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300 hazai és nemzetközi kiállító, több, mint 8000 szakmai 
látogató, 3 napos szakmai program! Az üzlet, tudomány, kar-
rier témakörökre épülve rendezzük meg 2016-ban is az iparág 

teljes vertikuma felvonul, bemutatkozik és kapcsolatot épít! 

SPECIALITÁSOK: 
• AUTOMOTIVE HUNGARY TechTogether
•  MAJOSZ és JETRO beszállítói fórumok
•  IPARI JÁTSZÓTÉR

Autótechnika-Autodiga Nemzetközi 

 

 www.automotivexpo.hu

automotivexpo@hungexpo.hu; www.automotivexpo.hu
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Jövőd motorja.
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Az új verzió egy másik fontos jellemzője, hogy az Eplan Platform 

már török nyelven is elérhető és ezzel a szoftver immár tizennyolc 

nyelven vált használhatóvá.Monheim, Németország, 2016. augusz-

tus 15 - Angol, német, japán és kínai: az Eplan eddig csak 17 nyel-

ven «beszélt». A legújabb, 2.6-os verzióban azonban már a török 

is felkerült a szoftver által kínált nyelvek közé - nem utolsósorban 

azért, mert az Eplan már 2014 óta működtet saját leányvállalatot 

Isztambulban. Az új verzióban ismét számos technikai fejlesztés 

jelent meg. A sorkapocslécek feldolgozása és kezelése közben a fel-

használt csatlakozópontok  könnyen ábrázolhatók. Ezen túlmenően 

az automatikusan vagy manuálisan megadott jumper átkötések 

is könnyen azonosíthatók. A felhasználónak ezenkívül lehetősége 

nyílt arra is, hogy a sorkapocs aktuális státuszát úgy jelenítse meg, 

ahogy az a böngészőben ábrázolásra kerül. Ide tartozik az új verzió 

egy másik kiemelkedő újítása is: az új csatlakozás-orientált nézet 

gyorsan képes megjeleníteni, hogy mely sorkapocs-csatlakozások 

szabadok és hozzáférhetők. Az új funkciók mellett a tervezés általá-

nosan is egyszerűbb lett, jelentősen felgyorsítva a mérnöki munkát.

PROJEKTKEZELÉS ÉS PROJEKT ADATOK

A gyors beviteli szűrő  használata leegyszerűsíti a projektek és a 

projektadatok kezelését. Az alprojektek szabadon defi niálhatók és 

menthetők el, ami nagyobb rugalmasságot jelent a névkiosztásban 

is. A felhasználók például az alprojektek mentése és tárolása he-

lyett frissíthetik a fő projektet is, ami így naprakésszé válik. A projekt 

struktúra kezelés során az egész projekt helyett bizonyos struktúrák-

ra is rákereshetünk és meg is változtathatjuk azokat, ami jelentősen 

leegyszerűsíti a projekt felügyeletét. A nyomtatott vagy PDF formá-

tumú oldalak sorrendjének meghatározása is érezhetően felgyor-

sult - vagyis a felhasználók ezen a területen is jelentős előnyöket 

élvezhetnek a használat során.

CSŐVEZETÉKEZÉS/TÖMLŐVEZETÉKEK 3D-BEN

Hidraulika és pneumatika, hűtés- és kenéstechnika: számos alkal-

mazás során szükséges a közegek (például levegő, vagy olaj) szál-

lítására szolgáló csövek, vagy tömlővezetékek használata. Az Eplan 

Pro Panel kiegészítő modult tartalmazó EPLAN Fluid Professional 

használatával a csövek és a hidraulikus vezetékek közvetlenül 3D 

nézetben jelennek meg, teljes szerelési elrendezésben. A terve-

zők ennek segítségével módosíthatják az eredeti elrendezést, ha a 

tömlővezetékek kívánt hossza azt megköveteli. A csőgeometria egy 

külső csőhajlító szoftverbe történő eljuttatására egy külön export 

funkció is rendelkezésre áll.

AZ ELŐZETES TERVEKTŐL A RÉSZLETES TERVEZÉSIG

Számos új funkció került optimalizálásra annak érdekében, hogy az 

Eplan Platform az ügyfelek meglévő folyamataiba egyszerűbben in-

tegrálhatóvá váljon. Az Eplan Preplanning már a külső forrásokból 

származó adatok importálását is lehetővé teszi. A beérkező adatok 

importálás előtti ellenőrzése az előnézeti funkcióval lehetséges. A 

különbségek gyorsan felismerhetők, sőt a korábban törölt objektu-

mok is könnyen megtalálhatók és eltávolíthatók az előzetes, illetve a 

részletes tervezésből. Ennek köszönhetően a következő lépésekben 

javul az adatkonzisztencia és a műszaki tervezés adatfolytonossága 

- az előzetes tervezéstől egészen a részletes tervekig.

ERŐSEBB IT-INTEGRÁCIÓ

A felhasználó kezelés is jelentősen leegy-

szerűsödött: új felhasználók létrehozása 

helyett a meglévő felhasználók importálha-

tók az IT-infrastruktúrába. Az Eplan felhasz-

nálói jogok menedzselésének lehetősége 

az Active Directory-val is bővült. Leegysze-

rűsödött az SQL adatbázisok használata is: 

elérhetővé vált a rendelkezésre álló SQL 

adatbázisok listája, amiből kiválasztható a 

megfelelő adatbázis.

Elérhetővé vált 

az Eplan Platform 2.6
Az innovációs kultúrában rengeteg példa található az új megközelítésekre, a megszokottól eltérő 

gondolkodásmódra. Az Eplan Platform legújabb, 2.6-os verziójában a felhasználók újabb jelentős, 

a mindennapi munkába könnyen integrálható mérnöki eszközökkel könnyíthetik meg a tervezést. 

Ezek közé tartoznak a sorkapocs-tervezés és az adatkezelés új funkciói, a tömlők és csővezetékek 

ábrázolása a hidraulikai tervezésben, illetve az optimalizált informatikai integráció. 

EPLAN Software & Service

Az Eplan Software & Service CAE-megol-

dásokat fejleszt és a tervezési folyamatok 

optimalizálásában segíti ügyfeleit, akik a 

szabványosított eljárások, az automatikus-

sá váló feladat sorrendek és a következetes 

munkafolyamatok révén jelentősen növelik 

a tervezés és a gyártás hatékonyságát. Az 

Eplan szabványosított műszaki megoldá-

sokon alapuló egyedi alkalmazásokat fej-

leszt az üzembe helyezéshez, telepítéshez 

és az IT/PLM rendszerhez történő zökke-

nőmentes integrációhoz. A szolgáltatási 

portfóliónk tartalmazza a testre szabást, a 

tanácsadást és a képzést is. Az ERP, PDM és 

PLM rendszerek egyedi, illetve szabványo-

sított interfészeinek fejlesztése biztosítja az 

adatok konzisztenciáját a termékfejlesztés 

során. A vállalat sikerének kulcsa a követ-

kezetes ügyfélközpontúság, a globális je-

lenlét és támogatás, valamint az innovatív 

szemlélet és a mérnöki kompetencia. Az 

Eplan a Friedhelm Loh Group egyik le-

ányvállalata, amely világszerte több mint 

11.500 alkalmazottat foglalkoztat és 2014-

ben 2.2 Mrd. euró forgalmat bonyolított 

le. Az Eplan neve egyet jelent a folytonos-

sággal és a beruházások biztonságával. A 

hét németországi üzletág és a több mint 

50 országra kiterjedő jelenlét biztosítja a 

több mint 45.000 ügyfél és a több mint 

120.000 telepítés folyamatos támogatását 

a világ minden részén. A cég mottója - «Ep-

lan - hatékony tervezés» - az optimalizált, 

hatékony eljárások kiépítésében szerzett 

szaktudásunkat és kompetenciánkat hang-

súlyozza, melyek segítségével ügyfeleink 

hosszú távon is versenyképesek maradnak.

Az Eplan Preplanning már a külső forrásokból származó adatok importálását is lehetővé 

teszi. A beérkező adatok importálás előtti ellenőrzése az előnézeti funkcióval lehetséges.

www.eplan.hu

A kiterjesztett sorkapocs szerkesztőben 

látható a sorkapocs aktuális státusza. 

Könnyen azonosíthatók a manuálisan vagy 

automatikusan meghatározott átkötések is. 

A kiegészítők grafi kusan jeleníthetők meg.

A funkció-orientált kialakítás az Eplan Platformmal történő hatékonyság növelés kulcsa
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Egy találmány sikere!
A súrlódásmentes csapágy feltalálásával Erich Franke lefektette a cég 

sikeres fejlődésének alapjait. 

1936-ban találta fel Erich Franke a drót csapágyakat

Miközben egy különösen helytakarékos csapágyat szeretett volna 

tervezni egy optikai készülékbe a Zeiss vállalat számára, felmerült ben-

ne egy új típusú csapágy ötlete: a súrlódásmentes drót csapágyé. Az 

1934. március 3-án kiadott szabadalmi levélben a következőképpen 

nevezik: „golyós csapágy, amelyet az a tény jellemez, hogy a golyós 

kosár négy nyitott drót gyűrűből áll, amely közvetlenül a csapágy két 

testének barázdáiba van beágyazva.”

1949-ben alapították meg a Franke & Heydrich KG társaságot. 

Erich Franke független tervezőként vágott bele az üzletbe. Megjelent a 

drót csapágy katalógus és szert tett az első ügyfélre is. A vezető gyűrűk 

gyártása minden eddiginél jobb minőségben valósult meg. A nagykö-

zönségnek első alkalommal az 1950-es Frankfurti Tavaszi Kereskedelmi 

Vásáron mutatták be Franke drót csapágyakat. 

1952-ben épült meg az első üzem

1952-ben létesítették az első üzemet Aaleben, saját fejlesztésű gyártó 

gépekkel felszerelve.

1959-ben készült el az új központ 

1959-ben költözött a Franke és Heydrich az új központba Aalenbe, az 

Obere Bahnstrasse 64-be. 

1960-ban a drót csapágyakat kis súlyú házakba integrálták 

A drót csapágyakat alumínium házakba építették be, megalkotva az 

első kis súlyú csapágyakat

1965-ben lépett Egon Franke az ügyvezető igazgatói pozícióba

Erich Franke egy rövid betegség után elhunyt. A cég alapítójának ha-

lála után fi a, Egon Franke vette át a vállalat irányítását, aki 1959-ben 

csatlakozott a társasághoz. Az első körkötőgépek gyártója Franke drót 

csapágyakat használt.

1970-ben kezdődött a lineáris rendszerek gyártása 

A drót csapágyak elvét használták fel a lineáris rendszerek területén 

úgy, mint a recirkulációs golyóvezetés és a sikló kosár. 

1976-ban Gerhard Groz került az ügyvezető igazgatói székbe

1976-ban lett Gerhard Groz az ügyvezető igazgató. 1982-ben csatla-

kozott a vállalathoz egy további vezérigazgató, Michael Helbig. Amikor 

Egon Franke visszalépett az aktív vezetéstől, Gerhard Groz és Michael 

Helbig vállalta magára a társaság vezetését. Új képviselők erősítették az 

értékesítői csapatot, számítógépes rendszerek segítették a dolgozókat 

az adminisztrációban és a termelésben.  

1980: Az első nagy volumenű üzlet 

Az első nagy mennyiségű termelési széria a körkötőgépekhez készült 

drót csapágyak voltak..

1990-ben kezdődött a Franke csendes futású csapágyak diadal menete!

A súrlódásmentes drót csapágyak következetes fejlesztése vezetett 

a csendes, súrlódás mentes csapágyak kialakulásához. Az 1990-es 

évek elejére a fi gyelem a Computer Tomográfok különösen csendes 

és pontos fő csapágyaira öszpontosultak. Fokozatosan modernizált 

CNC irányítású gépek teszik lehetővé a Franke számára a hosszú távú 

garanciát és azt a minőséget, amit megkövetel az orvosi technológia. 

1992-ben bemutatták a Franke Új Generációs Lineáris vezetékét.

Az alumínium vezeték kimagaslóan nagy dinamizmust tesz lehetővé 

Az alumínium görgős sínek lehetővé teszik a kis súlyú tervezést, a 

gyors mozgási sebességet és a különlegesen csendes futást egy ez-

előtt ismeretlen módon. A speciális alkalmazások számos változata és 

adaptációja jelent meg ebben az évben. 

2000 Az export lehetőségek

A Franke világmárkává lépett elő, Franke képviselőkkel az egész vilá-

gon. 

2009-ben volt a Franke 60 éves 

A Franke új építkezésbe kezdett. Egy ügyfél és képzési központ épül a 

60. évforduló alkalmából. Ügyféltalálkozók, belső munkaerőképzések 

és műszaki bemutatók kerülnek itt megrendezésre. 

2010-ben mutatták be a lineáris motor modult, az FTH 

2010-től a lineáris motor modul, az FTH két méretben érhető el, kom-

binálva a kis súlyú tervezést az extrém dinamizmussal. 

2013 A Franke napjainkban

A drót csapágyak és lineáris rendszerek iránti kereslet sosem volt 

még olyan nagy, mint napjainkban. Az intelligens termékek újabb 

funkciók egész sorát kínálják a fi nommechanika számára. A tervezés 

és fejlesztés a Frankénál ügyfelek által irányított projekteken dolgozik, 

függetlenül az új súrlódásmentes csapágy profi lok piaci bevezetésétől, 

a motoros CT csapágyaktól, a mérési rendszerektől, lineáris motor ten-

gelyektől és az új anyagokkal való kísérletezésétől.  
www.franke-csapagy.hu

 Cégünk támogatja az innovatív találmányokat és az azokat megva-

lósító csapatokat, így például a Paradicsom Csapatot is, amely 2010 

ősze óta tevékenykedik a Műegyetemen.

Ők a 2015-ös Shell Eco Marathon-on szeretnének indulni. A 

csapat az Urban Concept kategóriát célozza meg, melyben ener-

giahatékony egyszemélyes városi kisautó tervezése és megépítése 

a feladat.

Egy elektromos agymotor tervezése nem kis feladat, de itt egy 

olyan prototípusról van szó, ahol a már néhány helyen alkalmazott 

megoldásokon felül is rengeteg újítást hajtottak végre.

Az egyedi konstrukció esetükben egy olyan kerékagymotor, 

mely nem rendelkezik sem küllőkkel, sem kerékaggyal. De hogy a 

motor ne csak egy próbapadon forgó különlegesség legyen, egy 

autót is terveznek köré. A győri ALTrace elnevezésű versenyen a ta-

nulmányautó kategória első helyét szerezték meg.

Az újszerű megközelítés újszerű megoldásokat követel, ezért pél-

dául a bevett szokásokkal szöges ellentétben áll a gumi szerelése is. 

Ugyanis a szokásosan a felni közepében futó, a gumi felhelyezését 

segítő mélyedés nagymértékben redukálná a motor teljesítményét, 

mivel a forgórész állandó mágnesei kisebb átmérőre kerülnének, 

amivel csökkenne az adott mágneses erő miatt ébredő nyomaték. 

Ezért a szokványos szerelőárkos megoldás helyett oldalról szerelhe-

tőséggel oldották meg az abroncs felhelyezésének problémáját.

A motor meghajtását tekintve szinte teljes mértékben a BLDC 

motorok közé sorolható. Ezeket többnyire még csak számítógép 

ventillátorokban, vagy modellmotorokban alkalmazzák. Itt 45 darab 

(3 fázisba kötött) tekerccsel, és 42 mágnessel rendelkezik. A forgó ré-

szen található ritkaföldfém (neodímium) mágnesek a magas üzemi 

hőmérséklet miatt a szokásos N sorozat helyett a H sorozatból lettek 

kiválasztva, aminek Curie pontja a 80 °C helyett 100 °C-on van. Ez 

azt jelenti, hogy ha a motorban uralkodó hőmérséklet meghalad-

ná a 100 °C-ot, az azonnal le is állna, hisz a mágnesek elvesztenék 

erejüket. Az elektromágneses terek modellezése az online Emetor, 

és a jobban ismert FEMM szoftverekkel zajlott. Ezek optimalizációja 

során elméletileg sikerülhet elérni a motor statikus, 20 A-rel táplált 

üzeme során a 97 %-os hatásfokot.

A motor egy másik unikuma a csapágyazása, melyet egyedileg 

gyártott, 0,3 kg tömegű drótcsapágyakkal fogunk megoldani. Az 

erős mágneses tér miatt szükségessé vált, hogy a csapágygolyók 

anyaga ne a hagyományos nagykeménységű acél, hanem a mág-

nesesen szigetelő kerámia legyen. A különleges csapágyakat a né-

met székhelyű Franke cég biztosítja számunkra, akik kifejezetten a 

hasonló típusú csapágyak gyártásával és szerelésével foglalkozik.

Ahogy a karosszériának, az egész járműnek is van egy felsőbb célja 

a versenyen kívül. Ez pedig annak szemléltetése, hogy mi magyarok 

továbbra is képesek vagyunk olyan konstrukciók megálmodására és 

legyártására, melyek akár forradalmi változásokat is eredményez-

hetnek, esetünkben az autóiparban. Bemutatjuk a világnak, hogy a 

sci-fi kben látható járművek hazánkban már megvalósulni látszanak.

 

FÓKUSZBAN: AZ ENERGIATAKARÉKOS 

FRANKE KÖNNYŰ CSAPÁGYAK

A Siemens AG megnevezte a 2010-es üzleti évben világszerte 

legjobb beszállítóit. A “Globális Hozzáadott Érték” kategóriában az 

Aaleni székhelyű Franke GmbH-t jelölte meg győztesként.

