonságosan védi.

5. FERRITMENTES MOTOR

Olyan gyártási folyamatokhoz ajánlott, ahol 

fontos a robosztus, fejlett motor, ám nem 

megengedhető a vastartalom. Ferritmen-

tes kialakítása következtében nem alakul 

ki mágneses mező, nem lépnek fel zavaró 

elektromos vagy szenzoros jelek. Kiválóan 

alkalmas magas frekvencia- és mágneses 

rezonanciás felhasználási területeken. 

Többet szeretne tudni a PTM motorokról? 

Kérdése merült fel?

Tegye fel nekünk személyesen! Az Au-

tomotive Hungary 2017 kiállításon keresse 

fel a PTM termékeinek kizárólagos hazai 

forgalmazójának, a Conpart Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. standját („A” pavilon, 

205I)! A PTM Mechatronics termékeinek 

forgalmazásán túl a Conpart Kft. műszaki 

megoldások tervezésével, kivitelezésével, 

valamint ipari alkatrészek kiskereskedel-

mével foglalkozik, így gyakorlati tapaszta-

lataikra alapuló, szakmai tanácsokkal tud-

nak szolgálni!

www.conpart.hu
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Lépjen kapcsolatba velünk és tudjon  

meg többet a DMG MORI újdonságairól:

DMG MORI Hungary Kft. 
Tel.: +36 1 430 1614 

www.dmgmori.com

AUTOMATIZÁLÁS

TECHNOLOGY 
EXCELLENCE

ADDITÍV GYÁRTÁS

DIGITÁLIS GYÁR
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Az új  »smile« 
és »venturion« beállító- 
és mérőgépcsalád

A ZOLLER, a szerszámbeállító-, bemérő- és ellenőrző berendezések világszinten piacvezető gyár-

tója több újítást és új terméket mutatott be az EMO 2017 vásáron.  Az eszközök új kialakításúak és 

kiváló minőségűek. Az optimalizált ergonómia és az átfogó hardver, illetve szoftver funkcionalitás 

verhetetlen kombinációja garantálja a rendkívül precíz mérési eredményeket minden szerszám 

esetében, és igazi hozzáadott gazdasági értéket teremt. 

A termékcsalád szélesebb körű szerszámbeállítási és mérési megol-

dásokat kínál a fúró-, maró és forgácsoló szerszámokhoz, mint valaha. 

A »smile« sorozat új berendezései maximálisan felhasználóbarátok a 

fejlett egykezes irányítókarnak, a kényelmes orsókezelésnek és a mo-

dern elektronikának köszönhetően. 

A “MINI-MUST-HAVE”, VAGYIS A “SMILECOMPACT”

Új: A „mini-must-have”, azaz a »smileCompact« ideális minden tevé-

kenységhez, vagy második berendezésképpen az egyszerű és haté-

kony szerszámbeállításhoz. Ez a belépő szintű modell a páratlan költ-

séghatékonyságával maximális teljesítményt ér el. 

TÖBBFÉLE MÉRÉSI TARTOMÁNY ÉS KÉPFELDOLGOZÁSI 

TECHNOLÓGIA KÖZÜL LEHET VÁLASZTANI

350-800 mm maximális hosszúsággal, és 320-620 mm átmérővel ren-

delkező szerszámokhoz megfelelő mérési tartomány áll rendelkezés-

re a  »smile« esetében. Három hatékony képfeldolgozó technológia 

garantálja a megfelelő teljesítménytartományt:  a »pilot 1.0« alapvál-

tozat a szabványos szerszámok egyszerű beállításához és bemérésé-

hez, az érintőképernyős működési technológiával és felhasználó-spe-

cifi kus menüvezérléssel ellátott »pilot 2 mT«, valamint a »pilot 3.0«, 

mely lefedi a szerszámbemérés, az ellenőrzés és az irányítás teljes 

sávszélességét. 

INSPIRÁLÓAN „PRAKTIKUS MEGJELENÉSŰ” 
»VENTURION 450«  

 A »venturion 450« csúcskategóriás beállító- és mérőberendezés ins-

pirálóan új megjelenéssel, illeve páratlan ergonómiával rendelkezik. 

A kezelőelemek „praktikus” és funkcionális kivitele, a ZOLLER 

„klasszikus” »eQ« egykezes vezérlőkarjának futurisztikus újratervezése, 

és az ergonómikusan kialakított különálló »cockpit« vezérlőegység 

igazi hozzáadott gazdasági értéket teremtenek az egyedi kezelési ké-

nyelem biztosításával egyidejűleg. Az  »ace« precíziós orsóval, a legki-

A beállító- és bemérőgépek új generációja inspirálóan 

„praktikus kialakítással” -  »eQ« egykezes vezérlőkarral

Könnyű: adatátvitel a videóban szereplő ZOLLER »zidCode« 

azonosító kóddal 

MÉRÉSTECHNOLÓGIA > SZERSZÁMTECHNOLÓGIA > INFOMÁCIÓS TECHNOLÓGIA > BIZTONSÁGTECHNOLÓGIA > LÉZERTECHNOLÓGIA > KLÍMATECHNIKAMÉRÉSTECHNOLÓGIA
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OKTATÁS

www.zoller-a.at

LEE miniatűr szelepek, 
szűrők és rekeszek

Menetmentes préspatronok; 
biztos illeszkedés 400 bar 
rendszernyomásig

ILLESZKEDIK!