A Franke győzelmét egy, computer tomográfoknál használt fő 

csapágy gyártásának egy helyi, kínai partnerhez történő sikeres 

áthelyezésének köszönheti – mely nyilvánvaló előrelépést jelent a 

shanghai-i Siemens gyár szerződött beszállítói körét illetően.

“A Siemens az innováció és a fenntarthatóság képviselője – szál-

lítóink kiemelkedő teljesítménye e kategóriákban különösen fontos 

számunkra”, nyilatkozta Barbara Klux, a Siemens AG igazgatósági 

tagja, valamint a globális beszerzési vezetője.

Cégünk azonban további sikerekről is beszámolhat. A munka-

vállalók széleskörű továbbképzése a csökkentett munkaidő mellett, 

illetve az egyes ágazatok különféle átszervezése már kifi zetődni 

látszik. A gyártási területek modernizációja nagyobb átfolyási telje-

sítményű és energiahatékonyságú új berendezések bevezetésével 

zajlik.  A termelékenység növekedése mellett, a lehető leghatéko-

nyabban vagyunk képesek az energia és erőforrásaink felhasználá-

sára.

Könnyű csapágyak használatával Ön is hozzájárulhat az ener-

giatakarékosséghoz. Ügyfélmagazinunk jelenlegi kiadását is e té-

mának szenteltük. Megkezdtük a felkészülést Ügyfeleink jövőbeli 

minőségi-, szállítási idő- és megbízhatósági igényeinek kielégíté-

sére. Mindent egybevetve cégünk jól felkészült az újból fellendülő 

gazdaságra.

AZ EGYEDI DARABTÓL A NAGY SOROZATOKIG

A rugalmas gyártási metodológiának köszönhetően bármilyen ki-

szerelés lehetséges.

A Franke olyan réspiaci szállítónak tartja magát, mely hozzáadott 

hasznot biztosít felhasználóinak olyan ügyfélspecifi kus komponen-

sek segítségével, melyeket máshol nem kaphatnak meg. A jól terve-

zett gyártási módszereknek köszönhetően egyedi darabok és nagy 

sorozatok legyártására egyaránt képesek vagyunk.

Ügyfeleink az orvosi technológia, a gépgyártás, a textilipar és 

számos más területen működnek. A Franke Gördülőcsapágyak vi-

lágszerte piacvezetők, kiváltképp a computer tomográfi ában és a 

körkötőgépeknél történő felhasználásban.

Franke innováció:
a jövőnk autói

Cégünk támogatja az innovatív találmányokat és az azokat megvalósító csapatokat, így például a 

Paradicsom Csapatot is, amely 2010 ősze óta tevékenykedik a Műegyetemen. Ők a 2015-ös Shell 

Eco Marathon-on szeretnének indulni. A csapat az Urban Concept kategóriát célozza meg, mely-

ben energiahatékony egyszemélyes városi kisautó tervezése és megépítése a feladat.

Egyre több az alkalmazási lehetőség a szolártechnológiában is. A Franke Gördülő-

csapágyak fejlesztési és felhasználási lehetőségeinek köre még közel sincs kimerítve. 

A könnyű kivitel és a csökkentett energiafelhasználás egyre jelentősebb szempont az 

apadó nyersanyag- és energiaforrások idejében.

A FRANKE SZÁMTALAN EXTRÁT KÍNÁL:

• Multifunkciós, kompakt csapágytípusok

• A technológiai csapat támogatása

• Energiatakarékosság a könnyű kivitelnek köszönhetően

• Minőségirányítási és telepítési támogatás

• Rövid szállítási idő

Érjük el együtt a legjobbat!

A fejlesztési partnerség mindkét félnek előnyöket biztosít

AMI KÍNÁLUNK:

• Helyszíni tanácsadás

• Az aktuális állapot elemzése

• Alternatívák kidolgozása

• Felhasználási optimalizáció

• Komponens-legyártás

• Műszaki workshopok

Minden egyes ügyfél egyedi igényekkel rendelkezik, mindennemű mozgás megvaló-

sításának megvan a maga sajátossága. A több, mint 60 éves csapágygyártási tapaszta-

latunknak köszönhetően partnerként állunk rendelkezésére új, innovative megoldások 

létrehozásában.

A Franke csapágyak új kivitelezési lehetőségeket kínálnak a tervezőmérnököknek, és 

nagy szabadságot a külső gyűrűk anyagának és formájának megválasztásában. Az olyan 

anyagok, mint például az acél, az alumínium, a korrózióálló acél, a kerámia, a Tefl on, a 

műanyag vagy a bronz alkalmazás-specifi kus alapon kombinálhatóak, mely lehetővé 

teszi a jövőbeni igények kielégítését a környézetvédelemre való tekintettel, illetve tisz-

taszobai és élelmiszeripari alkalmazhatósággal egyetemben.

Termékeinket műszakilag az egyedi megvalósításhoz igazítjuk, az ügyfeleinkkel való 

szoros együttműködés során. A koncepciótól a prototípus megvalósításán keresztül a 

széleskörű tesztelési fázisig egyedi megoldásokat fejlesztünk, melyeket olykor a speciá-

lisan házon belül fejlesztett gépek segítségével gyártunk le. 

Kérjük vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot további információkért.
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A gyártmánypaletta felöleli a beépíthető 

változatoktól a számos standard berende-

zéseket keresztül a vizsgáló és kiszolgáló 

egységekkel ellátott változatokat.

A lézerforrás nem saját gyártás, az IPG 

Photonics szállítja, a jelölőfej, a jelölő szoft-

ver, a gépkabinok azonban már a LASIT sa-

ját fejlesztése, gyártása.

Az élet folyamatosan zajlik, a Nápoly 

alatti kisvárosban, Torre Anunziátában, 

akár a gyártást akár a fejlesztést fi gyeljük. 

A LASIT azon kevés lézerjelölő gyártó 

közé tartozik akiknek a gyártmánypalet-

táján megtalálható minden lézerforrás 

ami az ipari jelöléstechnika területén 

szükséges lehet. YAG 1 604 nma fémek és 

műanyagok számára, CO2 a szerves anya-

gok jelölésre, UV és GREEN lézerforrások a 

különleges igények számára.

Akár az európai akár a tenge-rentúli pi-

acokon, a legsikeresebb fejlesztés a 3 éve 

megtervezett Towermark X, hiszen a mére-

tei alapján, a kis helyigény a magas szintű 

tovább építhetőséggel párosul. A BOSCH 

profi lból és porfestett fémlemezből álló 

gépváz a kézi mozgatású Z tengelyes alap-

változattól egészen a pozíció felismerő 

kamerával felszerelt 4 vezérelhető tenge-

lyes változatig lehetséges, az igényektől 

függően. A felhasználók számára nagyon 

előnyös, hogy az opcionális egységek leg-

több esetben utólagosan is illeszthetőek.

A Towermark X kis alapterülete ellenére 

akár nagy darabok jelölésre is alkalmas, hi-

szen az oldalajtók nyithatóak, a Laser Class 

IV üzemmódban.

A LASIT egyedülálló módon támogatja 

azokat az érdeklődőket, akik próbadarabo-

kat küldenek tesztelni, de a jelölési teszten 

nem tudnak részt venni. A webes felüle-

ten megtekinthető a teljes jelölési előké-

szület, programozás, a jelölés folyamata, 

és a jelölés ellenőrzése, akár kódolvasás, 

akár érdességmérés, vagy lézeres Z irányú 

mélységmérés, nagy előny, hogy többen 

is kapcsolódhatnak, így egy cég akár több 

telephelyről is követheti a folyamatot. A je-

lölőlaborban a TV kamera szinte folyama-

tosan üzemel. A gyorsított, korrózióállósá-

gi teszteket, saját sókamrás berendezésen 

végzik.         

A Towerlight berendezés is azt bizo-

nyítja a LASIT képes a felhasználók igé-

nyeit messze-menően fi gyelembe venni. 

A Towerlight penumatikus felső burkolata 

ajtóval ellátott, kisebb darabokat a meg-

szokott Class I üzemmódban jelölhető, 

míg a nagyobb daraboknál, a teljes „U” ke-

ret megemelhető,hosszú, nagy darabok is 

jelölhetőek, Class IV.

Újabb lézerjelölő 

berendezés gyártó 

a magyar piacon
Megjelent egy lézer-berendezés gyártó a hazai piacon aki képes a kis cégek asztali gépeitől kezdve a nagy sorozat 

jelölésre alkalmas, komplex megoldásokat szállítani. A LASIT Spa. 1990 ben mint 2 fős családi vállalkozás indult 

a dekorációs lézerjelölések területén. Mára a cég saját R&D részleggel, tervezéssel, szoftverfejlesztéssel rendelkezik, 

a világ számos országába közel 4.000 berendezést szállított.

A standard gépek számos opcióval fel-

szerelhetőek, forgatótengely, vezérelhe-

tően billenthető jelölőfej, 2 fajta camera 

rendszer. A TTL kialakítás e jelölőlencsén 

keresztül „látja” a munkadarabot, nagyon 

pontos, ezért főleg az elektronikai alkal-

mazásokban alkalmazzák. A másik a Refl ex 

Vision a jelölés alatt nem ér a látómezőbe, 

jelölés előtt és után azonban a jelölőobjek-

tív pozíciójában helyezkedik el, így torzítás 

mentesen képes a munkadarab érzékelé-

sére.

A képen a kamera nem látszik, behú-

zott állapotan van, látható a LED világítás, 

valamint a fej billentő motor, a jeladókkal.

Bonyolultabb jelölési igényekhez az ol-

dalajtós, kivitel lehet a gazdaságos, daruz-

ható megoldás.

 Nagyon fontos az operátor számára 

érthető, áttekinthető kezelői felület, min-

den kezelői szoftver magyarnyelvű, és 

igény esetén a LASIT a felhasználói igé-

nyekre speciális felületet is kialakít. Ezen a 

felületen csak az operátor számára fontos 

információk jelennek meg, illetve azon PLC 

funkciók, amik fontosak a beállításhoz, de 

a LASIT felületről elérhetőek, PLC ismere-

tek nélkül is használhatóak.

Hibás jelölés esetén az operátor, azon-

nali visszajelzést kap, beavatkozhat a fo-

lyamatba. Természetesen a bemutatott 

vál-tozatokon kívül még sok egyéb kiala-

kítás is megtalálható, illetve a számos mo-

dul szinte végtelen összeépítési változatot 

tesz lehetővé. A következő alkalommal a 

speciális kialakításokat mutatjuk be, addig 

is tekintsék meg a LASIT Spa. honlapját: 

www.lasitlaser.hu

www.lasitlaser.hu
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A berendezések 

az Automotive 2016 kiállításon, 

az,,A” pavilon 201 J standon 

személyesen  megtekinthetőek.

Lézer jelölő berendezések

széles választékban, 

felhasználói igények szerint

www.idohmen.hu

Telefon: 06 1 365 1091

1171 Budapest, Strázsahegyi dűlő 7.

TESZTJELÖLÉS!

GÉPBEMUTATÓ !



Az AVENTICS 2004-ben költözött jelenleg is használt egri üzemegy-

ségének épületébe, ami teljes mértékben megfelelt az akkor hatá-

lyos előírásoknak: beépített hűtő-fűtő rendszerrel, kondenzációs- és 

alternatív tüzelésű (olaj, földgáz) kazánokkal, hővisszanyerős lég-

technikai berendezésekkel, valamint frekvenciaváltókkal is rendel-

kezett a hőszigetelt, könnyűszerkezetes épület.

Már a kezdeti időszakban is relatív (egységnyi termelési érték-

re vetített) CO2-kibocsátás csökkentési cél lett meghatározva köz-

pontilag. A 2007-es bázisévhez képest 2012-ig 15 százalékkal kel-

lett redukálni a kibocsátást, 2020-ig pedig 25 százalék a megjelölt 

célérték. Az elmúlt években integrálódott gyártási folyamatoknak 

köszönhetően jobb lett a helykihasználtság, komplexebbé váltak a 

folyamatok, valamint korszerűbb berendezéseket használnak, ami 

azt eredményezte, hogy ugyanazon alapterületen már nagyobb 

értéket állít elő a cég, ugyanakkor például fűtés, világítás és egyéb 

költségei érezhetően csökkentek. A 2007 évi 89,6 tonna/millió EUR 

értékről napjainkra sikerült 55 tonna/millió EUR CO2 kibocsátási ér-

tékre eljutni.

Az egri üzemnél meghatározott közös minőségirányítási-, mun-

kabiztonsági- és környezetirányítási politika célja, hogy a vállalat 

tevékenysége minél kisebb környezeti kihatással járjon. Egyrészt 

minél kevesebb energiát használjanak fel, másrészről pedig minél 

kevesebb hulladék keletkezzen, az is nagyrészt inkább újrahaszno-

sítható legyen – a hulladék újrahasznosítási ráta a szelektív hulla-

dékgyűjtésnek köszönhetően 92 százalék körül mozog a cégnél. A 

környezetvédelmi- és munkavédelmi mutatók éves felülvizsgálata 

helyett, ma már havi szinten kontrollálják az értékeket, ami szinte 

azonnali cselekvést biztosít az érintett terület illetékeseinek.

2010-ben a Bosch csoport által központilag kezdeményezett 

„GoGreen” vállalati projekt célja az energiatudatosság növelé-

se volt az üzem munkavállalóinak körében. A projekt során 420 

dolgozói energia-megtakarítási ötlet érkezett, melyekből az ígé-

retesebbek meg is valósultak: ilyen például a csavarkompresz-

szorok hulladékhőjével történő használati melegvíz előállítás (pl. 

zuhanyzáshoz), vagy a különböző energiafogyasztást  csökkentő 

intézkedések a termelésben, mint az asztalok világításának kü-

lön-külön kapcsolhatósága. A projekt sikerén felbuzdulva 2012-

ben az AVENTICS már önállóan indította útjára „GoGreen újratölt-

ve” elnevezésű akcióját.

Így védi a környezetet 

az AVENTICS
Az elmúlt tíz év környezet- és munkavédelmi intézkedéseinek köszönhetően mára az Aventics 

Hungary Kft. a legszigorúbb szabványoknak és uniós direktíváknak megfelelően alakította ki 

tevékenységét a hazai pneumatikai piacon. További környezettudatos fejlesztései mellett, az egri 

gyár várhatóan 2017-ben szerzi meg ISO 50001 tanúsítványát.

„Belső kampányaink mellett folyamato-

san fejlesztünk, az elmúlt években rendsze-

resen történtek olyan intézkedések, melyek 

célja energiahatékonyságunk növelése 

volt” – mondta el Kovács Ferenc, az Aven-

tics Hungary Kft. HSE megbízottja. „Minden 

évben fi gyelemmel kísérjük a szakmai új-

donságokat, felülvizsgáljuk jelenlegi rend-

szereink hatékonyságát és minden egyes 

korszerűsítésnél mérlegeljük annak meg-

térülési idejét – tette hozzá a szakértő, aki 

a teljesség igénye nélkül beszélt a vállalat 

energiafelhasználásának csökkentését célzó 

tevékenységeikről:

Az AVENTICS éves ismételt HSE okta-

tásainak egyik célja az energiatudatosság 

fokozása a gyár dolgozóinak körében. Emel-

lett számos helyen találkozhatunk az egri 

üzemegységben tudatos energiahasználat-

ra fi gyelmeztető feliratokkal, melyek példá-

ul a termosztátok vagy papír kéztörlők, stb. 

takarékos használatára szólítanak fel. Az aktív energiaszámla kont-

roll bevezetése mellett, fázisjavítást végeztek a kondenzátortelepe-

ken, és számos világítástechnikai intézkedés bizonyult sikeresnek 

az elmúlt időszakban - energiatakarékos fényforrások használata 

(kompakt- és elektronikus előtéttel szerelt háromsávos fénycsövek, 

LED- és indukciós fényforrások, stb.), mozgásérzékelők, lépcsőházi 

automaták, feszültségcsökkentés a kültéri világításoknál, vagy pél-

dául a sátorraktárak és az irodaház világítás kiosztásának módosí-

tása.

„A tavalyi évben egy nagyobb projekt keretében az üzemcsarnok 

világítását korszerűsítettük. Az eddigi 11 szakaszból így most 44 lett, 

valamint a gyár PLC által működtetett, érintőképernyős (a csarnok 

layout-ját ábrázoló) vezérlőszekrényt kapott, így a nem használt te-

rületek felett már pontosabban lehet a mennyezetvilágítást is sza-

bályozni” – mondta el Kovács Ferenc. 
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www.schneider-electric.hu 
www. aventics.hu www.pneumobil.huwww.pneumatika.hu

A környezet-, munkavédelmi és tűzvédelmi területekért felelős 

megbízott továbbá kiemelte az időkapcsolós fűtőtestek, monitorok, 

digitális termosztátok, valamint kapcsolós elosztók használatának 

szerepét, a szerelőcellák energiaellátásának egységesítését, illetve a 

rendszeres veszteségfelmérések fontosságát. 

Ezek keretében korszerűsítették az üzem hűtő-

egységeit, perlátorokat helyeztek el a vizesblok-

kokban, valamint hőkamerás vizsgálatokat 

végeztek el a termelő berendezéseken, 

a hőfejlődéssel járó meghibásodások 

feltárása érdekében. Időszakosan 

az épületszerkezeten is hasonló 

méréseket végeznek az esetle-

ges szigetelési hibák kiszűré-

sére.