LEE Hydraulische 
Miniaturkomponenten GmbH 

Am Limespark 2 
D-65843 Sulzbach, Németország

T +49 6196 / 773 69-0 
E-mail info@lee.de 
www.lee.de  T
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sebb szerszám-geometriához is megfelelő, magas színvonalú kamerával és a megbízható 

folyamat-adatátvitelt biztosító RFID technológiához hasonló opciókkal rendelkező »ventu-

rion« megfelel a legmagasabb igényeknek is, miközben maximális rugalmasságot és a ZOL-

LER termékektől elvárt magas pontosságot kínálja a profi knak. Átfogó szoftver-funkciók kí-

nálnak megfelelő beállítási, mérési és ellenőrzési megoldást minden egyes alkalmazáshoz. 

KÉSZEN ÁLL A HÁLÓZATOS GYÁRTÁSRA

A ZOLLER hozzáadott gazdasági értéket teremt a ma számára és új lehetőségeket a jövő-

re nézve: Minden beállító- és bemérő berendezés készen áll a jövő hálózatos gyártására. 

Garantált a folyamatbiztonság a vállalaton belül kifejlesztett intelligens szoftvernek és a 

legmagasabb biztonsági követelményeknek köszönhetően. A rendszer biztonságosan és 

megbízhatóan továbbítja a szerszámadatokat a gép felé, annak gyártmányától függetle-

nül, illetve harmadik felek általánosan hozzáférhető rendszerei felé.  Az ERP és CAM rend-

szerektől a kabinet és lift rendszerekig minden  könnyedén hálózatba köthető a ZOLLER-rel. 

A jövőre fókuszálva az  “Industry 4.0”  jövőre vonatkozó követelményei a mai valóságot 

jelentik.

BIZTONSÁGOS ADATÁTVITEL A ZOLLER »ZIDCODE« AZONOSÍTÓ KÓDDAL 

Egyszerű, gyors és biztonságos: a »zidCode« új és hatékony megoldást jelent a szerszám 

azonosítására és az adatátvitelre, melyhez nincs szükség hálózathoz történő kapcsolódásra. 

Ehelyett QR kód segítségével történik az adatátvitel a teljes szerszámok esetében és nincs 

szükség szoftver telepítésére a gép vezérlésében. A folyamat rendkívül egyszerű: A szerszá-

mok egy ZOLLER beállító és mérőberendezés segítségével kerülnek bemérésre, majd az 

összes adatot átalakítja QR kóddá és címkére nyomtatja. Ezt a kódot azután beszkennelik a 

gépbe és az adatok automatikusan átkerülnek a CNC gépvzérlés megfelelő adatmezőibe. A 

manuális adatbevitel során keletkező gépelési hibák így kiküszöbölhetőek, ezért garantált 

a folyamat biztonsága.

Itt nézheti meg a videót! Youtube.com/zollertv

Minden részletében kidolgozott és ergonómiailag kialakított - »venturion 450« 

különálló »cockpit« vezérlőegységgel

MÉRÉSTECHNOLÓGIA
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Iparági partnerség 
az egyedi igények szolgálatában

Kiskőrös, 2017. október 10. - Egyre szorosabb a hazai piaci együttműködés az Eckerle Industrie Kft. 

és az Aventics Hungary Kft. között. A kiskőrösi célgép gyártó egység és az egri pneumatika üzem 

sikeres kooperációja számos közös részvételű szakmai rendezvényben, fejlesztésben, egyetemi 

projektekben, valamint egy évtizednyi eredményes munkában mutatkozik meg.

Az Eckerle Magyarország kiskőrösi üze-

megységének egyik fő profi lja a legkülön-

bözőbb megrendelői igényekhez igazított 

célgépek gyártása. Berendezéseikbe az 

AVENTICS hazai gyártású termékeit építik 

be, így a vállalat kapcsolata az egyedi pneu-

matika megoldások szakértőivel a minőségi 

technológián alapul. „Büszkék vagyunk rá, 

hogy régóta fennálló kooperációnk az egri 

üzemmel olajozottan működik. Cégünk min-

dig hiteles információszolgáltatást, valamint 

gyors és maximális támogatást kap az AVEN-

TICS magyarországi csapatától” – mondta el 

Hubina Péter, az Eckerle cégcsoport európai 

automatizálási vezetője.

Mára a két cég együttműködésének jel-

képévé vált az Aventics Hungary Kft. részére 

gyártott CCC hengerprés, mivel az egri pneu-

matikagyártó az Eckerle által készített célgé-

pekkel állítja elő pneumatikus egységeit. En-

nek a présnek a megtervezésével és az első 

egység kivitelezésével 2014-ben bízta meg 

az AVENTICS Hungary az Eckerle Industrie 

Kft.-t, melynek fő célja a CCC pneumatikus 

hengerek speciális szerszámmal történő le-

peremezése volt. A kiskőrösi mérnököknek 

egy olyan ergonomikus célgépet kellett 

kialakítaniuk, mellyel egy termékcsalád tel-

jes termékskálája legyártható, a szerszámok 

beállása automatikusan megtörténik, mind-

emellett pedig a teljes körű szervizszolgál-

tatás is biztosított. Az új, univerzálisan hasz-

nálható, nem végtermék-specifi kus présnek 

a selejtszámot csökkentenie - lehetőség sze-

rint nullára -, a gyártóeszköz pontosságát és 

megbízhatóságát pedig maximálisan növel-

nie kellett. További követelmény volt a hen-

gerek azonosítása is, amit a rajtuk elhelyezett 

vonalkódok segítségével kellett megoldani a 

tervezés során.

Számos műszaki kihívásra kellett meg-

oldást találni a feleknek a projekt során: az 

AVENTICS Hungary számára az ergonómiai 

tulajdonságok meghatározóak voltak, a prés 

méretének azonban az egri üzem helyigénye 

szabott határt. A présfülke helyzetét és mé-

retét munkavédelmi-, illetve gyártásoptima-

lizálási szempontok befolyásolták. Az egyedi 

igények fi gyelembe vétele mellett, az Eckerle 

Industrie Kft. munkatársai standard elemek 

használatával igyekeztek a költséghatékony-

ságot is szem előtt tartani. Ennek fényében a 

biztonsági perifériák kezelését is - a bizton-

sági elemek nagy száma miatt – költségta-

karékossági okokból egy biztonsági PLC-vel 

oldották meg. A présgép több üzemmód-

dal rendelkezik, melyeknél eltérő biztonsági 

körök aktívak, így a végrehajtó elemeket is 

ezeknek megfelelően kell működtetni.

A mindkét cég által elfogadott, végső 

műszaki konstrukció többszöri egyeztetés 

és terhelés-szimuláció eredményeképpen 

jött létre, melynek köszönhetően az első 

célgép üzembe helyezése 2015 áprilisában 

történt, ami azóta is folyamatosan termel. A 

második egység átvétele és üzembe helye-

zése idén szeptemberben valósult meg.

„Mérnök kollégáink örömmel használják 

a pontos út- és erőmérés adta lehetőségeket. 

A CCC hengerprés segítségével precízebben 

tudnak visszajelzéseket nyerni, elemzéseket 

készíteni, és reagálni egy folyamat paramé-

tereire” - vélekedik Hegymegi István, az 

Aventics Hungary Kft. értékesítési vezetője. 

A szerszám használata nélkül végrehajtha-

tó készülékcserék továbbá lehetővé teszik 

akár az egydarabos vevői igények gyors és 

gazdaságos teljesítését is, az új szerelősorok 

felállításával pedig házon belüli kapacitásait 

menedzseli a pneumatika üzem.

ÚJ MEGOLDÁS A ROBOTIKÁBAN

Rendre jelennek meg napjainkban a legmo-

dernebb fejlesztések, valamint a legújabb 

gyártók az ipari robotizálás területén. 2016-

ban a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki 

Karán célul tűzték ki egy olyan robotkar fi zi-

kai modelljének megtervezését és kivitelezé-

sét, mely alkalmas lehet ipari felhasználásra 

és további fejlesztések alapját is képezi. Eh-

hez az intézmény olyan hazai partnereket 

keresett, akik képesek magas minőséggel 

megfelelni a robotikában elvárt nagyfokú 

pontosságnak, így a projekt az Aventics Hun-

gary Kft. és az Eckerle Industrie Kft. közös tá-

mogatásával valósult meg.

A koncepció lényege egy olyan pneu-

matikus, mesterséges izmok által működ-

tetett, három szabadságfokú robotkar 

megtervezése volt, melynél a meghajtás 

nem a vázon helyezkedik el, hanem attól 

függetlenül, egy külön egységben kap he-

lyet. A mechanikai tervezéstől a pneuma-

tikus rendszeren át, a villamos kapcsolásig 

az Egyetem teljesen saját fejlesztéséről be-

szélhetünk. A pneumatikus egység magját 

az AVENTICS által forgalmazott ED02 típu-

sú proporcionális szelepek adják, lehetővé 

téve az izmok gyors és precíz működteté-
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sét. Az ezekben lévő nyomás növelésével 

a pneumatikus izmok összehúzódnak és 

megfeszülnek, nyomás csökkenésével pe-

dig elernyednek és megnyúlnak. A robotka-

ron található bowdeneket ezek a változások 

mozgatják fokozatmentesen.

„Nagy örömmel támogattuk a Szegedi 

Tudományegyetem hallgatóinak munkáját” 

– nyilatkozta Hegymegi István, az Aventics 

Hungary Kft. értékesítési vezetője. Hozzá-

tette, hogy a robotkar-projektben számos 

fejlesztési potenciál rejlik, ami a pneumati-

kus hajtásnak köszönhetően alkalmas lehet 

például robbanásveszélyes környezetben 

történő alkalmazásra is. A külön elhelyezett 

„motor” modularitást tesz lehetővé, így a 

robot maximális teljesítményének növelése 

pedig az izmok nagyobb méretre cserélésé-

vel könnyen megoldható.

Ugyan még nem a közeljövőben vár-

ható a fejlesztés alkalmazása a kapcsolódó 

iparágakban, de megoldásukkal a mérnök-

hallgatók már most megalapozták sikere-

iket. Ezt az Egyetem csapatának Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián, robot-

technika szekcióban elért dobogós helye-

zése is bizonyítja.

Bízza az Intergavelre! – 
ipari aukciók, ahol mindenki jól jár

Irodabútortól a kéziszerszámokon át 
a speciális célgépekig – velünk bármit eladhat

Jó az eladónak, mert:
Nem kell évekig raktároznia a feleslegessé vált holmikat
Kisebb raktárra van szükség, és pénzzé teheti  
az elfekvő készletét
A jó állapotú eszközökre mindig van vevő
Nem kell sokat foglalkoznia az értékesítéssel,  
az Intergavel mindent megszervez

Jó a vevőnek, mert:
Az új árnál sokkal olcsóbban jut jó állapotú,  
még sokáig használható eszközökhöz
Megbízható forrásból vásárolhat

Bővebb információ: www.intergavel.hu

Lecserélte? Már nem használja? Szabadulna tőle?
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Egyszerű és optimális 
OPC kapcsolatok 
egyetlen termék közreműködésével

Ezen cikkünkben szeretnénk bemutatni a Softing Industrial német vállalat OPC-kommunikációt 

támogató szoftvercsomagjának, a dataFEED OPC Suite-nak a legfőbb képességeit és a termékkel 

kapcsolatos újdonságokat.