Az egri üzem 2016. márci-

us 31-én teljesítette a 2012/27 

EU direktíva (Magyarországon 

a 2015. évi LVII tv., 122/2015 

Kormányrendelet alapján) ál-

tal előírt energetikai auditot, 

mely több energiamegtakarí-

tási potenciált is feltárt a cégnél. 

Ezek közül idén olyan intézkedések 

megvalósítását kezdték meg az AVENTICS-nél, mint például a sűrí-

tett levegő szivárgásmenedzsmentet és a használt hálózatok nyo-

máscsökkentését. A hűtési-, fűtési- és hidraulikai rendszer ismételt 

beszabályozása mellett, a szerverközpont hűtésének felülvizsgála-

tát is megkezdik, illetve új, a kibocsátott szennyvíz-

mennyiség mérésén alapuló vízfogyasztási 

elszámolást alakítanak ki még az idei év 

során. A 2017-es terveknek megfe-

lelően az ISO 50001-es szabvány 

szerinti energiairányítási rend-

szer bevezetésével és mű-

ködtetésével pedig újabb 

és újabb energiahaté-

konysági intézkedések-

re lehet számítani az 

egri pneumatikai gyár 

életében, melynek cél-

ja az energiaköltségek-

nek, az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának, 

valamint az egyéb 

kapcsolódó környezeti 

hatásoknak a folyamatos 

csökkentése.
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Az AVENTICS-ről

Az AVENTICS a pneumatikai komponensek és 

rendszerek, valamint a speciális alkalmazások egyik piac-

vezető gyártója. A vállalat személyre szabott megoldásokat és 

szolgáltatásokat kínál az ipari pneumatika, a haszongépjárművek, 

valamint az élelmiszeripari és vasúti járművek, az orvostudomány, az 

energetikai és a hajózási technológia területén. Az elektronika integrá-

ciója, a korszerű anyagok használata és a gépek üzembiztonságára való 

összpontosítás révén a pneumatikai szakemberek úttörők az egyszerű és 

intelligens technológiák alkalmazásában.

Az AVENTICS több mint 150 éves pneumatikai tapasztalattal rendelkezik és 

világszerte kereken 2.100 dolgozót foglalkoztat. A németországi (Laatzen), 

a franciaországi (Bonneville), a magyarországi (Eger), az egyesült államok-

beli (Lexington) és a kínai (Changzhou) gyárak mellett az AVENTICS 

több mint 40 országban van jelen. Az AVENTICS csoport többféle 

tanúsítással is rendelkezik, mint pl. ISO 9001 és ISO/TS 16949 

szerinti minőségbiztosítás, ISO 50001 szerinti energiagaz-

dálkodási és ISO 14001 szerinti környezetközpon-

tú irányítási tanúsítvány.

További információk és prospektusok
a www.dmgmori.com oldalon

németország

japán

GLOBAL ONE
„Célunk: világszerte az első számú gyártónak lenni 
vevőink számára“

TECHNOLÓGIAI 
MEGOLDÁSOK

Technológiai központjaink – Átfogó 
technológiai és szakmai hozzáértés 
egészen az additive manufacturing-ig 
terjedően.

SZOFTVERMEGOLDÁSOK

CELOS® – APP alapú vezérlő- és 
kezelőszoftver a digitalizálási 
technikákba és exkluzív technológiai 
ciklusokba történő belépés 
megkönnyítésére.

SZERVIZ ÉS 
PÓTALKATRÉSZEK

Customer First – Szervizminőség 
kedvező ráfordítással valamint 
legjobb ár garanciával kínált 
pótalkatrészek.

AUTOMATIZÁLÁS

Új és innovatív automa-
tizálási megoldások, mint  
Robo2Go – szabad hozzá-
féréssel és robotvezérlési 
ismeretek nélkül.

CLX / CMX

Az ECOLINE evolúciója  – 
több lehetőség, technológia 
és minőség kedvező 
árakon.

„A jövőben a DMG MORI még fokozottabban száll 
síkra a minőségért és vevőközpontúságért. Ezen a 
területen Önökkel közösen érünk el új eredménye-
ket. Biztosítjuk a stabilitást és a folyamatosságot 
az Önökkel, vevőinkkel és beszállítóinkkal folytatott 
partneri kapcsolatban.“

stuttgart, 2016 szeptember 13 – 17
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Egyre népszerűbbek az online ipari árverések

Valódi gépeket üt le 

a virtuális kalapács

Míg az ingatlanok, járművek, műkincsek másodkereskedelméről sokaknak van elképzelése, 

az ipari berendezések, eszközök adásvételéről leginkább csak azoknak vannak ismereteik, akik 

eladóként vagy vevőként maguk is érintettek a kérdésben. Szerencsére egyre népszerűbb értéke-

sítési forma a tőlünk nyugatra már természetesnek számító online árverés.

www.intergavel.hu

Az ipari árveréseket szervező Intergavel Aukciószervező Kft. már 2005 

óta folytatja tevékenységét, amely változó ütemben, de folyamatosan 

bővül. A nemzetközi cégek mellett – akik számára ez az értékesítési 

forma gyakran már jól ismert – a hazai tulajdonú vállalkozások is mind 

nagyobb számban ismerik fel az online árverések előnyeit és biztonsá-

gát – ismertette a szegmenst Kocsis Csaba, az Intergavel ügyvezetője.

Csak néhány szempont, amit érdemes mérlegelnie minden vállal-

kozásnak, ha értékesíteni szeretné feleslegessé vált eszközeit:

•  Ha kereskedővel szerződik a cég az eladásra, annak az lesz az érdeke, 

hogy minél kevesebbet fi zessen az eszközökért, míg az aukciókon a szer-

vező is a magas leütési árban érdekelt.

•  Nincs személyes találkozás a vevőkkel, véget nem érő alkudozás. A kiki-

áltási árat szakértők állapítják meg, a vételárat pedig kizárólag a vevők 

és a kereslet, így biztos, hogy a tétel annyiért kel el, amennyi a reális piaci 

értéke.

•  Az eladó részéről nincs kockázat, ha pedig – ritkán – nem kel el egy tétel, 

akkor költség sincs.

•  Nincs helye, lehetősége a háttéralkuknak, összebeszélésnek, hiszen a ve-

vők nem ismerik egymást. Kizárólag a piaci folyamatok döntenek.

•  Az aukciós oldal nemzetközi, ami egy-egy drágább tétel esetén nagyban 

növeli az érdeklődők számát.

Az online aukciók menete, logikája viszonylag egyszerű. Az Inter-

gavel felveszi az eladóval a kapcsolatot, majd felméri az értékesíteni 

kívánt készletet. Az értékbecslést végző munkatársak saját, több száz 

aukció alapján szerzett tapasztalataik, piacismeretük alapján, az eladó-

val közösen meghatározzák a kikiáltási árat. Ebben – szükség esetén 

– nemzetközi partnercégek információira is támaszkodhatnak. Ha ösz-

szeállt a tétellista, az Intergavel meghirdeti az aukciót, részben a saját 

honlapján, részben a megfelelő iparági médiumokban, illetve az auk-

ció volumenéhez igazodva számos marketingeszközt igénybe vesz, 

hogy a lehetőségről értesítse a potenciális érdeklődőket. A jelentkezők 

licitálnak az egyes tételekre, a legmagasabb licitet adó pedig megnyeri 

azt. Az árverésen kizárólag a rendszerben regisztrált vállalkozások te-

hetnek ajánlatot, magánszemélyek nem. A regisztráció ingyenes, és 

semmilyen kötelezettséggel nem jár. Nagyjából 24 órát vesz igénybe, 

mert a szervezőcég mindent megtesz, hogy kizárólag fi zetőképes és 

megbízható cégek vehessenek részt az árveréseken.

Az aukció zárása után a nyertesek kifi zetik, amit vásároltak, majd 

elszállítják azt. Az eladó és az aukciószervező elszámol egymással, és 

ha esetleg maradt el nem kelt tétel, döntenek annak sorsáról.

Ez a jól követhető rendszer egyre több cég fi gyelmét felkelti, és 

működésünk mind a vevői, mind pedig az eladói oldal számára érté-

kes a visszajelzések alapján – mondta Kocsis Csaba. Ügyfeleink nagyon 

különböző helyzetekben fordulnak hozzánk. Üzembezárások, korsze-

rűsítések, tulajdonosváltás, tervezett, időszakos gép- és eszközcserék, 

portfoliótisztítás; csak néhány jellegzetes ok, amely eszközök értékesí-

téséhez vezethet.

Természetesen a vevőknek nem kell „vakon”, vagy néhány fénykép 

alapján licitálnia a felkínált tételekre, mindig van lehetőség személye-

sen is megtekinteni azokat.

Érdekes, indikátor jellegű az is, hogy milyen időszakban kik for-

dulnak vevőként és eladóként az Intergavelhez, a megkereséseken 

pontosan érezni egy-egy szektor fellendülését vagy éppen válságát. 

Ugyanakkor a cég soha nem utasít vissza olyan tételeket, amelyeknek 

van piaci értéke, tekintet nélkül a szegmensre, amelyből érkeznek. Kel-

tek már el az Intergavelnél bútorok, kéziszerszámok vagy alkatrészek 

néhány eurós áron, de nem ritkák a százezer eurós nagyságrendű, 

speciális gyártógépek, gépsorok sem. Nem csak használt eszközökről 

van szó. Gyakran kerül árverésre olyan gép, alkatrész, szerszám vagy 

eszköz, amelyet ilyen vagy olyan okból végül soha nem vettek hasz-

nálatba, így a vásárló új berendezéshez jut, töredék áron. Mára gyakor-

latilag hetente indul újabb árverés, és mind az eladók, mind a vevők 

köre dinamikusan bővül.

CSAPJON LE A BOSCH 

A miskolci BOSCH gyárban jelenleg is használatban 
, valamint 

más, használaton kívüli gépek az Intergavel online 

gyártású.

• 
• 
• 
• 
• Présgépek és esztergák
• 
• 
• 

ProdEngineer
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A Bosch számára a hálózatba kapcsolt műhely, vagyis a „Connected 

Workshop”, további internetalapú szolgáltatásokkal és kiterjesztett 

valóság (Augmented Reality) alkalmazásokkal együtt alkotja az Auto-

mechanika 2016 kiállítás egyik központi témáját. A hálózatba kapcsolt 

műhely a Bosch 2400 négyzetméteres standján a 9-es pavilonban 

testközelből is megismerhető 2016. szeptember 13. és 17. között. 

A látogatók a Bosch legújabb megoldásairól a minden egész órakor 

megtekinthető termékbemutatók alkalmával is tájékozódhatnak.  

Az intelligens adatfeldolgozás, a tárgyak internete (Internet of 

Things) és a környezetükkel egyre szélesebb körű hálózati kapcso-

latban álló technikák egyaránt nagy lehetőségeket rejtenek a jár-

műszervizek számára is. Segítségükkel könnyebben tervezhetők 

műhelylátogatások és az egyes szervizmunkák is hatékonyabban 

szervezhetők. Egy-egy jármű adatai és szerviztörténete már érke-

zésekor rendelkezésre állhatnak, az adatok automatikusan továbbí-

tódhatnak a diagnosztikai eszközök között, a fontos gyártói informá-

ciókat pedig valós időben hívhatja le a szerelő.  

A HÁLÓZATBA KAPCSOLT MŰHELY: 

BOSCH CONNECTED REPAIR

A Bosch az Automechanika 2016 kiállításon mutatja be első ízben 

Connected Repair szoftverét, amely a műhelyben rendelkezésre álló 

Bosch diagnosztikai rendszereket köti össze. A járműadatok így min-

Automechanika 2016 Frankfurt

A Bosch intelligens 

megoldásokat mutat be 

a holnap műhelye számára
A hálózatba kapcsoltság javítja 

a karbantartás hatékonyságát, 

a kapacitás-kihasználást és a minőséget

•  A hálózatba kapcsolt műhely a Bosch standján, 

a 9-es pavilonban tekinthető meg

• Változatos termékbemutatók minden egész órakor 

•  Diagnosztika, alkatrészek és szolgáltatások: 

számos újdonság és továbbfejlesztett termék    

www.bosch.hu

den további PC-alapú rendszeren is azonnal rendelkezésre állhatnak, 

az egyszer már azonosított jármű esetében pedig az egyes mun-

kahelyeken csupán a rendszám vagy az alvázszám (VIN) megadása 

szükséges, hogy a jármű összes adata elérhető legyen. Ezt követően 

minden további műhelylátogatáskor elegendő a rendszám vagy az 

alvázszám az azonosításhoz, hogy minden munkahelyen hozzáférhe-

tő legyen a teljes járműtörténet, az összes teszteredménnyel együtt. 

A szoftver emellett újszerű járműazonosítást alkalmaz, amely az egyes 

vizsgáló eszközök specifi kus paramétereivel egészül ki. A következő 

szervizlátogatás alkalmával a rendszer e paramétereket is felhasználja 

az azonosítás során, amivel az egyes munkaállomásokon értékes elő-

készületi idő takarítható meg, egyszerűsödnek a munkafolyamatok és 

megelőzhető a munkaműveletek indokolatlan ismétlése.  

A fotófunkció segítségével a műhely pontosan dokumentálhatja 

a jármű állapotát, és szabványosított, nyomtatható protokollt vehet 

fel. Az ügyfelek így mindenkor pontosan átlátható tájékoztatást 

kaphatnak a szükséges javításokról.  

A szoftver a megfelelő aktiváló kóddal a teljes szervizhálózat 

számára elérhetővé tehető és a műhely minden egyes PC-jén fut-

tatható. Az optimális teljesítmény érdekében a Bosch önálló szerver 

használatát ajánlja, ahol az egyes járműtörténetek központilag tá-

rolhatók és ahonnan igény szerint hívhatók le az egyes munkaállo-

másokra. A megfelelő szabványos interfészen keresztül a legtöbb 

márkakereskedő-menedzsment rendszer is csatlakoztatható.  

A Bosch Connected Repair alkalmazásával jelenleg a Bosch 

alábbi rendszerei köthetők hálózatba: 

•  ACS 752 légkondicionáló berendezés szervizmodul 

•  Esitronic 2.0 / KTS 5xx műhelyszoftver-csomag

•  FWA 9000 és FWA 4630 futóműgeometria-állító rendszer

•  FSA 500 jármű-rendszeranalízis  

2016 végére az alábbi rendszerek integrációja is várható: 

•  FSA 7xx jármű-rendszeranalízis

•  HTD 815 fényszóró-állító berendezés 

•  BEA 750 és BEA PC DE károsanyagkibocsátás-elemző 
 

KITERJESZTETT VALÓSÁG – KULCSFONTOSSÁGÚ 

INFORMÁCIÓK A MEGFELELŐ IDŐBEN, A KÉPEN

A kiterjesztett valóság (Augmented Reality) segítségével megjelenített 

kiegészítő információk kulcsfontosságúak a mind komplexebb tech-

nológiák világában. A mechatronikusok számára egyre nehezebb a 

mindennapok munkájához szükséges ismeretek megszerzése, illetve 

alkalmazása. Annak lehetősége, hogy a legfrissebb és legfontosabb 

információk a megfelelő időben lehívhatóvá válnak, mélyebb ter-

mékismeretet eredményez, és jelentős időt takarít meg. Az ügyfelek 

számára mindez jobb javítási minőséget, míg a műhelynek gyorsabb 

munkafolyamatokat tesz lehetővé. A táblagépet vagy okosszemüveget 

a járműre irányítva a szükséges kiegészítő információk a valós képbe 

integráltan jeleníthetők meg. Ezek éppúgy lehetnek magyarázó szöve-

gek, mint kezelési útmutatók vagy kapcsolási rajzok, háromdimenziós 

objektumok, illetve fotók vagy videók. A mechatronikusok körében 

igen kedvelt megoldással a rejtett alkatrészek és kábelezések is meg-

jeleníthetők. A komplex javítási munkák így 10-15 százalékkal gyorsab-

ban is elvégezhetők. A kiterjesztett valóság további ígéretes alkalmazá-

si területei az oktatás és a továbbképzés, illetve az értékesítés.  

A kiterjesztett valóság kellően nagyteljesítményű és hatékony 

alkalmazásainak előállítására a Bosch kifejlesztette Common Aug-

mented Reality Platformját (CAP), amellyel a digitális és vizuális 

tartalmak egyszerűen és gyorsan integrálhatók például műszaki do-

kumentációkba. A rendszer az egyes platformokon átívelő módon 

és bizonyos tracking- vagy rendering-technikáktól függetlenül mű-

ködik. A Bosch szerint az első műhelyek már 2018-tól működhetnek 

ilyen kiterjesztett valóság alkalmazásokkal.  

A legújabb diagnosztikai berendezések – mint például a KTS 

560/590 – és a HTD 815 digitális fényszóró-állító rendszer mellett a 

Bosch standjának további termékkülönlegességei az alkatrészek te-

rén az új M lítiumion motorkerékpárakkumulátor, valamint a Bosch 

kormányrendszerek új, integrált terméksorozata. Mindezeken túl a 

kis és középméretű vállalkozások számára készült, új internetes tele-

matikai megoldások szintén megtekinthetők lesznek.  

A Bosch mellett a Beissbarth, a Robinair, a Sicam és az OTC már-

kák is a 9-es pavilonban mutatják be legújabb fejlesztéseiket.   