A Softing dataFEED olyan programok gyűjteménye, mely segíti 

a projekten belüli különféle verzióban használt  OPC kliensek és 

szerverek közti együttműködést, optimalizálja az OPC rendszerek 

teljesítményét. Olyan piacvezető PLC gyártók eszközeivel mű-

ködik együtt, mint a Siemens, B&R, Rockwell, Schneider Electric 

és Mitsubishi. A dataFEED OPC Suite egyetlen termékben tartal-

mazza valamennyi, az OPC kommunikációhoz szükséges kom-

ponenst. 

A dataFEED OPC Suite legfrissebb verziója már a kétirányú 

adatkapcsolatot is támogatja, azaz nemcsak a termelési adatok 

adatgyüjtő rendszerbe, adatbázisba, felhő alkalmazásba juthatnak 

el optimális módon, nagy biztonsággal, hanem felülről például 

egy recept is leküldhető a vezérlés, termelés szintjére. 

A PROGRAMCSOMAGBAN ELÉRHETŐ 
HASZNOS OPCIÓK

Tunnel opciójával jelentősen csökkenti a távoli számítógépek OPC 

kommunikációjában gyakran jelentkező problémák előfordulását, 

megszünteti a Windows környezetben jelentkező DCOM beállítási 

problémákat, Mindezzel nagyban egyszerűsíti az OPC kliensek és 

szerverek üzembehelyezését és használatát.  

A programcsomagban oyan  funkciók állnak rendelkezésre, 

mint az adatbázis hozzáférés, fájlba írás, adatcsere optimalizálása,” 

koncentrátor” és „bridge” képességek. A DataHandler opcióval a 

PLC-adatbázis kapcsolatban az írás és az olvasás is megvalósulhat. 

A dataFEED OPC-be integrált MQTT Publisher funkció lehetővé 

teszi a már meglévő és az új automatizálási eszközök IoT-megol-

dásokba (Internet of Things) történő könnyű integrálását (például 

az IBM Bluemix Cloudba). 

Az MQTT (MQ Telemetry Transport) protokoll így összekap-

csolja a termelést az Ipar 4.0/IoT felhő alapú alkalmazásokkal.  Az 

MQTT-támogatás nélküli komponensek, például Siemens, B&R 

és Rockwell vezérlések integrációja is lehetséges. Az SSL/TLS tit-

kosítási protokoll a legmagasabb fokú biztonságot garantálja az 

adatátvitel során.

SIEMENS VEZÉRLŐKKEL VALÓ OPC KOMMUNIKÁCIÓ

ESETÉN KÜLÖNÖSEN HASZNOS FEJLESZTÉSEK

Közvetlen adathozzáférés a Siemens vezérlőkben

A legfontosabb új funkció az optimalizált blokkelérés révén meg-

valósított közvetlen adathozzáférés a Siemens vezérlőkben. A fel-

használók közvetlen szimbólumelérést is kapnak a Siemens Sima-

tic S7-1200 és S7-1500 vezérlőhöz.

Siemens S7-2 protokoll támogatása

További újdonság, hogy a dataFeed OPC Suite már a Siemens 

S7-2 protokollt is támogatja, ami lehetővé teszi a szimbólumok 

közvetlenül a vezérlőből történő beolvasását. Ezzel megszűnt a 

korábban alkalmazott szimbólumimport vagy az időigényes kézi 

adatkonfi guráció. 

A most bemutatott rendszerbe integrálódott OPC szerveren 

vagy OPC UA szerveren keresztül jut az OPC kliens információ-

hoz a szimbolikus címzésről. Ennek eredményeként a megfelelő 

adatblokkokhoz tartozó adatpontok már szimbólumnevekkel is 

elérhetővé váltak.

dataFeed Exporter funkció

Végül, de nem utolsósorban a dataFeed Exporter is új verzióval 

jelent meg, amely már a szimbólumok Siemens TIA Portal V14 pro-

jektből történő közvetlen exportjára, és azt követően az OPC Su-

ite-ba történő importjára is alkalmazható. A legfrissebb Siemens 

vezérlőkön kívül a dataFeed Exporter 1.10 a korábbi vezérlőtípuso-

kat, például a Simatic S7-300/-400 modellt is támogatja.

dataFEED uaGate SI átjáró

A Softing dataFeed OPC Suite megoldása OPC és IoT felhőalapú 

kommunikációs elemek teljes csomagját ötvözi ebben a hard-

ver+szoftver termékben. A dataFEED uaGate SI átjáró új, fi r-

mware-verziójának MQTT Publisher protokolltámogatásának kö-

szönhetően a Softing megtalálta a hidat az automatizálás és az 

IT között. 

A Siemens S7 rendszerek átjárója már könnyű és biztonságos 

adatintegrációt tesz lehetővé a felhőalapú megoldásokba és az 

ipar 4.0-kompatibilis alkalmazásokba. Ezzel a lépéssel a Softing 

az MQTT (Message Queue Telemetry Transport) protokoll mint 

IoT-kommunikációs szabvány egyre növekvő elfogadására rea-

gált. A protokollt már a felhőalapú technológia számos elismert 

szereplője – közte az Amazon Web Services, az IBM Bluemix és a 

Microsoft Azure – támogatja.
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Biztosan
biztonságosan

A gyúlékony és éghető anyagok elhelyezése során az ember akkor érezheti magát igazán bizton-

ságban, ha a tárolórendszerek gyártója ezen a területen komoly tapasztalatokkal, a veszélyes-

anyag-tároló pedig minden szükséges minősítéssel és engedéllyel rendelkezik. A DENIOS új, WFP 

sorozatú tűzvédelmi veszélyesanyag-tárolói mindkét elvárást maximális rugalmassággal ötvözik 

ügyfeleink számára. 

NEM CSAK KISKANNÁKHOZ

A WFP tűzvédelmi veszélyesanyag-tároló a nemzetközi klasszikus, 

a BMC sorozat továbbfejlesztése. Csak ebből a rendszerből eddig 

több, mint 5.000 egység van használatban világszerte.

6-22 m2  közötti hasznos területével lehetséges egy önálló tűzsza-

kasz megvalósítása a gyártó- vagy raktárcsarnok közepén is. Akár 

2,5 m belmagasságával a WFP nem csak klasszikus raktárkonténer-

ként használható, hanem komplett veszélyesanyag-munkahelyek 

kialakítására is alkalmas – igény szerint légtechnikai berendezések-

kel együtt. A számos tartozék révén a WFP kiválóan hozzáigazítható 

az ügyfelek egyedi igényeihez (oltóberendezések, gáz- és szivárgás-

jelző-detektorok, klimatizálás illetve fűtés, nyomáskiegyenlítő-felü-

let). Természetesen minden elektromos berendezést megfelelően 

robbanásvédett kivitelben építünk be.

LEGÚJABB GENERÁCIÓS NEMZETKÖZI TŰZVÉDELEM 

A DENIOS minden új projektje során jelentős összegeket fordít a 

kutatásra, fejlesztésre és külső tesztekre, annak érdekében, hogy 

termékei megkapják az összes szükséges minősítést és engedélyt. 

A német DIBt-Berlin intézet által kiadott általános építésfelügyele-

ti engedély is megbízhatóan igazolja a kiváló használhatóságot. A 

tűzvédelmi veszélyesanyag-tároló REI 90 besorolása pedig, amely 

nem csupán az egyes részelemeket, hanem a teljes konstrukciót 

minősíti, a kétoldali 90 perces tűzvédelmet tanúsítja – belülről és 

kívülről egyaránt. 

Ausztriában a WFP konténerek REI 90 besorolását a linzi IBS 

(Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung) – egy 

akkreditált bevizsgáló, ellenőrző és minősítő intézmény – erősíti 

meg. 
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Ez világos előnyöket jelent az ügyfelek számára: a tervezési és jogi biztosítékok mellett 

az REI 90 besorolás lényegesen rövidebb engedélyeztetési eljárást tesz lehetővé a ható-

ságoknál és biztosítótársaságoknál. 

WFP mint festékkeverő állomás a gyártócsarnok közepén 

WFP mint kiskanna-tároló



Lézerjelölés nyomonkövetéshez 
minden területre
Ideális megoldás minden jelölési, olvasási és ellenőrzési feladathoz

A Lasit S.p.A. kulcsrakész rendszereket és 

teljes integrációt kínál akár új formaterve-

zési mintáival akár szabványos egységeivel  

vagy meglévő gyártósorokon. Nyomon-

követhetőségi megoldásokat fejlesztettek 

gyakorlatilag bármely alkatrészhez , akár 

szabadon álló-, akár teljesen automatizált 

jelölő rendszerről legyen is szó, szemelőtt 

tartva a meghatározott ciklusidőket.
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Rugalmasság
 Mindent. Mindenhol. Bárhova.

Night&Day Kárpitozás és belső tér

TESA Rapid lézercímke

Csapágyak

Felfüggesztés

Fogaskerekek

Motorblokk

Főtengely

Kiegyensúlyozó tengely

Turbó egység Nyomtatott áramkörök Alvázszám Visszapillantó tükör

A Lasit lézergravíro-

zó berendezéseket 

nagy jelölési pontos-

sággal, ismételhető-

séggel, a lézeregysé-

gek széles skálájával 

és nagysebességű 

szkennfejekkel ter-

vezték a minél na-

gyobb áteresztő ké-

pesség eléréséhez.
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Több mint 27 év iparági tapasztalattal a háta mögött a Lasit S.p.A. 

képes teljes egyedi automatizálási megoldásokat kínálni szab-

ványos összetevőkkel, kiemelve a magas műszaki színvonalat az 

ésszerű megoldásokat szemelőtt tartva. Rendszerintegrátorként a 

Lasit tervezi és implementálja a teljes folyamatot, amely a legjobb 

megoldást kínálja mind a szabványos, mind az egyedi alkalmazá-

sok terén. A teljes folyamat egy kézben. Magas szintű gépépítési 

tapasztalattal,  mechanikus-, elektromos- és szoftver mérnökökkel, 

valamint házon belüli CNC-gyártó kapacitással a végtermék költsé-

gének alacsonyan tartása érdekében.

IDOHMEN Kft., 1171 Budapest, Strázsahegyi dűlő 7.
Telefon: +36 1 365 1091, www.idohmen.hu

A világ legsokoldalúbb lézeres gravírozógépei

Tökéletes jelölésre tervezve

A Lasit legújabb lézerjelölő rend-

szerei lehetővé teszik a négyzetes 

és téglalap alakú DataMátrix kód 

gravírozását, olvasását és ellenőr-

zését. A DataMátrix ellenőrzése 

ISO / IEC, AIM-DPM szabványok 

szerint történhet. A szabadalmaz-

tatott szoftver használatával a je-

lölés még a passziválás valamint a 

nitridáló vagy lefúvatási folyama-

tok után is olvasható, a jogszabályi 

követelményeknek megfelelően. 

A kódban rejlő hibajavító rendszer 

(ECC200), garantálja az adatmátrix 

olvashatóságát akár annak 30% -os 

károsodása esetén is. Ezen költség-

hatékony, alacsony karbantartású, 

ergonómikusan kialakított rendsze-

rek képesek jelölni szinte minden 

fémet és műanyagot, lapos, ívelt és 

hengeres felületeket egyaránt.