A gépjármű-felszerelések, -diagnosztika és szervizszolgáltatások 

üzletág autószerelő műhelyek sokaságát szolgálja ki diagnosztikai 

és műhelyberendezések teljes skálájával. Új és cserealkatrészek 

széles választékával rendelkezik mind személyautókhoz, mind ha-

szongépjárművekhez. Termékportfoliójában megtalálhatók a Bosch 

gyári beszállítói felszerelései, valamint a kifejezetten a pótalkatrész 

piac számára fejlesztett termékek és szolgáltatások is. 150 ország-

ban több mint 18 ezer munkatárs, valamint egy világméretű logisz-

tikai hálózat gondoskodik arról, hogy a mintegy 650 ezer különböző 

alkatrész gyorsan és időben eljusson az ügyfelekhez. 

A szervizszolgáltatások területen belül az üzletág különféle teszt- 

és javító technológiákat, diagnosztikai szoftvereket, oktatásokat és 

információs szolgáltatásokat biztosít az ügyfelei számára. Emellett 

az üzletág hatáskörébe tartozik a Bosch Service franchise hálózat 

is, amely a világ legnagyobb márkafüggetlen autószerviz hálózata 

mintegy 17 ezer műhellyel. Ezen kívül a Gépjármű-felszerelések, -di-

agnosztika és szervizszolgáltatások üzletág felel a több mint 1000 

“AutoCrew”partnerért is.   

A Bosch csoport különböző technológiák és szolgáltatások veze-

tő nemzetközi szállítója. Világszerte megközelítőleg 375 000 mun-

katársat foglalkoztat (2015. december 31-én) és  70,6 milliárd euró 

árbevételt ért el 2015-ben. A cégcsoport négy üzleti területen végzi 

tevékenységét, ezek a mobilitási megoldások, az ipari technika, a 

fogyasztási cikkek, valamint az energia- és épülettechnika. A Bosch 

csoport magában foglalja a Robert Bosch GmbH-t, annak mintegy 

60 országban működő csaknem 440 leányvállalatával és regionális 

vállalataival együtt. Értékesítési és szolgáltatási partnereit is bele-

számítva a Bosch globális gyártási és értékesítési hálózata mintegy 

150 országot fed le. A jövőbeli növekedés alapja a vállalat innovatív 

ereje. A Bosch 55 800 munkatársat foglalkoztat a kutatás és fejlesz-

tés területén világszerte 118 telephelyen. A Bosch csoport stratégiai 

célja innovatív megoldások létrehozása a hálózatba kapcsolt világ 

számára. A Bosch csoport termékei és szolgáltatásai hasznos meg-

oldásokkal javítják az élet minőségét. Az „Életre tervezve” szlogen 

ezt a világszerte elérhető technológiát jelenti.
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Az Ipar 4.0 azt jelenti, hogy egy adott állomás összes alkotóeleme 

optimálisan összehangolt módon, közös vezérlés alatt és az ügyfél 

igényének megfelelően működik. A folyamatból a valós idejű fel-

ügyelet üzemi adatokat nyer ki, amelyeket továbbít és kiértékel. Az 

eredmények arra szolgálnak, hogy a potenciális meghibásodásokat 

minél előbb fel lehessen fedezni, és 

azokat időben történő beavatkozással 

meg lehessen akadályozni.

A Sigma Air Manager 4.0 a fúvóál-

lomás lelke, és kulcsfontosságú tech-

nológiát biztosít a jövőbeli szolgálta-

tásoknak az Ipar 4.0 szellemében való 

igénybe vételéhez. Központi agyként 

rendkívül hatékonyan vezérli az egyes 

gépeket és a szállítási teljesítményt 

tökéletesen a jellemző térfogatá-

ram-igényhez igazítja. Másodpercek 

alatt kielemzi az üzemi adatokat, mo-

dellezi a kezelési alternatívákat és kiválasztja közülük a leghatéko-

nyabbat. Az eredmény: eddig nem tapasztalt mértékű energiaha-

tékonyság.

A SAM 4.0 30 nyelven kommunikál, és az egyszerűen kezelhető 

12 hüvelykes színes érintőképernyő első pillantásra megmutatja, 

hogy az állomás energetikai szempontból még a „zöld tartomány-

ban” van-e. Az üzemállapotok, a nyomáslefutás, a szállítási meny-

nyiség és a teljesítmény, valamint az aktuális időpontban érvényes 

és természetesen a múltbeli karbantartási és esetleges hibajelzések 

is játszi könnyedséggel jeleníthetők meg és elemezhetők ki. Nem-

csak a helyszínen, hanem a hálózati csatlakozásnak köszönhetően 

kényelmesen egy PC-ről az irodából vagy bármilyen más helyről. 

Mindez nemcsak biztonságot nyújt és megteremti a Predictive Ma-

intenance alapját, hanem lehetővé teszi az ISO 50001 szerinti ener-

giamenedzsment céljára történő felhasználást is.

A felülrendelt vezérlés ezenkívül további lehetőségeket biztosít 

a fúvók megelőző karbantartásának elvégzésére. Eddig a karbantar-

tást csak hibaüzenet jelentkezésekor lehetett elvégezni, vagy akkor, 

amikor a szerviz esedékessé vált. Az SAM 4.0 vezérléssel már a hiba 

jelentkezése előtt el lehet végezni a karbantartási műveleteket, így 

ki lehet küszöbölni az állásidővel és a káros következményekkel járó 

költségeket.

A gépekbe beépített érzékelők és a Sigma Control 2 vezérlés 

feldolgozzák a folyamatokból érkező adatokat és valós időben to-

vábbítják azokat a Sigma Air Manager 4.0 rendszernek. Egy speciális 

szoftver segítségével az adatok bekerülnek a Kaeser Data Centerbe, 

amely valós idejű elemzést végez.

A Kaeser Data Centerben történik a központi felügyelet és az ál-

lapotjelentések feldolgozása. Szükség esetén a rendszer a megelő-

ző karbantartáshoz szükséges intézkedéseket kezdeményez.

Végső soron a karbantartást pontosan abban az időpontban le-

het végrehajtani, amikor valóban szükség van rá. Így idő és pénz 

takarítható meg, és biztosítható a fúvók rendelkezésre állása és az 

általuk ellátott folyamatok megszakítatlan működése.

A jövő technológiája: 

a SAM 4.0 tudja,

mi a jó a fúvóknak
A fúvó intelligens vezérlése: a Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0), amely meghódította a fúvók szegmensét is, 

lehetővé teszi az alkalmazásoknak az Ipar 4.0 jegyében történő használatát, rendkívüli energiahatékonyságot és 

költségmegtakarítást biztosít.

www.kaeser.hu

A Sigma Air Manager 4.0 amellett, hogy rendkívül hatékonyan 

felügyeli és vezérli a fúvóállomás valamennyi komponensét, 

alkalmassá teszi az Ipar 4.0-hoz való csatlakozásra is.

PRAKTIKUS, ÚJ SZÍN

A termékcsalád megújult, RAL 7035 világosszürke színe nem csak 

esztétikus, de praktikus is. Az új árnyalattal a szekrények jobban 

illeszkednek a nemzetközi tendenciákhoz, továbbá a felületük mi-

nimalizálja a fényelnyelést, így alkalmazhatók erősen napsütötte, 

kültéri helyszíneken is. 

NAGYOBB MÉRETEK ÉS ÚJ ALKALMAZÁSOK

A poliészter szekrények újragondolásának eredményeként a da-

rabok nagyobb méretekben is elérhetők. A hűtőegységgel is fel-

szerelhető termékek telekommunikációs, elektronikai és frekven-

ciaváltós alkalmazásokhoz ajánlott mélysége 620 mm, amely a 19 

colos rack megoldásokhoz optimalizált méret. A szekrények ma-

gasságát 2000 mm-re növelték, amely 

így elegendő belső 

teret biztosít, miköz-

ben két nyitható ajta-

jának köszönhetően 

a vezérlőrendszer könnyedén hozzáférhető. Ideális cement-, olaj-, 

gáz- és vegyipari alkalmazásokhoz.

HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÁS

A nagy teljesítményű Thalassa vezérlőszekrényhez a megbízha-

tóság érdekében intelligens hőmérsékletszabályzó rendszerek 

érhetők el, melyek beltéren és kültéren egyaránt alkalmazha-

tóak. A ClimaSysTM általános és kültéri megoldások például 

könnyedén integrálhatók a Thalassa szekrényekbe. A kom-

pakt ventilátorok és szellőztetőrendszerek, hűtő- és fűtő-

egységek, hőcserélők (levegő-levegő és levegő-víz) ki-

egészülnek a vékonyított klímaegységekkel, az IP55 HD 

vasráccsal és a három verzióban kapható szellőztetőarchitek-

túrával (S-vonal, T-vonal, I-vonal). A kiválasztáshoz segítsé-

get nyújt a ProClimaTM kalkulációs szoftver, amely nagyban 

megkönnyíti a döntést a termikus menedzsmentet illetően.

SZÉLSŐSÉGES KÖRÜLMÉNYEKRE TERVEZVE

A Thalassa HD termékcsalád extrém időjárási körülmények között 

is hatékony teljesítményt nyújt, hiszen kifejezetten köz- és ma-

gánterületekre tervezték. A kis karbantartási igénynek és a külön 

rendelhető, feltörésbiztos záraknak köszönhetően rendkívül jól 

használhatóak telekommunikációs, ADSL vagy üvegszálas, va-

lamint WIFI hálózatok kiépítéséhez. A szekrények kis súlya mel-

lett az alumínium kábelelvezető, a szellőző alapzat, az emelő- és 

rögzítő megoldások, valamint az ütésállóság (IK10) teszik még 

kényelmesebbé és biztonságosabbá a telepítést, a használatot és 

a karbantartást. 

A bővíthető Thalassa szekrények Schneider Electric Green 

Premium tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely megszerzéséhez 

szigorú fenntarthatósági előírásoknak kell eleget tenni. Ezen fe-

lül egyaránt megfelelnek az IEC, UL, és ISO szabványoknak (IEC 

62208, UL 508A, C4H ISO 12944).

A Schneider Electric poliészter
szekrényei állják a sarat
Az újgenerációs Thalassa termékcsalád fokozottabb 

igénybevétel mellett is képes megfelelő biztonságot nyújtani

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és az automatizálás nemzetközi szakértője bemutatta továbbfejlesztett 

ThalassaTM poliészterszekrény-családját, amely maximálisan alkalmazkodik a megnövekedett igényekhez és 

a legújabb piaci trendekhez, így ellenáll a szélsőséges környezeti hatásoknak is. A Thalassa modellek emellett 

megfelelnek a szigorú környezetvédelmi előírásoknak és a folyamatosan fejlődő, változatos alkalmazásoknak is.

MAZÁSOK
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WITTE moduláris rögzítéstechnika: 

mérési és gyártási feladatokhoz 

a tökéletes megoldás.
Csaknem minden vezető autóipari és repülőgépipari gyártó mérőgépei és mérőrendszerei, he-

gesztő és idomszersablonjai ma már WITTE leszorító, támasztó, összekötő elemekből vannak 

összeépítve. A WITTE termékprogramjának súlypontja a munkadarabok rögzítésére szolgáló 

rendszerek, melyek az ipar különböző területein általánosan és széles körben elterjedtek. Ezek 

a moduláris készüléképítő rendszerek és feszültségmentes rögzítési megoldások a mérési, 

gyártási alkalmazások széles körében nyújtják a legoptimálisabb megközelítést a legegysze-

rűbb - pár elemből álló - applikációtól a több ezer elemből összeépített legbonyolultabbakig.

A WITTE által kifejlesztett Alufi x rendszer például 30 éve piacvezető 

a maga területén, erre bizonyíték világszerte a több mint 10 ezer 

elégedett ügyfél. Az egyedi készülékezési megoldások már a múltat 

jelentik, az Alufi x rendszer elemei modulárisan összeépíthetőek és 

szétszedhetőek alkalmazásról alkalmazásra, így extrém módon le-

csökkentik az igény felmerülése után a reakcióidőt.

A rendszer csúcsminőségű elemei századmilliméteres pon-

tossággal építhetőek össze. Elég csak az elemeket - minimális 

helyigénnyel - tárolni és szükség esetén a kívánt rendszert összeépí-

teni. CAD fájlok használatával a WITTE elemek a mérnökségi terve-

zési időket is minimálisra csökkentik. A nagypontosságú, kopásálló, 

nagyszilárdságú Alufi x rendszerek 4 méretcsaládja, mind egymással 

is kombinálható. A méretcsaládok elemei ugyanazt a logikus ösz-

szeépítési/gondolkodási módot testesítik meg, azaz kezelésük köny-

nyen megtanulható. Méretek: Alufi x 16 optikai mérésekhez és kis 

munkadarabokhoz, Alufi x 25 kis és közepes méretű egyedi készülé-

kekhez, Alufi x 40 középnagy és nagy készülékekhez és mesterblok-

kokhoz, Alufi x 50 kifejezetten nagy és nehéz darabokhoz. 

Alufi x egyenesen a CAD-rendszerbe:

Az Alufi x rendszer minden egyes elemének elérhető a 3Ds 

modellje, így jelentősen leegyszerűsíthető a készülékezés- és a 

befogástervezés! Azzal, hogy már előre, virtuális környezetben ki-

alakítható a rögzítés módja, jelentős idő takarítható meg a mérőesz-

közön! A készülékezés megtervezéséhez mindössze le kell tölteni 

a felhasználandó elemeket a Fixmes könyvtárból és azonnal hozzá 

is lehet kezdeni a befogás virtuális kialakításához! A szoftveres ké-

szülékezés-tervezés további nagy előnye, hogy azonnal rendelke-

zésre áll egy dokumentáció a felépített rendszerről, így az bármikor 

reprodukálható! Az elemek Catia V5, NX5, AutoCAD, IGES és STEP 

formátumban érhetőek el. A készülékelemek regisztráció után in-

gyenesen letölthetők a witte.partcommunity.com oldalról.

Egy ilyen rendszer megvásárlását invesztíciónak kell tekinteni, mely 

nemcsak a jelen, hanem a jövő igényeit is tökéletesen kielégíti. 

A széles körű alkotóelem választék állandó fejlesztés alatt áll és fo-

lyamatosan bővül. A felhasználó pedig biztos lehet abban, hogy a 

jövőben fejlesztett elemek is tökéletesen illeszkedni fognak a mos-

taniakkal, hiszen a rendszer elve ugyanaz marad. 

A német ipari tapasztalat szerint egy WITTE rendszer ára, három 

egyedi készüléképítés után már megtérül. Hiszen az egyedi készülék-

építés mérnöki, programozói, nyersanyag, gyártási, megmunkálási, 

szerelési költségei jelentősek. Nem is beszélve arról, hogy az egye-

di készülékezés nagyon nehezen tud reagálni a mérendő termék 

módosításaira. Ilyen esetben az egyedi készülék sokszor bonyolult 

és költséges módosításokon megy át, ellentétben egy moduláris 

WITTE készülékkel ahol szinte költségmentesen, gyorsan átalakítha-

tó a rendszer.

Az Alufi x rendszer 

jellemzői

• nagy pontosságú elemek

• könnyű, de stabil rendszer

•  a különböző rendszer mére-

tek kombinálhatók

•  a munkadarabokon nincs 

súly vagy méret limit

•  minden készülék tökéletesen 

újraépíthető

•  a komponensek 

újra felhasználhatók

• kis helyigény tároláskor

• CAD elemkönyvtár

• tervező szoftver

• korrózióálló

•  hosszú élettartamú 

és karbantartásmentes

•  natúr és fekete eloxált 

kivitelben is kapható 

(optikai mérésekhez)

ALUFIX induló készletGépjármű vázlemez mérése

Mérés WITTE vákumos leszorítással

Fémfröccs ház hárompofás tokmánnyal megfogva, 

alulról a szögelfodulás támasszal biztosítva. Turbinalapát kontúrmérése

Gépjármű külső burkolatlemezeinek mérésére épített ALUFIX váz
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Az elemválasztást megkönnyítik az Alufi x kínálatban megtalálható 

„Induló készletek” melyek komplett elemsort kínálnak szettben és 

megvásárlásuk után igény szerint tovább bővíthetők a vevő speci-

ális igényei szerint. 

Készüléképítés költsége: Klasszikus - Alufi x

Az alaprendszer sikerére alapozva indította el a WITTE a NewXS 

készülékezési rendszert, mely speciálisan a 2Ds optikai eszközök 

sajátos igényeire lett kifejlesztve. Az áteső és ráeső fényes mérőesz-

közökön kiválóan alkalmazható alaprácsok és keretek fantáziadús 

leszorítási megoldásokkal, akár 0 közeli leszorítóerővel (vákumos 

megoldás) pozícionálják a munkadarabokat, századmilliméteres 

ismétlési pontosságot biztosítva. A termékválasztékot a WITTE 

FIXINSPECT rendszer kiegészítői teszik teljessé, mely elemek hasz-

nálatával a bonyolult, mérőeszközzel nehezen felvehető munkada-

rab kontúrokra helyezett különleges mérőidomok a mérést leegy-

szerűsítik és jelentősen felgyorsítják. Több információt és részletes 

leírásokat találhat a termékekről a www.horst-witte.com honlapon, 

vagy hívja bizalommal szakértő munkatársainkat a Büll & Strunz 

Kft.-nél. Igény esetén az Alufi x termékeket kedves megrendelőink 

telephelyén be is tudjuk mutatni. www.buellkft.hu

www.horst-witte.com

Gépjármű hátsó kontúr mérése

Fekete eloxált kivitel optikai méréshez. Finombeállítás 3D-ben 

simblokkokkal és kézi mozgatású szánnal.

Mérősablon öntvényhez, mérőórákkal

Kékre eloxálva az egyedi gyártású építőelemek, a többi elem 

katalógusból választható. (BMW)

Hatpofás tokmány, puhapofa cserekészletekkel
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SOKSZOROS HASZON EGY ÖTLETES KIALAKÍTÁSSAL 

Az igen dinamikus nyomás-szórás kialakításához az érzékelőelem 

és a közvetítő közeg lehető legtávolabbi közvetlen kapcsolatának 

elérése a kulcs. Ezt szem előtt tartva, a Keller fejlesztésekért felelős 

csapata közeg szigetelő membrán (a maga csillapító hatásával), 

kapilláris csövezés, tömítőanyagok és ragasztók nélküli, új mik-

romechanikai módszerrel rukkolt elő. Az M5 sorozatban a szilícium 

szenzor hátsó részét egy olyan kiváló folyadékdinamikához terve-

zett hordozóanyagra forrasztották, ami viszont a nyomás csatlako-

zó elejével egy szintben került rögzítésre. Ez a kifi nomult kialakítás 

0…50 kHz-es sávszélességű dinamikus mérésekre ad lehetőséget,  

mindezen felül számtalan további előnyt is kínál. Ezek közt említhe-

tő a szerelési erő és a szerkezetben keletkező rezgés megszünteté-

se, a széleskörű kompatibilitás és tartósság, amit az anti-oxidációs 

bevonatok biztosítanak. Az M5-ös sorozat további lenyűgöző jel-

lemzője közé tartozik a mérési tartomány akár ötszörösét megha-

ladó túlnyomás elleni védelem, illetve a mindössze 5 mm-es külső 

menettel rendelkező nyomás csatlakozás a kisebb térrel rendelkező 

berendezések számára.

ELKÜLÖNÍTETT ÉRZÉKELŐ ÉS A JELÁTALAKÍTÓ 

Az M5-ös sorozat nyomásérzékelőit egy igen szűk,  ± 1%-os teljes 

hibatartományt megengedő (beleértve a hőmérséklet eredmé-

nyezte hibákat)  -40 °C és +180 °C közötti üzemi hőmérsékletre 

tervezték. A távoli jelátalakító nélkül a szenzorok a jellemző 80 mV-s 

kimeneti jeltartománnyal (1 mA-es tápegységgel) és egy egyedi 

kalibrációs tanúsítvánnyal rendelkeznek. A 3, 10 és 30 báros méré-

si tartomány abszolút nyomásmérésekre elérhető. Az érzékelő és a 

jelátalakító különválasztásának köszönhetően a közvetlen közeli, 

akár szűk helyekre beépített és magas hőmérsékletnek kitett egy-

ségekben is lehetővé válik a mérés.

EGY CSÚCSKATEGÓRIÁJÚ JELÁTALAKÍTÓ

Annak érdekében, hogy a piezorezisztív szenzor 50 kHz-es széles 

dinamikatartománya ne csökkenjen, a Keller fejlesztésekért felelős 

csapata a létrehozandó mérendő jel nem digitalizálása mellett tet-

te le a voksot. Ehelyett a tiszta analóg jel valós időben a kompen-

zációs elektronikához van  igazítva, melyet teljes mértékben egy 

mikroprocesszor vezérel. Ez biztosítja a 0…10V-ig felerősített ki-

meneti jelet, megtartva az érzékelő jel teljes dinamikatartományát. 

A nyomásérzékelőből és jelátalakítóból álló mérőrendszer a gyárban 

átesik egy a végponttól a végpontig tartó kalibráláson amint az ügy-

fél-specifi kus paramétereket meghatározták. Mindemellett a távoli 

elektronika -40 és  +125 °C közötti működési hőmérséklettartomá-

nya megfelel például a motor tesztpadok által megkövetelt rendkí-

vüli igényeknek is.

IDEÁLIS KIS KÖZELSÉGŰ MÉRÉSEKHEZ, MOTOR TESZTPA-

DOKON ÉS SZÉLCSATORNÁKBAN TÖRTÉNŐ MÉRÉSEKHEZ

A Keller M5 sorozat termikusan ultra-robosztus nyomásátalakítói 

az akár 50 kHz-es sávszélességű és 200 ° C-os működési hőmér-

séklettel bíró a nyomásérzékelők nagy pontosságú statikus és 

dinamikus mérését segíti. Az M5 csatlakozó menetével, a távoli 

nyomásérzékelő - mely a közvetítő közeggel érintkezve nem tar-

talmaz olajt és szigetelő membránt, tömítőanyagot vagy ragasz-

tóanyagot – tökéletes közeli, nagy dinamikájú mérésekhez. Ez 

még motor tesztpadokban, szélcsatornákban vagy turbinalapát 

vizsgálatoknál alkalmazott meglehetősen vékony csöveknél is ki-

vitelezhető.

A KELLER M5 sorozat

Statikus és nagyon dinamikus 

nyomás mérésére 50 kHz-ig
A  KELLER AG für Druckmesstechnik M5-ös sorozatával új mércét állított fel. Mindent egybevetve, 

a statikus és igen dinamikus nyomás mérésére alkalmas új érzékelő (50 kHz-ig terjedő mérési tar-

tománnyal) egy egészen új és egyedi darab különös tekintettel a működési hőmérséklettartomá-

nyára (180 °C-ig), a mérési pontosságára (±0,1 %FS), a beépítési méretére (M5 kapcsolat), illetve 

a távoli, pontos jelszabályozásra (0…10 V).

www.keller-druck.com

M5 HB sorozatM5 sorozat
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Mindenekelőtt szeretném elmondani, miért akartam közzétenni 

ezt a cikket. Az a megtiszteltetés ért, hogy üzembe helyezhettem 

egy optikai emissziós spektrométert a munkáltatóm számára. Sze-

retném megosztani a tapasztalataimat mindazokkal, akik új spekt-

rométert terveznek telepíteni. Nem szeretném, ha csak úgy elsétál-

nának a gép mellett, anélkül, hogy jól szemügyre vennék. Hiszem, 

hogy a munkafolyamataink előírásainak leginkább megfelelően vá-

lasztottam. A választásom az Oxford Instruments „FOUNDRY-MAS-

TER Xpert” készülékére esett. Most lesz két éve, hogy a berendezést 

installáltuk. 

A cikk megírásában erősen motivált, hogy rengeteg pozitív ta-

pasztalatot szereztem a berendezést illetően, és kötelességemnek 

érzem más cégeket is biztosítani a gép kivételes képességeiről.

A DÖNTÉSI FOLYAMAT

Két évvel ezelőtt a munkáltatóm megkért, hogy vizsgáljam meg a 

meglévő spektrométerünk cseréjének szükségességét. Cégünk ka-

tódos korrózió elleni védelemhez szükséges galván (áldozati) anó-

dok gyártásával foglalkozik. Két célunk volt, az egyik, hogy besze-

rezzünk egy műszert, amellyel a piacon versenyképesek lehetünk, 

továbbá elkerülni a készülék jövőbeni javíthatatlan meghibásodása 

miatti fejfájást. Az eddig használt berendezésünket közel 30 éve, 

még a ’80-as évek közepén vásároltuk, és 2001-ben került felújí-

tásra. A pótalkatrészek elavulttá és nehezen beszerezhetővé váltak. 

Tudtuk, hogy bármikor OES nélkül maradhatunk. 

Minden kohászattal foglalkozó cég tudja, hogy ha nem műkö-

dik az OES, az nagyban befolyásolja a gyártási kapacitást, vagy akár 

meg is állíthatja a gyártást. A cég vezetősége engem bízott meg 

azzal a feladattal, hogy járjak utána, ma milyen gépek érhetőek el 

a piacon. 

A spektrométer betanulásom az 1980-as évek közepén kezdő-

dött egy ’70-es évekbeli gépen a Keech Castings-nál. Az iparban 

eltöltött pályafutásom során hét különböző spektrométert is volt 

szerencsém látni üzemelés közben. Ezek közül kettő új gép volt, a 

többi felújított vagy újrakalibrált. A lehetőségre, hogy egy új, nyol-

cadik konfi gurációt is megismerjek, igyekeztem jól felkészülni, hogy 

a lehető legjobb döntést hozhassam. 

OPTIKAI EMISSZIÓS SPEKTROMÉTER TECHNOLÓGIA 

– RÉGEN ÉS MOST

A spektrométereken alkalmazott változtatások az idő előrehaladtá-

val egyre nagyobb fejlődést eredményeztek. Korábban csak egyféle 

műszer volt elérhető, a nagy PMT (Photo-Multiplier Tube) készülék. 

Ezek olyan nagyméretű berendezések voltak, hogy inkább az épü-

letet építették köréjük, mint hogy bevigyék őket a telepítés hely-

színére. Napjainkban már vannak különböző típusú CCD (Charge 

Coupled Device) készülékek, melyek sokkal kevesebb helyet foglal-

nak. Képzeljenek el egy berendezést, mely kevesebb, mint 820 mm 

szélességével könnyedén átvihető egy átlagos ajtón is. 

El tudom képzelni, hogy a PMT és CCD érzékelőket is tartalmazó 

hibrid készülékekkel kibővült választék összezavarhatja az érdeklő-

dőket. Ahogyan a detektorok esetében, úgy az optikákban is vannak 

különbségek. A hagyományos berendezésekben általában vákuum 

optikát használnak, más gépekben – ahol nem követelmény az 

alacsony hullámhosszúság – levegős optikát használnak, valamint 

létezik Argonnal öblített optika is. 

A DÖNTÉSI FAKTOROK

A kalibráció volt az egyik leginkább befolyásoló tényező, ami az Ox-

ford melletti döntésre sarkallt minket. Mindnyájan hallottuk már azt 

a kifejezést, hogy „gyárilag kalibrált”, ezt a spektrométert üzemeltető 

cégek saját kalibrációs szabványaival kell összehangolnunk. Ennek a 

rendszernek a fenntartása könnyen fi nanszírozható olyan nagyobb 

öntészeti cégek számára, melyek több laborral és telephellyel ren-

delkeznek, így a CRM (Certifi ed Reference Material) hitelesített refe-

rencia anyagok költségeit meg tudják osztani. Olyan cégeknél, ahol 

csak egy gyáregység van, nehézséget okozhatnak ezek a költségek. 

Az általunk gyártott termékhez nagyon kevés az elérhető CRM, fő-

leg olyan mikroötvözetekkel, amelyeket mi használunk, ennélfogva 

az egyetlen lehetőségünk, hogy saját magunknak készítjük el. 

Képzeljen el egy berendezést, amely a gyári kalibrációban az 

adott ötvözettípushoz elérhető szinte összes hitelesített minta alap-

ján mér. Milyen nagyszerű lenne! 

Galvanikus anód vizsgálat optikai 

emissziós spektrométerrel
Anyagelemzés FOUNDRY-MASTER Xpert segítségével

A Cathodik Anode Australasia (CAA) két évvel ezelőtt vásárolt egy FOUNDRY-MASTER Xpert asztali 

optikai emissziós spektrométert (OES). Ez a cikk a spektrométerrel kapcsolatos döntési folyamat-

ról és tapasztalataikról szól, Russel Northey, a CAA fémkohászának tolmácsolásában.

OXFORD INSTRUMENTS KALIBRÁCIÓ

Megvitattam ezt a gyári kalibrációt és a készülék alapbeállítások 

szerinti képességeit az Oxforddal. Majd megkértek, hogy küldjek 

nekik mintákat, az anyagösszetételükre vonatkozó információ nél-

kül, ők pedig lefuttatják a méréseket a készüléken a gyári kalibrá-

ciós görbék mentén. Felvillanyozva fogadtam az e-mailt a mérési 

eredményekről, melyben minden mintából 12 elem szerepelt a 

gyári regressziós görbén, azaz pontos volt. Részrehajlás nélkül 

mondhatom, hogy minden rendben ment a gyári beállításokkal. 

Látni egy mérési tartományt egy dolog, pontos mérést végezni 

pedig egy másik. 

Az Oxford megbeszélte velem az üzembe helyezés menetét, ha 

továbbra is részt vennék a gép beszerzés folyamatában.

Az egyedüli tennivalónk az volt, hogy be kellett szereznünk egy 

mintát abból az ötvözet típusból, amit általában vizsgálnánk a ké-

szüléken. Ha több bázisú készüléket veszünk, akkor természetesen 

minden bázishoz szükséges egy-egy. A beüzemelő technikus egy-

szerűen elvégzi a rekalibrációt, majd rámér a mintára.

Összességében az Oxford készülékek széles palettáját gyárt-

ja, telepített (talajon álló és asztali) és mobil optikai emissziós 

spektrométereket, valamint rendkívül nagy piacon értékesít, nem 

csupán az öntészet területén. Így célszerű, hogy minden készülék 

ugyanazt a részletgazdag kalibrációt kapja – közösen osztozunk a 

CRM költségeken.

A mi gépünkhöz három bázisanyag tartozik: alumínium, cink 

(horgany) és magnézium. 

VÁKUUM OPTIKA

Eleinte némi aggodalommal töltött el a CCD berendezések kimu-

tatási határa. Az, hogy ezt a berendezést választottam többek kö-

zött annak is köszönhető, hogy a jól bevált vákuum 

optikával rendelkezik. Úgy hiszem, a vákuum optika 

amellett, hogy sziklaszilárd stabilitást biztosít, segít-

séget nyújt azon alsó detektálási határok elérésében, 

amilyeneket a mi folyamataink igényelnek. Láttam 

a kalibrációban 0.00006-os mért értéket is a görbe 

legalján. Tehát ez a készülék messze túlmegy az elér-

hető CRM-ek nyújtotta előnyökön. 

A vákuum optika segít az argon használatának 

mennyiségét 

is csökkente-

ni. Bár nincs 

igazán szüksé-

günk a vákuum 

optikára, pénz-

ügyileg mégis 

e lőnyösebb -

nek tartjuk az 

argonnal öblí-

tett optikával 

szemben. Ja-

vaslatom sze-

rint a stabili-

tásra és a jö-

vőre tekintve is jó 

választás.

AUTOMATIKUS PROFILOZÁS

A készülék automatikus profi lozást hajt végre minden egyes 

szikráztatáskor. Az Oxford ezt PPA-nak (Peak Positon Alignment - 

Csúcs Pozíció Igazítás) nevezi - és ezt minden kalkulációkor elvég-

zi. Csúcs eltolódás? Miféle eltolódás? Azok az idők, amikor kézzel 

végeztük a profi lozást, azaz a csúcs eltolódások korrigálását, már 

a múlté. 

TOVÁBBI ELŐNYÖK

Pontosság korrekció – Az Oxford ezt rekalibrációnak hívja, illetve 

az iparban sokszor standardizálásként emlegetik. A rekalibráció az 

eltolódás korrigálása, vagyis a pontosság korrekció. Ehhez az úgy-

nevezett SUS (Set Up Standards) beállító mintákat használják, me-

lyeket rekalibrációs mintáknak is hívhatunk. 

A készülék minden egyes bázis kalibrációhoz tartozó egy-egy 

szett ilyen mintával érkezik. A spektrométeres területen nem járta-

sak kedvéért, ezek az igazoltan homogén minták használatosak a 

gyári kalibrációs pontosság megtartására korrekciós faktorok segít-

ségével.  

TÍPUS REKALIBRÁCIÓ – TÍPUS STANDARDIZÁCIÓ 

– TÍPUS KORREKCIÓ

A típus kalibráció lehet a legjobb barátod, de a legrosszabb ellensé-

ged is. Az elmúlt 20 évben nekem a legjobb barátom lett. 

Megfelelő használat esetén ezek a készülék pontosságának 

megtartását szolgálják, valamint egy kisebb korrekcióval elkerül-

hetővé válik egy újabb csiszolás a rekalibrációs mintákon. A típus 

standardból jó, ha sok féle van, általában házilag készített minta, 

amit a gépkezelő könnyedén tud használni. 

Érdemes minden nap ezt 

a kisebb kalibrációt lefuttatni 

a műszeren, majd az eredmé-

nyek alapján eldönthetjük, 

szükség van-e teljes rekalibrá-

cióra. 

Az „orientáció” egy kiváló 

funkció, amit különösen ked-

velek. Azoknál a bázisoknál 

elérhető, melyek több alprog-

rammal is rendelkeznek, mint 

például vas vagy 

alumínium. Ha van 

egy minta, és nem 

tudjuk biztosan, 

melyik programot 

használjuk hozzá, 

választhatjuk az 

orientáció menü-

pontot. Amikor a 

mérés elkezdődik, a 

gép végez néhány 

egyszerű beolvasást, 

majd kiválasztja a 

mintához megfelelő 

programot. 
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A réz alapú ötvözetek rendszere egy jó példa lehet ennek a funk-

ciónak a használatára. A készülék szoftvere eldönti, hogy melyik 

program (görbe szett) a legmegfelelőbb az „ismeretlen vagy nem 

várt” mintára. 

MINIMÁLIS ARGONFOGYASZTÁS

Argon használat? Semmi szükség argon használatról beszélni – mi-

féle argon használat? 2014. november 14-én csatlakoztattuk az első 

gázpalackot a géphez, ekkor 2237-et mutatott a szikra számláló. 

Most, 2015. július 7-én még mindig ugyanazt a gázpalackot hasz-

náljuk! A nyomásmérő 5000 kPa-on áll, kb. 20 % maradt még benne, 

és a szikraszámláló 6330-ot mutat. Ez nem jó hír az argont szolgál-

tató vállalatoknak. Az előző műszerünk két palack gázt használt el 

egy hónap alatt, most kevesebb, mint két palack szükséges évente. 