A kamerás rendszerek a berendezések szer-

ves részét képezik. Működésük az egyedi kö-

vetelményeknek megfelelően testreszabható. 

Ezen kamerák kiváló minőségű CCD-szenzort 

(Charge Coupled Device) használnak, amely 

lehetővé teszi az optimális és bővített látó-

teret a szükséges mérettől függően. Köze-

pes és nagy felületek vizsgálatához az (SLR) 

kamera rendszereket használjuk, míg apró 

alkatrészek nagyon nagy felbontású vizsgála-

takor alternatív megoldásként a TTL (lencsén 

keresztüli) kamerarendszer az ideális megoldás.

MINDEN JELÖLÉSI IGÉNYRE VAN MEGOLDÁSUNK!

LÉZERTECHNOLÓGIA



Szupergyors lézervágás, 
szinte önműködően

Legyen szó akár vékony, akár vastag lemezekről, a Bystronic csúcskategóriás, optikai szálas lézer-

vágó rendszerével, a ByStar Fiberrel minden fajta fémből magas minőségben és minden eddiginél 

nagyobb sebességgel állíthatók elő a kívánt alkatrészek. Ráadásul az intelligens automatizálási 

megoldás, a ByTrans Cross az anyagáramlást is felgyorsítja.

A Bystronic ismét kitolta a határokat: a svájci szerszámgép specia-

lista merőben új gépkoncepciójával újradefi niálja az optikai szálas 

lézervágást és ezzel bővíti a technológia felhasználási területét. A 

ByStar Fiber azokat a felhasználókat célozza, akik a fi ber lézer-

technológiára alapoznak, tehát akik a jövőben megbízásaik teljes 

spektrumát szállézer gépekkel szeretnék teljesíteni, a nemesfémtől 

az alumíniumon és a szerkezeti acélon át egészen a színesfémekig, 

mint a réz vagy a sárgaréz. Mindezt a vékonytól a vastag lemezekig, 

egyformán magas minőségben. 

A ByStar Fiberben rejlő újdonság nem más, mint az a következetes-

ség, amellyel a Bystronic ezt a berendezést fejlesztette, ugyanis a 

legapróbb részletekig a fi ber technológiára optimalizálták. Az újfaj-

ta gépfelépítés fontos eleme például a rövidebb híd, amely jóval na-

gyobb vágási dinamikát tesz lehetővé komplex körvonalak esetén 

is. De része az új gépkoncepciónak egyebek mellett az automatizá-

lási megoldások problémamentes hozzákapcsolása, az intelligens 

szenzorok és a modern szoftverrendszerekbe történő integrálás is.

NAGY SEBESSÉGŰ VÁGÁS 10 KILOWATT 
TELJESÍTMÉNNYEL

A Bystronic ismét magasabb fokozatba kapcsolt. Azoknak, akik az 

optikai szálas lézervágás élvonalába akarnak tartozni, 10 kW-os 

lézerrel felszerelve kínálja a ByStar Fibert, amely a piacon jelenleg 

elérhető legnagyobb teljesítményű lézervágó berendezés. A tech-

nológiai ugrás az eddigi 4 és 6 kilowattos gépekhez képest óriási. A 

10 kW-os ByStar Fiber vágósebessége ugyanis négyszerese a 4 kW-

os gépekének. Vagyis ugyanannyi idő alatt négyszer több darabot 

tud kivágni mint a legtöbb versenytársa. A legnagyobb különbség a 

0,8 és 12 mm közötti lemezvastagságnál mutatkozik meg, de ennél 

vastagabb, akár 30 mm-es anyagok esetében is rendkívül jó ered-

ményeket ér el a 10 kW-os ByStar Fiber. Ez pedig kiemeli használóit 

a piaci versenyben.
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A ByStar Fiber Fiber 10000 jelenleg 

a legnagyobb teljesítményű lézervágógép a piacon
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www.bystronic.hu

A ByStar Fiber igény szerint különböző 

automata nyersanyagbetöltő rendszerekkel 

egészíthető ki. A ByTrans Cross például rengeteg mozgásteret 

biztosít az automatizált anyagkezelésben.

INTELLIGENS AUTOMATIZÁCIÓ 

A GYORS ANYAGÁRAMLÁSÉRT

A gyorsaság azonban önmagában nem elég. Aki nagy sebességű 

vágógéppel dolgozik, annak képesnek kell lennie, hogy az anyagel-

látást is a vágási folyamat magas frekvenciájához igazítsa. Hiszen 

egy 10 kW-os ByStar Fiber tekintélyes mennyiségű nyersanyagot 

képes rövid idő alatt feldolgozni. Ez pedig automatizált megoldá-

sért kiált. Ezért a Bystronic egy tökéletesen automata be- és kirako-

dó rendszert fejlesztett ki a ByStar Fiberhez: ez a ByTrans Cross. En-

nek az automatizálási megoldásnak a különlegessége a szabadság, 

amit a felhasználónak kínál. 

A ByTrans Cross áthidalja azt az akadályt, amely a hagyományos 

automatizálási megoldások számára mindig a határt jelentette, 

mert választani kellett a nagy darabszámú gyártás és a kis volu-

menű munkák között. A ByTransszal egyikől sem kell lemondani. 

Egyszerre alkalmas magas darabszámú szériagyártásra és kisebb, al-

kalmi megbízások kivitelezésére, akár azonnal, átalakítás és átállási 

idő nélkül. A ByTrans Cross moduláris felépítésének köszönhetően 

ugyanis többféleképpen használható.

Egyrészt akár közvetlenül összeköthetjük a nyersanyagraktárral, így 

teljes mértékben a raktár és a vágógép közé integrált be- és kitöltési 

rendszert hozunk létre.  Másrészt a berendezés raktárösszeköttetés 

nélkül, önállóan is tud működni. 