Tehát 22 palackot spórolunk egy évben! 

EGYSZERŰ JEGYZŐKÖNYVKÉSZÍTÉS

A méréshez használt szoftver rendszerkövetelménye a Windows 7 

operációs rendszer. A szoftver Windows 7 alapú, amit manapság 

elvárható. Mindent tud, amire szükségem van, nincs hiányérzetem. 

Tartalmaz egy „A4”-es dokumentumot, aminek nyomtatási képe 

személyre szabható – hozzáadható cég logó, fejléc, stb., valamint 

az analízis eredmények, átlagok, specifi kációk, illetve 20 különböző 

adatmező bármelyike vagy akár mind. A mérések eredményei el-

menthetők egy belső tárhelyre, ahonnan később előhívhatók. 

A csv fájlokat automatikusan mentem egy olyan meghajtóra, 

ami külső eszközre csatlakoztatva is olvasható, ezeket a fájlokat ha-

vonta cserélem és archiválom. A korábbi hónapok eredményeit egy 

külső tárhelyen tárolom, az aktuális havi mérések eredményei pedig 

a belső tárhelyről vagy a csv fájlokból elérhetők. A belső hálózaton 

bárki hozzáférhet és másolhatja is a csv fájlokat.  

Igény szerint tárolhatók hálózati meghajtón vagy szerveren is, én 

jobb szeretem helyben tárolni. A csv fájlok nagyon hasznosak, ami-

kor nagy mennyiségű vizsgálati eredményt szeretnénk dokumen-

tálni – tárolja mind a 20 adatmezőt, az időt, a dátumot, a programot, 

a kategóriát és természetesen az eredményeket is. 

A teljes és típus kalibrációkról pedig pdf-eket készítek, annak 

érdekében, hogy lássam az elektronikus dokumentumon is a dátu-

mot és időt, majd ki is nyomtatom, aláírom és lefűzöm ezeket ”mint 

a régi szép időkben”. Ez az egyetlen, amit papír formájában tárolunk.

ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK

Karbantartás – egyelőre nem igazán szükséges– de később kelleni fog.

A vákuum optika golyós szeleppel rendelkezik mind a lencse, mind 

a szivattyú oldalán. A rendszernek izoláltnak kell lennie, hogy a 

vákuum megmaradjon, amíg a lencsét tisztítjuk. A szikra állvány 

egyszerű és jól dokumentált a gépkönyvben – a szoftverben van 

egy számláló, mely alapján egy felugró ablak emlékeztet az állvány 

tisztításának szükségességéről. 

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Környezet – tehetünk valamit a környezetért is – és takarékoskodha-

tunk is. 

A labor spektrométerek gyakran heti 7 napon keresztül napi 24 

órában üzemelnek. Nálunk ezt sikerült lecsökkenteni heti 100 órá-

ra a 168 helyett, ami kb. 40% energia megtakarítást jelent. Ennél 

a berendezésnél megoldható, hogy péntek délután leállítjuk. El-

zárjuk a vákuumcsapot, leállítjuk a vákuumot, és áramtalanítjuk a 

spektrométert.  Hétfőn reggel két óra alatt a vákuum stabilizálódik, 

és újra áram alá helyezzük. Futtatunk egy típus rekalibrációt a pon-

tosság ellenőrzésére és beállítására. 

Mivel van tapasztalatom velem egykorú készülékekkel is, illetve 

lehetőségem adódott egy 2014-es modellt is használni, kijelenthe-

tem, hogy az új generációs spektrométerek stabilitása sziklaszilárd.

KONKLÚZIÓ

Habozás nélkül ajánlom ezeket a készülékeket minden gyártónak, 

akik szeretnék biztosítani a jövőjüket. Egy pillanatig sem bánom, 

hogy ezt a gépet választottam. 

Szeretnék nagy nyilvánosság előtt köszönetet mondani az Ox-

ford Instruments-nek, amiért elkészítették ezt a mesterművet. www.grimas.hu

A cím minden valós felhasználhatóságot elárul. 

Hosch-Kleber:  ipari ragasztó.              

A németországi Hosch-Kleber 1997 óta fejleszt és gyárt nagyteljesítményű,  

széles körű felhasználhatóságot nyújtó ipari pillanatragasztót és granulá-

tumot.   A ragasztót használhatjuk általános pillanatragasztóként (a termék 

tartósabb, magasabb minőségű ragasztó). Fontos tudni, hogy hajlékony, 

rugalmas anyagok ragasztása esetén, ragasztás után  a ragasztott felület 

is rugalmas marad és vízálló. A ragasztókészlet tartalmaz egyfajta speciális 

kitöltő anyagot,  amely a két komponens együttes alkalmazásaként lehe-

tőséget kínál különböző  szilárdságú anyagok összeragasztására, hiányzó, 

kitört darabok pótlására.További tulajdonságai: 150 Celsius fokig hőálló, 

23 Bar-ig nyomásálló és olajálló.                                                                                         

További információk
a www. hosch-kleber.hu weboldalunkon
találhatók.

RAGASZTÁS A HEGESZTÉS EREJÉVEL!
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Ennek a modulok újra-

kalibrálásánál van ki-

emelt szerepe: amikor 

tervszerű rekalibrálás 

válik szükségessé, csak az adott modult kell újrakalibrálásra kül-

deni, maga a műszer egy másik modullal tovább használható.

A PACE 6000 műszerdobozába egyidejűleg két modul helyez-

hető; a modulok cseréjére és rekalibrálására az előzőek érvénye-

sek. A névleges nyomástartományon belül tetszőleges érték(ek) 

állítható(k) be. A választható FS értékek túlnyomásértékek. Az 

abszolút nyomások előállítása barometrikus abszolút referencia-

érzékelő behelyezését feltételezi. A legnagyobb pontossághoz 

(0,005% FS+0,005% reading) abszolút mérések 

esetén a barometrikus referencia 0,05 mbar pon-

tossága adódik hozzá. A kijelző frissítési gyakori-

sága 2/s, a kommunikációé 8/s.

Az opcionális kiegészítések közül legfontosabb a 

tesztprogram. Ez lehetővé teszi több nyomásszint-

ből álló mérési folyamatsor – beleértve a ciklikus 

fárasztást is – rögzítését, ezek később automatiku-

san „lejátszhatók” és ismételhetők. Nyomásprogra-

mok előállítására szoftvercsomag áll rendelkezésre. 

Szivárgásvizsgálatra, nyomáskapcsolók vizsgálatá-

ra, analóg jelkimenetre, riasztási szintek beállítására 

ugyancsak van lehetőség. Az aeronautikai opció 

magasság, emelkedési sebesség és légsebesség ka-

librálását teszi lehetővé. A vezérlő stabilitása 0,001%.

www.microsensor.hu

HORDOZHATÓ NYOMÁSKALIBRÁTOROK

A terepen is használható, hordozható nyomáskalibrátorokkal 

szemben a következő igényeket támasztjuk:

-  saját maga legyen képes a vizsgálathoz szükséges nyomás gene-

rálására

-  ha elektronikus mérőeszközt vizsgálunk vele, legyen képes annak 

ellátására tápfeszültséggel, és fogadja annak kimenő áram/fe-

szültségjelét.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a fen-

ti igényeket kielégítő, ma kapható 

kalibrátorok legjobbika a GE Druck 

GENII névre hallgató (no-

men est omen) 

mérőműszere. Maga 

a kalibrátor két fő elemből áll: 

1. az elektronikus alapműszerből és a 

2. nyomásgeneráló aljzatból. Az alapmű-

szer önmagában multiméterként és mul-

tigenerátorként funkcionál, képes ezen kívül 

ellenálláshőmérők és termoelemek, illetve az ezekből felépülő 

hőmérséklettávadók kalibrálására is. A nyomásgeneráló aljzattal 

kiegészítve válik nyomáskalibrátorrá. Az aljzat választható -1…

20 bar-os változatban, -1…100 bar-os változatban (mindkettő 

pneumatikus) és 0…1000 bar-os változatban (hidraulikus el-

ven). Az éppen szükséges nyomástartománynak megfelelő nagy 

pontosságú nyomásérzékelőt az aljzatba csavarhatjuk be. 

A képernyőn egyszerre jelenik meg az előállított nyomás és az 

ennek hatására létrejövő, a mérendő eszközről továbbított áramjel. 

A két összetartozó érték együtt tárolható. A kalibrátort pontossá-

ga teszi páratlanná: az elérheti a 0,005% FS-t! Használható HART 

kommunikátorként is, és gyújtószikramentes változatban is kap-

ható. Érintőképes képernyője és hihetetlenül egyszerű menürend-

szere lehetővé teszi az új beállításokat néhány másodperc alatt; 

a leggyakrabban használt kalibrátor-beállítások külön fi le-ban tart-

hatók, ahonnan egyetlen gombnyomással előállíthatók. A kalib-

rálási eredményeket a készülék tárolja, azok bármikor előhívhatók 

vagy PC-re átjátszhatók, és arra is van mód, hogy a Documenting 

funkcióban a kalibrálási eljárás közben, folyamatatosan ellenőriz-

zük, hogy az adott mérendő eszköz kiesik-e valahol az előírt pon-

tosságból, és ha igen, pontosan melyik nyomáslépcsőnél.

LABORATÓRIUMI KONTROLLEREK

„Ha Mohamed nem megy a hegyhez, a hegy megy Mohamed-

hez”. Ha nincs mód a terepi mérésre, a mérendő eszközt kell a 

laboratóriumba bevinni ellenőrzésre/kalibrálásra. A laboratóriu-

mi nyomáskalibrátorok olyan kontrollerek, amelyek pneumatikus 

hálózatról vagy nagytisztaságú levegő/nitrogén palackból nyerik 

a mérőközeget, és állítják elő a kívánt nyomásértékeket, nyomás-

sorozatokat. A pontosságot illetően élenjáró a GE Druck PACE 

névre hallgató családja (Pressure Au-

tomatic Controller Equipment). A 

PACE 5000 típusban egyetlen 

csatorna, a PACE 6000-ben 

egyidőben két nyomáscsator-

na helyezhető el.

A méréstartományok 0-25 

mbar és 0-210 bar túlnyomás 

között, illetve a 0-350 mbar és 

0-1000 bar határolta abszolút 

sávban válaszhatók. A pontossági 

kategória standard kivitelben 0,02% 

full scale (FS)+0,02% a mért értékre vonatkoztatva (read-

ing), ugyanezek az értékek emelt változatban 0,01%+0,01%, pré-

miumkivitelben pedig 0,005%+0,005%.

A hibák a linearitás, a hiszterézis, az ismételhetőség hibáját, 

valamint a hőmérsékleti hibát is tartalmazzák. A hosszú idejű sta-

bilitás 0,01% reading/év.

Negatív nyomások előállítása vákuumcsatlakozást igényel, 

sőt, az extrém kis pozitív nyomások előállításakor is hasznos a 

vákuum, mert a vezérlés gyorsaságát növeli. A készülékhez kis 

negatív nyomásokat előállító olcsó Venturi-cső is kérhető. Az elő-

állítható pozitív nyomás maximálisan 210 bar.

A PACE 5000 műszerdobozába egyetlen nyomásmodul he-

lyezhető, ami azonban cserélhető: nyomástartomány-váltáskor 

az adott modul helyére egy tetszőleges tartományú másik pil-

lanatok alatt betehető, az újabb összekalibrálás szükségtelen. 

Nyomáskalibrátorok,

nyomáskontrollerek
A nyomásmérő eszközöket (nyomástávadókat, manométereket) időnként kalibrálni, de legalább 

ellenőrizni kell. E célt szolgálják a terepen a hordozható kalibrátorok, a laboratóriumban pedig 

a digitális kontrollerek.
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A moduláris gépek már önmagukban is a legma-

gasabb szintű termelékenységre optimalizáltak. 

Az EMAG által kifejlesztett pick-up-technológia, 

a saját magát betöltő főorsóval és az integrált 

munkadarabtárolóval együtt, gyakorlatilag min-

den egyes gépet egy teljesen automatizált gyár-

tórendszerré alakít. Ehhez még hozzájön a szintén 

az EMAG által kifejlesztett és gyártott 12 szerszám-

helyes revolverfej, amelyet a piac legjobbjai kö-

zött tartanak számon. A Mineralit® polimer beton 

gépággyal kiegészülve egy rendkívül kompakt 

szerszámgép jön létre, amely nemcsak a legjobb 

megmunkálási eredményeket garantálja, de a leg-

nagyobb fokú termelékenységet is biztosítja. 

Aki ezekkel a lenyűgöző tulajdonságokkal még 

mindig nem elégszik meg, annak az EMAG az új 

VL 3 DUO-val egy dupla orsós gépet kínál, amely 

ismét újra defi niálja a termelékenységet. 

KOMPAKT, GYORS, PONTOS

Aki első alkalommal tekinti meg a VL 3 DUO-t, azt azonnal lenyűgözi 

a gép kompakt felépítése. „Mindössze 19,6 négyzetméternyi helyre 

van szükségünk a VL 3 DUO teljes felállításához” – magyarázza And-

reas Frank, az EMAG moduláris gépekért felelős termékmenedzsere. 

„Egy dupla orsós kivitelű függőleges pick-up esztergagép tekinte-

tében ez egy kiváló érték, főleg ha fi gyelembe vesszük, hogy a gép 

egy max. 400 db-os munkadarabtárolóval rendelkezik és teljesen 

automatizáltan működik. Ezáltal a VL 3 DUO a legkompaktabb és 

legtermelékenyebb kétorsós esztergagép a tárcsajellegű alkatré-

szek megmunkálásához”, fejti ki Andreas Frank. 

A 150 mm átmérőig terjedő munkadarabok megmunkálásának 

lehetőségével a VL 3 DUO ideális a sebváltó komponensek gyártá-

sához. „A sebváltó alkatrészeket, mint pl. a fogaskerekeket, nagyon 

nagy darabszámban kell előállítani. A VL 3 DUO itt mindenekelőtt 

alacsony, akár 5 másodperces forgácstól-forgácsig idejével tűnik ki 

(munkadarab geometriától függően). Ez minimálisra csökkenti a 

mellékidőket és ezáltal maximális termelékenységet biztosít. Az új 

kétorsós gép forgácsolási teljesítménye is lenyűgöző. A kettő darab, 

18 kW-os főorsó max. 142 Nm nyomatékot nyújt. A kínálatot olyan 

opciók teszik teljessé, mint pl. a hajtott szerszámos revolverfejek és 

a munkatereken kívül elhelyezett mérőállomások. A gép rendkívül 

robusztus mechanikai felépítése, 45-ös méretű görgős vezetékek-

kel valamennyi tengelyen, valamint a kiváló rezgéscsillapítási tu-

lajdonságokkal rendelkező polimerbeton gépágy optimális alapot 

biztosítanak a legmagasabb felületi minőség eléréséhez, minimális 

szerszámkopás mellett. A maximális pontosságot valamennyi ten-

gelyen a direkt útmérő rendszerek biztosítják. 

MODULÁRIS MEGOLDÁS A FOGASKERÉK-MEGMUNKÁLÁSHOZ

A VL 3 DUO a moduláris gépek közé tartozik, amelyeket, amint azt 

a nevük is elárulja, a moduláris felépítés jellemzi. Ezen felépítésnek 

köszönhetően komplex gyártórendszerek is nagyon egyszerűen 

konfi gurálhatók. A VL 3 DUO optimálisan illeszkedik a gépcsaládba, 

ezt jól mutatja a fogaskerékgyártás példája. A fogaskerék lágy meg-

munkálása négy műveletben történik: esztergálás OP 10 és OP 20, 

lefejtő marás OP 30, élletörés és sorjázás OP 40. „A VL 3 DUO géppel 

természetesen a megmunkálási folyamat első két lépését célozzuk 

meg, tehát az OP 10 és az OP 20 műveleteket, amelyek a VL 3 DUO-

val ideálisan megvalósíthatók”, magyarázza Andreas Frank úr. „A 

további műveletekhez portfóliónkban rendelkezésre állnak fogazó-

gépek, sorjázógépek, sőt köszörűgépek is a keménymegmunkálás-

hoz. Ennek a géptípusnak nagy előnye, hogy gyártósorok egyszerű 

felépítését teszi lehetővé”.

SEBVÁLTÓ ALKATRÉSZEK FÜGGŐLEGES 

KEMÉNYMEGMUNKÁLÁSA

Amíg a VL 3 DUO a sebváltó komponensek nyers darabjainak lágy 

megmunkálása során gondoskodik a legnagyobb termlékenység-

ről, addig az új VLC 200 GT a sebváltókerekek és a bolygótartók ke-

ménymegmunkálásánál garantálja a csökkenő költségeket. 

A VLC 200 GT lehetővé teszi a különböző keménymegmunkálási 

technológiák, mint pl. a kemény esztergálás és köszörülés, egyetlen 

gépen történő alkalmazását. A VLC 200 GT gépnél a rugalmasság 

kiemelt fontosságú, ezért a gép munkaterét bármilyen gyártan-

dó munkadarabhoz tökéletesen be lehet állítani. Revolverfej vagy 

blokk-késtartó a kemény esztergálási műveletekhez, vagy köszö-

rűorsók a külső és belső megmunkáláshoz – a felhasználó biztos 

lehet abban, hogy a munkadarab megmunkálásához mindig a leg-

jobb technológia áll rendelkezésére. Ez optimalizált folyamatokat 

biztosít. Így például CBN-el készre köszörülhetjük egy sebváltókerék 

furatát, miközben a sík felületeket keményesztergálással munkál-

juk meg. Mindkét esetben optimális felületi minőséget érünk el és 

mindezt a lehető legrövidebb ütemidő mellett. A megmunkálási 

minőséget a munkatér és a betöltő állomás között elhelyezett mé-

rőtapintóval ellenőrizhetjük. Összefoglalva, a VLC 200 GT optimális 

megmunkálási eredmények mellett minden szinten gondoskodik a 

költségcsökkentésről – nyerő helyzet minden felhasználó számára.