Az alapmodell két kazettával rendelkezik, amelyek úgy is funkcio-

nálhatnak, mint egy anyagraktár. De akár használhatjuk az egyik ka-

zettát nyersanyagraktárként, a másikat pedig a késztermék tárolásá-

ra is. Végül a harmadik forgatókönyv: bármikor, amikor a felhasználó 

szeretné megszakítani az automatikus anyagáramlást, hogy egy al-

kalmi munkát iktasson közbe, a ByTrans Cross elegendő helyet biz-

tosít a lemezek manuális vagy daruval történő behelyezéséhez és a 

kész darabok eltávolításához is, hiszen a rendszer keskeny kivitelű és 

a lézervágó berendezés vágóasztala mellett helyezkedik el, lehetővé 

téve akár a targoncával történő betöltést is. 

OKOS KEZELŐFELÜLET 
AZ OPERÁTOR KÉNYELMÉÉRT

További fontos szempont lehet a lézervágás gördülékeny össze-

kapcsolása az előtte és utána következő, változó ritmusú munka-

folyamatokkal, amit a ByTrans Cross optimálisan megold. Ennek 

előfelétele az automatizáció vezérlésének beépítése a ByStar Fiber 

kezelőfelületébe. Így a felhasználó a vágási folyamatot és az auto-

matizált anyagáramlást is a lézervágó berendezés érintőképernyő-

jéről indíthatja el, néhány kattintással. Erre fejlesztette ki a Bystronic 

a „ByVision Cutting“ vezérlőszoftvert, amely már sikerrel vette az 

akadályokat a Bystronic fi ber lézerek legújabb generációjánál. A 

ByVision Cutting képes számos vágási folyamat és a hozzájuk kap-

csolt automatizálás integrálására. Így a mindennapi termelésben 

zökkenőmentesen összeköthető a lézervágás a nyersanyag auto-

matikus ki- és betöltési folyamatával.

Ma már egy felhasználó sem veszíthet időt azzal, hogy hosszú uta-

kat kelljen megtennie és felesleges kezelési lépéseket végrehajtania 

azért, mert a lézervágó gépet és a hozzá kapcsolt automatizációt 

külön terminálról kell kezelnie. Így az automatizáció a gép kezelője 

számára is kényelmet jelent. 

Még több informácó: www.bystronic.hu
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Több mint 25 éve piacvezető 
a hűtés- és klímatechnológia területén
Egy dinamikusan fejlődő cég története

A Güntner-Tata Kft.-t, a Güntner csoport legnagyobb gyártóüzemét 1990-ben alapította a hűtés-és 

klímatechnikában több mint 80 éves múltra visszatekintő német Güntner GmbH & Co. KG és a Tata 

Hűtőtechnika Kft. A Szomódi úton lévő üzemünk gyártóterülete a kezdeti 2000 négyzetméterről 

csaknem 40 000-re bővült, napjainkban mintegy 1400 embert foglalkoztatunk. Munkavállalóink 

többsége Tatáról vagy a környező településekről jár dolgozni. 

Cégünk megalakulásakor a német anyavállalat már vezető szerepet 

játszott Európában a freonos rendszerű lamellázott hőcserélők, el-

sősorban a réz-alumínium kondenzátorok gyártásában. A magyar 

szövetkezet az alapításkor az akkori Magyarország egyik meghatá-

rozó hűtéstechnológiai vállalata volt, az ammóniás kondenzátorok 

és léghűtők gyártásában a KGST piacon belül meghatározó pozíciót 

töltött be. 

A Güntner-Tata Kft. létrehozatalában német részről döntő sze-

repet játszott a kelet-európai piac meghódításának a lehetősége, a 

munkaigényes termékekhez alkalmas gyártó megtalálása és a saját-

kapacitás bővítése. Magyar részről ezzel szemben a réz-alumínium 

technológia megismerését, valamint a felesleges gyártási kapacitá-

sok lekötését kívántuk elérni.

Napjainkban a dinamikus fejlődés eredményeképpen a Günt-

ner teljes termékcsaládja megtalálható Tatán. A legkorszerűbb és 

modern technológiákat alkalmazó csarnokainkban elpárologtató-

kat, kondenzátorokat, léghűtőket, tárolókat, kapcsolószekrényeket, 

valamint különleges megoldásokat kívánó, speciális termékeket 

gyártunk hazai és nemzetközi ügyfeleink számára. Kiváló minőségű 

hőcserélőink előállításához acélt, nemesacélt, alumíniumot és rezet 

használunk. Tevékenységünk fő profi lját az új gyártási sorozatok fej-

lesztése és az újfajta terméktechnológiák tesztelése alkotja. 

KLÍMATECHNIKA
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Vállalati stratégiánkat az üzleti partnerek igényeinek legna-

gyobb mértékű teljesítése és rövid szállítási útvonalakkal megol-

dott, az adott helyhez közeli gyártás jellemzi. Minden kihívásnak 

megfelelő termékeink meghatározóan az európai és közel-keleti 

országokba jutnak el. A munkafolyamatok során alkalmazott magas 

szintű minőségi követelmények biztosítják üzleti sikereinket. 