A NYERSDARABTÓL A VÉGSŐ TERMÉKIG 

Aki felkeresi az AMB kiállításon a 3. csarnokban található EMAG 

standot, az hamar rádöbben, hogy az EMAG ígérete, miszerint teljes 

gyártórendszerek építhetők fel építőkocka-elv szerint, a bemutatott 

termékekkel minden további nélkül megvalósítható. Az egyszerű-

ség, amellyel a moduláris gépeket a TrackMotion automatizálási 

rendszer használatával össze lehet kapcsolni, a technológiák széles 

kínálata, valamint az egyes gé-

pek nagyfokú termelékenysége 

és minősége azok a tulajdon-

ságok, amelyek az EMAG céget 

a kulcsrakész gyártórendszerek 

egyik leginnovatívabb szállítójá-

vá teszik a piacon.  Aki megfelelő 

gyártási megoldás után kutat, az 

az EMAG AMB kiállítási standján 

megtalálja azt. 

Az EMAG az AMB-n:

A moduláris termékkínálat bővítése 

Az EMAG moduláris gépeinek sikertörténete folytatódik. Az EMAG által először 2011-ben bemutatott moduláris 

gépkoncepció a piac állandó slágerévé nőtte ki magát. Amíg a kezdetekben a függőleges esztergagépek fejlesztésére 

összpontosult a fi gyelem, addig az utóbbi években egyre inkább az EMAG csoport teljes technológiai kínálatának 

új géptípusba történő integrációjára fektették a hangsúlyt. Időközben a tengely- és a tárcsajellegű munkadarabok 

megmunkálására szolgáló függőleges pick-up esztergagépek mellett már léteznek fogazó, indukciós edző és  

keménymegmunkáló gépek is. A moduláris gépekhez kifejlesztett TrackMotion automatizálási megoldással egyesítve 

az EMAG egy kvázi építőkocka-rendszert kínál a gyártósorok számára. Az építőkocka-rendszert az EMAG most két új 

elemmel bővíti, amelyeket a cég az AMB kiállításon a 3. csarnok D32-es standjánál be is mutat. 

www.emag.com

A VL 3 DUO mindkét munkatere rendelkezik 

egy 12 szerszámhelyes revolverfejjel. 

A VLC 200 GT lehetővé teszi a sebváltókerekek 

keménymegmunkálásánál a különböző technológiák alkalmazását.  

Kapcsolókerekek keménymegmunkálását végző 

VLC 200 GT munkatere.A TrackMotion automatizálási 

rendszer nem csak 

a munkadarabok szállításáról 

gondoskodik, de fordító egy-

ségként is szolgál az OP 10 és 

OP 20 műveletek között. 

A VL 3 DUO a legkompaktabb és legtermelékenyebb 

kétorsós esztergagép a tárcsajellegű alkatrészek 

megmunkálásához. A képen munkadarabtárolóval 

és TrackMotion automatizálási rendszerrel kombinálva látható.
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www.haascnc.com

A Retro vállalat alapítójának ottho-

na mellett épült új létesítménybe 

tökéletesen illik a VF-5/40XT, amely 

tekintélyes méretével a szomszédos 

Haas CNC-szerszámeszterga fölé tor-

nyosul, és rendkívül sokat dolgozik 

Gavin Faulks vezető tervező felügye-

lete alatt.

Amint arra a vállalat neve is utal, 

a Retro Track and Air egy letűnt kor 

repülő és guruló remekműveinek 

újjáépítésével és karbantartásával 

foglalkozik. Különböző melléképü-

letekben, valamint egy közeli repü-

lőtér egyik hangárjában különféle 

együléses versenyautók újjáépítési 

és karbantartási munkálatai zajlanak 

az új szezon kezdete előtt. Akadnak 

részben helyreállított repülőgép-haj-

tóművek is, amelyek közül néhány 

a Brit Királyi Légierő Battle of Britain 

Memorial Flight kötelékének tulajdo-

nában van.

Gavin Faulks: A Haas VF-5XT ideá-

lis a Merlin hengerfejek megmunkálá-

sához, amelyeket a Rolls Royce terve-

zett több mint 80 évvel ezelőtt. A régi 

motorokhoz készült összes alkatrész 

esetében a tervrajzok, amelyek alap-

ján dolgozunk, legalább annyi idősek, 

mint maguk az alkatrészek. Emiatt 

például gyakran kell rekonstruálnunk 

alkatrészeket, vagy éppen a legjobb 

tudásunk szerint megbecsülni egyes 

méreteket.

Az öntvények az RR50 nevű anyag-

specifi káció alapján készülnek – ez 

szintén a Rolls Royce sajátja. Pontosan 

ugyanabból az anyagból, és részben 

ugyanazok alapján a tervek alapján 

készülnek, mint az 1930-as évek elején 

futott első Merlin motorok. Kézenfekvő 

lenne a motorkialakítás egyes részle-

teit modernizálni, és ezzel kijavítani 

néhány tervezési hibát, de az igény az 

autentikus alkatrészek iránt mutatko-

A Retro Track and Air 

új Haas gépet szerzett be 

a hosszú alkatrészek megmunkálásához 

Az egyesült királyságbeli Gloucestershire-i székhelyű Retro Track and Air beszerzett egy új Haas 

CNC VF-5/40XT gépet, vagyis egy extra hosszú, 60 hüvelykes (1524 mm-es) asztallal rendelkező, 

40-es kúpú függőleges megmunkálóközpontot a híres V12 Merlin repülőgép-hajtóműhöz készülő 

hengerfejek megmunkálásához.

zik, amelyek semmiben nem térnek el az 

eredetitől.

Ezt a konkrét 7 darabos hengerfejsoroza-

tot két év alatt fogjuk befejezni és leszállíta-

ni a Királyi Légierő részére. A tűrés – például 

a csavarfuratok elrendezése esetén – 0,025 

mm. Minden egyes felület megmunkálása 

nagyjából egy hetet vesz igénybe, a be-

meneti és kipufogófelületeké pedig még 

egy felet. A programozás offl  ine történik, a 

OneCNC használatával.

Az új Haas lehetővé teszi, hogy több 

ilyen típusú munkát tudjunk elvégezni há-

zon belül, és kevésbé kelljen alvállalkozókra 

támaszkodnunk. Vállalati szinten egyre in-

kább ez a célunk.

Ennek eléréséhez természetesen beru-

házásokra van szükség, de a korábban a 

beszállítóktól kapott, illetve a régi gépeken 

házon belül gyártott alkatrészek és az újak 

minősége között ég és föld a különbség. 

A Haas gépek kiváló visszaállítási pon-

tossággal bírnak, ráadásul nagyon meg-

bízhatóak és könnyen kezelhetőek. Bár az 

alkatrészek kialakításán nem változtat-

hatunk, jobb minőségben tudjuk készíteni 

őket, ami már önmagában is jelentős elő-

relépés.
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A Tungaloy piacra dobta az új fúrószerszámokat felvonultató szerszámcsaládját, melyek stabil 

26 – 41 mm 3D és 5D

 lapkát 
8 és 16 

mm

A lapkageometria optimális nikkel és 
krómtartalmú rozsdamentes acélok 

A DoTripleMill szerszámok eredményesen 

WWW.TUNGALOYTOOLS.HU
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Ezt az igényt felismerve indította el Magyarországon a Walter a 

Multiply szolgáltatásait, amelyeket most prototípusgyártási szol-

gáltatással is tovább bővít. Ennek apropóján a Walter Hungária 

Kft. ügyvezetőjével, Soós Andrással és a magyarországi Mul-

tiply-projektek felelősével, Erlitz Szabolcs mérnökségvezetővel 

beszélgettünk.

MIKÉNT KAPCSOLÓDIK A PROTOTÍPUSGYÁRTÁS

A SZERSZÁMOZÁSHOZ?

Erlitz Szabolcs: A prototípusgyártás fő célja, hogy a tervezők az 

elkészült alkatrészeken elvégzett mérések, tesztek alapján opti-

malizálják az alkatrészeket. Ennek során már a gyártás előkészíté-

se is elkezdődik. A prototípusgyártás folyamatában rendkívül sok 

és különböző területen tevékenykedő szakember vesz részt egy-

szerre. A szerszámtervezés, a gyártástervezés szakemberei szinte 

a tervezési állapot kezdetétől bekapcsolódnak a folyamatokba, és 

párhuzamosan folyik a termék- és a gyártástervezés.

Soós András: A Walter felismerte, hogy ügyfeleinek olyan partner-

re van szükségük, aki már a prototípusgyártás fázisában megfe-

lelő minőségben, felkészülten és megbízhatóan tudja őket támo-

gatni. Mindemellett a teljes gyártási know-how kifejlesztésével és 

adaptálásával elősegíti a szériagyártás megvalósítását. A Walter 

Hungária új szolgáltatásával ebben is segítséget tud nyújtani. A 

Walter több technológiai központtal is rendelkezik, többek között 

Németországban, Olaszországban, de az Egyesült Államokban 

is. Ezekben a technológiai központokban az ügyfeleink kérésére 

szerszámteszteket, technológiai teszteket is végzünk, modern 

gépparkon. A technológiai központok az ügyfeleknek végzett 

teszteken felül oktatási célokat is szolgálnak. A magyar ügyfelek 

ilyen jellegű igényeit a németországi technológiai központ szol-

gálja ki.

MIT JELENT A MULTIPLY SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, 

ÉS HOGYAN ILLESZKEDIK A PROTOTÍPUSGYÁRTÁS 

A WALTER TEVÉKENYSÉGÉBE?

E. Sz.: A Multiply név alatt több szolgáltatás is megtalálható, 

többek között logisztikával, prototípusgyártással, termelésüte-

mezéssel, technológia kidolgozással, programozással, de még 

hulladékkezeléssel kapcsolatos is. Egyetlen szolgáltatótól szerez-

hetik be ügyfeleink a teljes gyártáshoz szükséges erőforrásokat, 

ami – nem is kell hangsúlyozni – jelentős könnyebbséget jelent 

egy több forrásból összehangolt gyártási környezethez képest. A 

prototípusgyártási szolgáltatás mellett a szériagyártás kialakítása 

is fontos szolgáltatás. Ide tartozik a készülékezés, a technológia, 

a forgácsolási paraméterek beállítása, az NC-programkészítés. 

Ezeknek a folyamatoknak a kidolgozása Magyarországon törté-

nik, a Walter Hungária munkatársai alakítják ki a szükséges tech-

nológiákat, lépéseket. Ilyen esetekben – és ezt nagyon fontos 

hangsúlyozni – partnerünk garanciát kap arra, hogy a kidolgozott 

technológia az saját gyártási környezetében működni fog.

S. A.: Azt a terhet szeretnénk levenni az ügyfél válláról, hogy prob-

lémák felmerülésekor neki kelljen minden egyes beszállítójával 

külön-külön megoldást keresnie, ehelyett egy kézből, egy forrás-

ból juthat hozzá minden szükséges összetevőhöz. Új időszámítás 

kezdődött a Walter Hungária életében, hiszen az eddig megszo-

kott szolgáltatások teljes projektkezeléssel bővültek ki.
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Prototípusgyártással

bővült a Multiply
KULCSRAKÉSZ MEGOLDÁSOK A WALTER HUNGÁRIÁTÓL

Egy alkatrész gyártásba illesztéséhez számos eszköz szükséges: szerszámok, készülékek, gépek, 

NC-programok, technológia és a legfontosabb, a tudásbázis és tapasztalat, amellyel mindezek 

összehangolhatók.

A MAGYAR PIACON MILYEN IGÉNY MUTATKOZIK 

A MULTIPLY PROTOTÍPUSGYÁRTÁSI SZOLGÁLTATÁS 

IRÁNT?

E. Sz.: A prototípusgyártás eddig is része volt a portfóliónak, de 

Magyarországon a kereslet csak az utóbbi időben mutatkozott rá. 

A legnagyobb problémát eddig a németországi központ közre-

működése miatti időveszteség, illetve az árérzékenység jelentet-

te. Pontosan ezért indítottuk el a hazai alapokra támaszkodó pro-

totípusgyártási szolgáltatásunkat, hogy minél szélesebb körben, 

gyorsan és versenyképes áron legyen elérhető és hozzáférhető a 

hazai ügyfeleknek.

S. A.: Érthető módon sokan nem szeretnék kiadni a prototípus-

gyártást a kezükből, hiszen ez alatt szerzik meg azt a tudásalapot, 

amely alapján később a sorozatgyártást ki lehet alakítani. Akik 

elsősorban érdekeltek ebben a szolgáltatásban, azok a kapaci-

táshiánnyal – akár szakember- vagy géphiánnyal – küzdő, szé-

riagyártást végző cégek. A magyar piacra egyébként is jellemző 

árérzékenység továbbra is fennáll, amelyre nekünk is kész válasz-

szal kell rendelkeznünk. Mi a Walternél azt valljuk, hogy partne-

reinknek komplett szolgáltatáscsomagot kell nyújtanunk. A Mul-

tiply is ennek a szemléletnek köszönhetően jött létre.

MIKORTÓL ÉRHETŐ EL A MAGYAR PIACON A MULTIPLY

ÉS EZEN BELÜL A PROTOTÍPUSGYÁRTÁSI SZOLGÁLTATÁS?

E. Sz.: A Multiply szolgáltatás egyes elemei már a 2000-es évek vé-

gétől érhetők el, akkor még németországi partnerekkel. A német 

Walter-központban felismerték, hogy ahhoz, hogy az ügyfelek 

igényeinek maradéktalanul megfeleljenek, helyi, könnyen elérhe-

tő beszállítókra kell támaszkodniuk. Az anyacég alapkoncepciója 

volt, hogy Multiply rendszer felépítése után az egyes leányvállala-

toknak a know-how-t átadja, hogy azt a helyi igényekre adaptálva 

a lehető leghatékonyabb szolgáltatáscsomagot nyújtsa. Mára a 

Walter Hungária is kialakította az országos, lokális beszállítói kö-

rét, legyen szó akár készülékezési, akár prototípusgyártási tevé-

kenységről.

A SZOLGÁLTATÁSCSOMAG BEVEZETÉSÉT KÖVETŐEN 

MI AZ, AMI IGAZÁN MEGKÜLÖNBÖZTETI A WALTERT 

A VERSENYTÁRSAITÓL?

S. A.: Jó minőségű, jól teljesítő, éltartós szerszámot nagyon sokan 

tudnak gyártani. Azon felül, hogy jó szerszámot adunk, igyek-

szünk átadni a használatához szükséges tudást is, hogy ügyfele-

ink optimális gyártást érhessenek el velük. Ehhez nagyon komoly 

szakismeretre és sok éves tapasztalatra van szükség, amellyel a 

Walter Hungária szakemberei rendelkeznek.

ERLITZ SZABOLCS

www.walter-tools.com

TÉNYEK ÉS ELŐNYÖK

kritikus műveletek tesztelése • prototípusgyártás • 

nullszériagyártás • komplett megmunkálási folya-

mat, beleértve a CNC-programozást • készülék teszte-

lése • termékoptimalizálás • szerszámtesztelés • teszt 

dokumentálása

A részletekről 
érdeklődjön

a PRECITOOL Kft-nél 

PRECITOOL Kft. 
2085 Pilisvörösvár, Szent László u. 20. 

Telefon: +36 26 530 172, 

fax: +36 26 530 173,

 e-mail: info@precitool.hu

a
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HOGYAN ÍTÉLI MEG AZ „IPAR 4.0” KÉRDÉSÉT 

A SZERSZÁMGÉPGYÁRTÁS SZEMPONTJÁBÓL?

A digitális átalakulás a szerszámgépgyártás terén is egyre erőseb-

ben zajlik. Ez azt is jelenti, hogy a szoftverek a gyártási környezetben 

is egyre fontosabbá válnak. A DMG MORI emiatt kénytelen szembe-

nézni az ezzel járó kihívásokkal és a megrendelőket konkrét megol-

dásokkal támogatni a digitális átalakulás során. Az ágazat vállalatai 

folyamatosan fi gyelemmel kísérik a fejlesztéseket és teljesen tisztá-

ban vannak azzal, hogy az Ipar 4.0 alapjait most és a közeljövőben 

le kell fektetniük a mindennapos gyártás során. Az élre töréshez itt a 

felhasználóknak mindenekelőtt teljes körű, univerzális megoldások-

ra van szükségük, melyek számszerűsíthető előnyöket biztosítanak 

a megrendelők számára.

A DMG MORI HOGYAN TÁMOGATJA A MEGRENDELŐIT?

A megrendelő-központú digitalizálási stratégiánk egyik kulcsfon-

tosságú eleme a CELOS® rendszer, amelyet körülbelül három éve 

mutattak be először, és amely azóta is egyfolytában fejlődött a ter-

vezett módon. Ennek a gépeken és irodai számítógépeken is egy-

séges felhasználói interfésznek a használatával a műhelyben és a 

Termékek 
és megoldások 
a digitális átalakuláshoz

A DMG MORI a CELOS® rendszerét és az intelligens szoftveres megoldásokat 

részesíti előnyben a gyártási folyamatláncok digitális átalakításának alapjaként. 