Persze mindez nem valósulna meg a munkavállalók nélkül. Ezt a 

cég vezetése is elismeri: „Nálunk mindig is erős gárda tolta a szekeret, 

olyan kollégák, akik nagyon odateszik magukat, és időt, energiát nem 

spórolva a cég mellett állnak. Nagyon sokat dolgoznak azért, hogy 

előbbre vigyék a vállalat sorsát. Sokat beszélünk a technológiai robba-

násról és arról, hogy egyre modernebb gépek, robotok, berendezések 

állnak az ember rendelkezésére. Én azt tapasztaltam, hogy a sikeres 

működéshez és a mindennapi problémák megoldásához alapvető és 

első az ember. Az volt és az lesz” – fogalmazta meg a siker titkát Soly-

már Endre cégvezető. A régi kollégákat megkérdezzük, mindenki 

emlékszik még arra az időre, amikor személyesen ismerték nem 

csak munkatársaikat, hanem családjukat is. 

KLÍMATECHNIKA
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www.guentner.hu

Még a mai napig is kollégák szívesen ajánlják hozzátartozóiknak, 

ismerőseiknek a Güntnert. Nagyon sok család dolgozik itt, apa, fi a, 

feleség, férj, sőt találunk unokát is. Kevés cég mondhatja el ezt ma-

gáról, hogy akár három generáció is megtalálható egy munkahe-

lyen. A Güntner szakértői nagy szerepet játszottak Indonéziában és 

Mexikóban az újabb Güntner üzemek munkatársainak oktatásában, 

a megfelelő gyártási eszközök kiválasztásában és a legjobb gyártási 

folyamatok kialakításában.

A Güntner-Tata befektet a jövő generációiba is. A munka-

erő-utánpótlás reményében most már több éve bevett gyakorlat, 

hogy számos diákot fogadunk kötelező szakmai gyakorlatra, illetve 

nyári gyakorlatra, főként hegesztő, hűtő- és légtechnikai rendszer-

szerelő, szerszámkészítő és villanyszerelő szakmákból. Jelenleg 43 

diák szerzi meg tudását a szakmai oktatók felügyelete alatt.

Dinamikus fejlődésünk záloga, hogy megőriztük piacainkat és 

új üzleti területeken is sikereket értünk el. Tevékenységünk legfon-

tosabb elemei a minőség, a hatékonyság és a szaktudás. Megbíz-

hatóságunk kulcsa pedig, hogy hosszú távú munkakapcsolatokra 

törekszünk a munkavállalókkal, a vevőinkkel és a beszállítóinkkal. 

Vállalatunk ennek szellemében olyan értékteremtő munkát folytat, 

amely biztosíthatja az elkövetkező huszonöt évben is egyéni és kö-

zös boldogulásunkat.

Az elmúlt huszonhét év során több különleges helyszínen alkal-

mazták a Güntner-Tata Kft. által gyártott egyedi termékeket. A töké-

letes minőségi megvalósítás ezek esetében is tovább növelte a cég 

hírnevét. A megrendelőket megerősítette abban, hogy bizalommal 

fordulhatnak a tatai céghez. 

Amennyiben szeretne jobban megismerni minket 
vagy csatlakozni szeretne csapatunkhoz, 
keressen bennünket:

Güntner Tata Kft.

www.guentner.hu , www.guntnerkarrier.hu 

2890 Tata, Szomódi út 4. 

E-mail: hr@guentner.hu,

telefon: +36 34 588 975

Mi perspektívákat kínálunk Önnek 

az Ön szakmai sikerei és személyes fejlődése érdekében! 

A Güntnernél a következők várják Önt: 

• 27 éves múlttal rendelkező biztos munkahelyi háttér

• Családokat és több generációt foglalkoztató vállalat

•  Egyedi gyártásból fakadó változatos 

és kihívást jelentő feladatok

•  Fizikai pozíciókban céges busz (Oroszlány, Nyergesújfalu, 

Kocs-Mocsa-Naszály, Tarján irányból)

• Belső állásajánlat (állásrotációs program) 

• Továbbképzési lehetőségek

• Üzemorvosi ellátás, fül-orr-gégészeti vizsgálat

•  28 szolgáltatási kedvezményre jogosító hűségkártya

fél év után

• Céges rendezvények (Nyári Családi nap, Mikulás, Karácsony)

KLÍMATECHNIKA
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Az Év gyára meghívja 
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Nézze meg, hogy jutottunk eddig, 
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Blickle  Ipari KerekekBlickle ipari kerekek & görgők
Termékeink az intralogisztika területén a lehető legnehezebb 

terheket is képesek az A pontból a B pontba juttatni. A gépgyártás 

területén bármely gépet mobillá teszünk. Kerekeink az összes 

speciális higiéniai követelményeknek megfelelnek, amelyek az 

élelmiszergyártás területén, vagy a kórházakban jelentkeznek. 

Bilz vibrációs technika
A Bilz Vibration Technology AG gépek és berendezések rezgés-

és hangszigetelésével foglalkozik. A cég ezen a nagyon 

speciális területen Európa-szerte vezető helyet foglal el a gép és 

berendezésgyártás területén valamint az autóiparban.

www.bilz.hu

ROLL-N Conveyor
Akár nagy teherbírású görgőspálya, raklapszállító szalagok, 

többszintű árutovábbító rendszerek, szállítószalag görgők, golyós 

görgők, hajtott és szabadon futó szállítószalag és szállító rendszerek.

Együtt dolgozzuk ki az Ön igényeinek legjobban megfelelő megoldást.

ROLL-N Ipari Kerekek Kft · 1037 Budapest · Hunor u. 44-46.

Telefon: +36 (1) 453-0169 · Fax: +36 (1) 453-0170 · info@roll-n.hu · www.roll-n.hu 

ROLL-N Carry
Kézikocsik, asztalkocsik, raktári platós kocsik, rekeszmozgató kocsik. 

Az ipari termelésben valamennyi nélkülözhetetlen eszköz. 

Megkönnyítik és felgyorsítják az anyagmozgatást, ergonomikus 

munkavégzést biztosítanak és ezzel növelik a termelékenységet.