A negyedik ipari forradalom (“Ipar 4.0”) témája dominál a jövőről szóló beszélge-

tések zömében, még a szerszámgépgyártó szektorban is. Megkérdeztük Christian 

Thönest, a bielefeldi DMG MORI Aktiengellschaft igazgatótanácsának elnökét, 

hogy a DMG MORI a világ legnagyobb szerszámgépgyártójaként hogyan támo-

gatja a megrendelőit a digitális átalakulás útján?

munka ütemezésén dolgozók is irányíthatják és dokumentálhatják, 

majd megjeleníthetik a munkák sorrendjét, a technológiai és gé-

padatokat.

A műhely szinten tapasztalható előnyei mellett a CELOS® nyílt 

rendszere lehetővé teszi az információcserét magasabb szintű 

struktúrákkal is. Tehát a CELOS® a vállalati szervezetben lévő gépek 

teljes integrációját teszi lehetővé, miközben már ma megteremti a 

fémforgácsolási folyamatok kapcsolódási felületét a jövő kiber-fi zi-

kai gyártórendszeréhez.

HOGYAN REAGÁLTAK A MEGRENDELŐK ERRE 

AZ ÚJSZERŰ RENDSZERRE?

Kivétel nélkül pozitív módon, mivel meggyőzőek az előnyei a min-

dennapos gyakorlatban. 30% időmegtakarítás a szerszámcsere 

időkben és 50%-kal kevesebb erőfeszítés a technológiai értékek 

számításakor és a fontos információk keresésekor: ez csupán né-

hány előny, amelyeket el lehet érni a CELOS® használatával.

Továbbá, a CELOS® egyszerű belépést biztosít a jövő fémmeg-

munkálásába, mivel a bevezetés fokozatosan történik. Azok az 

ügyfelek, akik a CELOS® mellett döntenek, először is korlátlan hoz-

záférést kapnak a már létező 16 CELOS® APP-hoz, valamint hozzá-

férést a jövőben kiadott alkalmazásokhoz. A CELOS® folyamatosan 

kompatibilis marad az újonnan kiadott alkalmazásokkal. Ezek az 

előnyök már magukban minimalizálják a belépés korlátait. Továb-

bá a CELOS® CONTROL APP lehetővé teszi a meglévő programok 

használatát, így a programozók az eddig megszokott programozói 

környezetben dolgozhatnak tovább.

A TAVALYI EMO KIÁLLÍTÁS SORÁN A DMG MORI 

BEMUTATTA A MACHINE TOOL 4.0 EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT 

A SCHAEFFLER TECHNOLOGIES BERENDEZÉSEIVEL.

MI REJLIK E KEZDEMÉNYEZÉS MÖGÖTT?

Itt is egy valódi termékről van szó. A “Machine Tool 4.0” együttmű-

ködési projekthez a DMC 80 FD duoBLOCK® maró-eszterga köz-

pontot vettük példaként összesen 60-nál több további érzékelővel, 

amelyeket beépítettek a gép kritikus részegységeibe. Az üzemelés 

közben folyamatosan rögzítettük a rezgés, erő és hőmérséklet ér-

tékeket, majd összegyűjtöttük, feldolgoztuk és elmentettük ezeket 
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www.dmgmori.com

egy speciális értékelő egységben. Ez kétféle előnyt nyújt a felhasz-

nálók számára. Először is a technológiai paraméterek a CELOS® Con-

dition Analyser segítségével vizualizálhatók így valós időben végez-

hető a gép teljesítményének és állapotának elemzése.

Másodszor, az összegyűjtött adatokat eltárolhatjuk egy fölérendelt 

felhő architektúrában, ahol gépszintű és üzemszintű értékelésen esnek 

át speciális algoritmusok alapján. Ez lehetővé teszi az esetleges meg-

hibásodások minősített előrejelzését, például a főorsó meghibásodá-

sát a mért adatokból, megfi gyelésekkel meghatározott „viselkedési 

minták” alapján. Mindezt összegezve ezek a funkciók és megoldások 

együtt egy intelligens előrejelző rendszert alkotnak, amely optimali-

zálja a szervizelési és karbantartási időket, megelőzi a nem tervezett 

gépleállásokat, és jelentősen növeli a gépek kihasználhatóságát. 

ÚGY MONDJÁK, HOGY AZ ADATOK A JÖVŐ 

NYERSANYAGAI. ENNEK ELSŐ PÉLDÁJA A KÖZÖS 

KEZDEMÉNYEZÉS A SCHAEFFLER TECHNOLOGIES 

VÁLLALATTAL?

A “Machine Tool 4.0” legalábbis egy kitűnő példa arra, hogyan lehet 

adatokat megállapítani a gépészet, elektronika és információtechno-

lógia ötvözésével, majd ezeket felhasználni arra, hogy valódi, számsze-

rűsíthető hozzáadott értéket hozzunk létre a megrendelőink számára.

ÉS A MEGRENDELŐKNEK NINCSENEK FENNTARTÁSAIK...?

Kezdjük ezzel: Csak az egyes alkatrészek állapotadatait gyűjtjük a 

felhőben, a felhasználóval egyeztetett módon. De természetesen 

ezeknek az adatoknak az érzékeny kezelése és még inkább az adat-

biztonság garantálása általában véve döntő tényező a vállalatok 

közötti hálózati kapcsolatok kialakításakor. Tehát a Machine Tool 

4.0 továbbfejlesztését kimondatlanul is a megrendelőinkkel szoros 

együttműködésben fogjuk végezni.

MEGKÉRDEZHETEM, MENNYIRE IDŐTÁLLÓ 

MEGOLDÁS A BEMUTATOTT “MACHINE TOOL 4.0”, HA 

TEKINTETBE VESSZÜK AZT, HOGY MÉG NINCSENEK 

SZABVÁNYOSÍTOTT ELŐÍRÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 

INTERFÉSZEK A KIBER-FIZIKAI GYÁRTÓRENDSZERBEN?

A szerszámgépek bonyolultsága és a hozzájuk kapcsolódó igények 

miatt ezek mindig önálló egységek maradnak. Ugyanez vonatkozik 

a gyártó cellákra és a gyártó rendszerekre is. És pontosan ez az, ami 

miatt a mi rendszereink abszolút kompatibilisek a jövővel a CELOS® 

rendszernek köszönhetően. Mivel a CELOS® létrehozza a szükséges 

átláthatóságot, miközben már itt és most képes biztosítani azt az in-

telligenciát és rugalmasságot, amely a kiber-fi zikai gyártóhálózaton 

belüli kommunikációhoz szükséges.

A DMG MORI TECHNOLÓGIAI LÁNCA HOGYAN ILLIK 

AZ ÖSSZEHASONLÍTOTT SZOFTVER-STRATÉGIÁBA?

Számomra a DMG MORI technológiai lánca elsőrendű példa a si-

keres digitális átalakulásra, és gyakorlati kapocs a virtuális és valós 

világ között. Ezt számtalan sikeres felhasználói alkalmazás és a DEC-

KEL MAHO Seebach GmbH és a Porsche LMP1 csapat együttműkö-

dése is alátámasztja. Az együttműködés alapját a DMG MORI és a 

Porsche Motorsport Csapata között a prémium partnerség jelenti. 

A Porsche mind a pilóta, mind pedig a csapat világbajnoki címet 

megnyerte a tavalyi FIA World Endurance Championship-ben.

A Porsche Motorsport Center Seebachban egyebek között komp-

lex szivattyúházakat és bonyolult rögzítőelemeket gyárt mini so-

rozatokban. A versenycsapat fejlesztői biztosítják a szükséges CAD 

adatokat, míg a seebachi forgácsolási szakemberek felelősek a teljes 

folyamatért a kész munkadarabig: a CAD adatok feldolgozásától és a 

CAM programozástól kezdve a Siemens NX CAM rendszerrel a DMG 

MORI Virtuális gépünkkel végzett 1:1 szimuláción át egészen a high-

tech gépeinken való precíziós készre munkálásig. A virtuális technoló-

giai lánc alapján a megmunkálási folyamatok előre optimalizálhatók, 

ezáltal lehetővé téve a tökéletes tervezést, az ütközések hatékony 

megelőzését és abszolút minimálisra csökkentve a gépbeállítási idő-

ket. Más szóval a DMG MORI Virtuális gép fontossága összehason-

lítható azzal, amilyen a versenyszimulátor a versenyzők számára. Ez 

lehetővé teszi az 1:1 szimulációt valós körülmények között, beleértve 

a gép mozgástanát és vezérlését is. Ennek eredménye nagyfokú biz-

tonság és gyorsaság az (izgalmas) valós világban.

MÁS SZÓVAL A DMG MORI SZOFTVER TÖREKVÉSEINEK

EGY MÁSIK CÉLPONTJA A SPECIÁLIS MŰHELY-

PROGRAMOZÁS TECHNOLÓGIAI CIKLUSA. HOGYAN ILLIK 

ÖSSZE A MŰHELYPROGRAMOZÁS ÉS AZ „IPAR 4.0”?

A műhely-orientált programozás továbbra is rendkívül fontos az 

egyedi és a kis és közepes sorozatok gyártásánál – és még hosszú 

időn át ugyanilyen fontos marad. A ciklusokkal végzett munka most 

már korszerű módon zajlik, és a szokványos esztergálási, marási és 

fúrási ciklusok már hosszú ideje a modern vezérlési eszközkészlet 

részét képezik.

A több évtizedes alkalmazási tapasztalataink alapján messze 

túlléptünk a szabványon, és ma már 24 kizárólagos saját techno-

lógiai ciklussal rendelkezik a DMG MORI az esztergálás/marás, sőt 

inkább a marás/maró-esztergálás területén. Ezek lehetővé teszik, 

hogy az üzemben lévő kezelő összetett megmunkálásokat prog-

ramozzon be akár 80 %-kal gyorsabban, közvetlenül a gépen egy 

párbeszédablak segítségével, paraméterezett környezetfüggő 

menük használatával. Itt a kiemelkedő példák között szerepel a 

szabad formájú felületek megmunkálása 5-tengelyes interpoláció 

használatával, illetve a fogmarás vagy fogaskerék-gyártás külön-

féle ciklusai.

Az egyéb kiemelkedő ciklusok közt van a gépvédelmi vezérlés 

(Machine Protection Control) a gépek, munkadarabok és szer-

számok védelmére, a 3D quickSET® eszközkészlet, mely a 4- és 

5-tengelyes gépek mozgásának pontosságát ellenőrzi és korri-

gálja, vagy akár az alkalmazás-hangoló ciklus (Application Tuning 

Cycle), ami egyetlen gombnyomással teszi lehetővé az adagoló 

meghajtások folyamat-orientált hangolását az asztal terheléséhez 

viszonyítva.

AZ, AHOGY EGY SZEMÉLY SZEREPÉT LÁTJA EGY OKOS

ÜZEMBEN, A MŰHELY-SZOFTVERRE VEZETHETŐ VISSZA?

Elvünk, hogy a DMG MORI minden jövőbeli stratégia középpont-

jában az embert látja. A dolgozók potenciáljának optimális integ-

rálása a legfőbb sikertényező az új gyártási elvek bevezetésekor. 

Ez mindennél jobban igaz a szerszámgépek üzemelésére az ezzel 

járó összetett feladatok miatt. Intelligens szoftvertermékeinknek kö-

szönhetően a fentiek fényében jó úton járunk.
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STABIL PNEUMATIKUS CSISZOLÓ 

PRECÍZ MUNKÁLATOKHOZ

Az új Heavy Duty pneumatikus csiszoló a legmagasabb igénye-

ket szolgálja ki, biztosítva a precíz és kímélő munkafolyamatokat 

extrém alacsony rezgésszint mellett. Az új pneumatikus csiszoló a 

vékony kivitel és alacsony súly ellenére nagyon robusztus, így maxi-

mális stabilitást garantál. A praktikus toló szelep a ki- és bekapcso-

láshoz ergonomikus használatot tesz lehetővé.

KÜLÖNFÉLE FORMÁJÚ ACÉL TŰRESZELŐK

A 0-2 vágási fi nomságú acél tűreszelők is újonnan jelentek meg a 

kínálatunkban. A 66 HRC keménységi értékkel ezeket a reszelőket 

nagy kopásállóság, illetve magas anyagleválasztási teljesítmény 

jellemzi szerszámacélon. A számtalan különböző reszelőformának 

köszönhetően a legkülönfélébb geometriákhoz is alkalmazhatóak.

A FELSZERELÉSI IDŐ CSÖKKENTÉSE 

A GUMI TARTÓKORONG SEGÍTSÉGÉVEL

Az új gyorscsatlakozóval ellátott fl exibilis gumi tartókorongokon a 

felhasználó csiszoló és gyapjú korongok cseréjét relatív gyorsan és 

hatékonyan megoldhatja, ez által pedig a felszerelési idők költségeit 

csökkentheti. A csiszolókorong a forgó mozgás segítségével egysze-

rűen felcsavarozódik a tányérra. A felhasználói feladatoknak megfe-

lelően a gumitányér 3 különböző erősségben, a puhától a keményig 

érhető el.

FELÜLET MEGMUNKÁLÁS NEHEZEN ELÉRHETŐ HELYEKEN

Az új Easy Lap készlet az ideális választás kis felületek polírozására 

és csiszolására. A rendszer alapját egy a felülethez igazodó méretű 

téglalap alakú polírkő valamint egy nyomórúd alkotja. Ezt egy csiszo-

lógéphez csatlakoztatva biztosítható a megfelelő nyomóerő az op-

timális anyagleválasztáshoz. A polírkövek egyenletes felfekvésének 

köszönhetően a munkadarabon nagyon jó felületi minőség érhető el. 

Mindamellett, hogy az Easy Lap rendszer elemei egyenként is meg-

rendelhetőek, a Meusburger minden mérettel, minőséggel, illetve 

különböző kialakítású szárakkal felszerelt teljes készletet is kínál.

BIZTOS TARTÁS ÉS REND

Az új tároló dobozok a méretre szabott habszivacs betétekkel az 

ultrahangos és mikromotoros készülékek részére nem csak garan-

tált védelmet, hanem egy rendezett tárolást is biztosítanak. 

Az osztrák normália gyártó június középétől kibővíti műhelyfelszerelések termékkínálatát többek 

között új felületmegmunkáló eszközökkel. A Meusburgernél tapasztalatból tudják, melyek a leg-

jobb munkaeszközök a hatékony megmunkáláshoz a szerszámgyártásban. Minden termék a leg-

jobb minőségben legrövidebb határidővel szállítható.

Újdonságok a Meusburgernél 

a felület megmunkálás témakörében 

A sajtó számára a Meusburger 
új felülettel bővítette website-ját  
Annak érdekében, hogy a média képviselőinek mindennapos munkáját 

megkönnyítse, a szabványosított alkatrészeket gyártó Meusburger új fe-

lülettel bővítette ki honlapját a 

sajtó számára. Mostantól a cég-

ről és termékeiről a “Sajtószoba” 

részben lehet olvasni. A hírek 

kategória-szűrő funkciójának 

köszönhetően lehetővé válik, 

hogy az összes fontos hírre egy 

gyors pillantást vethessen bár-

mely érdeklődő. Publikációkhoz 

Word dokumentumok, illetve 

nagy felbontású képek is elér-

hetők. A sajtótermékek listájához történő gyors és egyszerű regisztrálás 

után az adott témakörben ki lehet választani a sajtókiadvány kívánt 

nyelvezetét.  Így értesíti és tájékoztatja a Meusburger után érdeklődőket 

a cég. Személyes sajtókérdések esetében a “Sajtókapcsolat” fülnél talál-

ható a felelős kapcsolattartó.

A Meusburger sajtófelülete: www.meusburger.com/press-releases

www.meusburger.com



 Érzéketlen a szerkezetekben keletkező rezgésekre

 Kimeneti jeltartománya 0…10 V – sorozat M5 HB

 Több nyomástartományban működik 3 bar, 10 bar és 30 bar

 Magas hőmérsékleten is megbízhatóan alkalmazható 200 °C

 Kiváló dinamikus jeladó tulajdonságok, akár 50 kHz – pulzálás mérések 

 Egyedülálló kompakt kialakítás – csatlakozási méret M5 x 0,5 menettel

 FEP tefl on vezetékkel és IP67 foglalattal – tesztpadokhoz kapcsolható

 Széles spektrumú hőmérséklet tartományok -20…125 °C vagy -40…180 °C

Sorozat M5

Teszt rendszer SzélcsatornaSzivárgás Repülés Kompresszor Robbanásbiztos

Ultragyors
Miniatű   r nyomástávadó

keller-druck.com



Poligon marással az élre törni

Sokszögmaróink használata rendkívül gazdaságos a beszúrás és hosszesztergálás területén. Prog-

ramunkkal gyorsan és nagy hatékonysággal megmunkálhatóak a forgástestek sokszögfelületei. A 

csúcstechnológiai – sokszögmaró rendszerünk széles standard választékot kínál marószár típusokból 

és váltólapkákból. Használatával még több időt takaríthat meg. Állítson elő tökéletesen megmunkált 

felületet. www.phorn.hu
www.phorn.hu

B E S Z Ú R Á S    L E S Z Ú R Á S    H O R O N Y M A R Á S    H O R O N Y V É S É S    M A R Á S    D Ö R Z S Á R A Z Á S

HORN –  A TECHNOLÓGIAI  ELŐRELÉPÉS


