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EMO 2017 – A DMG MORI
élőben mutatja be a jövő
gyártástechnológiáját a 2-es csarnokban

Egyszerű retrofit:
Easy Tool-ID a Ballufftól

• Digitalizáció útja: a DMG MORI-val a jövő
gyárába
• Automatizálásra állva: több mint 30 gép
automatizált megoldásokkal
• Additív technológia: világszintű vezetője a fémpor fúvásos, fémpor ágyas additív megmunkálásnak
• DMG MORI Technology Excellence Center: folyamatintegrált, kulcsrakész gyártástechnológiai megoldások az ipar számos szegmense számára
• 8 világpremier: +30% termelékenység
és pontosság a marás és esztergálás terén

ditív technológia területén. Kiállításra kerülő
két technológia a lézer
depozíciós fémpor hegesztés és a szelektív
lézerolvasztásos fémpor
ágyas technológia. E két
technológia egy szerszámgépen belül is elérhető, így biztosítva a legszéleskörűbb
gyártástechnológiai megoldást.
DMG MORI
TECHNOLOGY EXCELLENCE CENTER

Szeptember 18-tól 23-ig újra jelen
leszünk az EMO kiállításon: 2-es csarnok,
északi bejáratánál, mintegy 10.000 m2-es
pavilonnal a DMG MORI 80 csúcstechnológiás szerszámgépet mutat be az Ügyfelek
számára, a folyamat integrált megoldásoktól kezdve a jövő digitális gyárának elemeiig.

A DMG MORI Technológiai Központja az
EMO kiállításon bemutatja mit ért az alatt,
hogy „terméktől folyamatig”. A DMG MORI
kulcsrakész megoldásokat kínál a repülőgépipar, autóipar, szerszám- és orvostechnikai ipar számára.

ÚT A DIGITALIZÁCIÓHOZ

ÚJ 8 VILÁGPREMIER

A kulcs témája a következő Hannover-i
EMO kiállításnak az „út a digitalizációhoz”,
mely keretén belül a világ összes gyártója
bemutatja, mivel készül fel a „digitális gyár”
felépítéséhez. A DMG MORI egyik alappillére az applikáció alapú CELOS® vezérlő- és
operációs rendszer, a DMG MORI technológiai ciklusok és az ügyfél igényeire szabott
szoftver megoldások. Továbbá bemutatásra
kerülnek a legújabb automatizálási megoldások az új, egyedi VERTICO dizájn keretén
belül.

A DMG MORI új 8 világpremierét mutatja
be a 2017-es EMO-n, mind marás, mind

Gazdaságos belépő szintű megoldás szerszám menedzsmenthez
A Balluff ipari RFID megoldásaival megvalósított szerszámazonosítás növeli a termelés hatékonyságát, mert megszünteti a hibás szerszámkiosztásból, vagy szerszámhiányból fakadó hibákat és állásidőket. Ez lehetővé teszi a szerszámok használati idejének optimalizálását és gyakorlatilag megszünteti az azok túlhasználatából fakadó selejtek keletkezését, vagy az utómunka szükségességét.

esztergálás területén. Bemutatásra kerülnek
többek között a legújabb CTX 2500/700
univerzálisan alkalmazható, 5-dik generációs CNC eszterga központ, a CLX 550-es eszterga központ, mely nagyobb alkatrészek
megmunkálására képes, mint elődje. Az új
NTX 2500-as géppel a DMG MORI új területeit kutatja fel a maró-esztergáló technológiáknak. A legújabb harmadik generációs
CTV 250, az új MULTISPRINT 25-ös és MULTISPRINT 36-os kiválóan alkalmazhatóak automatizált gyártósorokon. A meglévő XXL
méretű gépek új tagjai is kiállításra kerülnek,
a DMU 340 Gantry és a DMU 200 Gantry.

A Balluff Easy Tool-ID rendszere gazdaságos belépő
szintű megoldás a professzionális szerszám menedzsmenthez. Kiemelkedően egyszerűen telepíthető, konfigurálható és könnyen használható retrofit célokra is.
Ehhez mindössze egy, a szerszámgépen található USB-portra (billentyűzet bővítő) és egy előbeállítóra van szükségünk. Az adatok RFID technológiával íródnak át az előbeállítóról a szerszámra,
majd az Easy Tool ID rendszer továbbítja azokat a
szerszámgépre. Ezzel megszűnik a kézi adatbevitel
szükségessége és jelentősen csökken a beállítási idő,
valamint a hibás adatbevitelből eredő kockázat. A
rendszer egy integrált író/olvasó fejből, egy proceszszorból, egy mikrovezérlőből és a tápegységből áll.
A megoldás kezelési módja és működési elve már
nem is lehetne egyszerűbb: az előbeállítón minden

szerszám bemérésre kerül és az adatokat - például az átmérő
és a sugár - a szerszám szárára helyezett adathordozóra írják
fel. A gépkezelő csak a géphez viszi a szerszámot, behelyezi
a szerszámbefogóba és megnyom egy gombot. A rendszer
ezután lemásolja az inputot és az adatokat a Balluff Tool-ID
rendszerrel a billentyűzeten keresztül automatikusan a gép
vezérlőjére olvassa be. Ezáltal megszűnik a gyakran hibákhoz vezető manuális adatbevitel. Ez azt jelenti, hogy még a
meglévő gépek is korszerűsíthetők és modernizálhatók egy
költséghatékony szerszámazonosító megoldással.

www.balluff.com

AZ ADDITÍV GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA
JÖVŐJE
A DMG MORI bemutatja az EMO-n legújabb fejlesztéseinek eredményeit az ad-

www.dmgmori.com
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A jövő neve: automatizálás.
Speciális igények,
egyedi megoldások a gyakorlatban
Pontosan mit is értünk automatizálás alatt és mik az elvárások ezen a területen ma és a közeljövőben?
Évszázadok óta próbálja az ember a saját munkaerejét gépekkel
helyettesíteni, azaz a fizikai munkát gépire váltani. Ennek a gépesítési folyamatnak a következő lépcsőfoka, amikor a gépi berendezéseket önirányító rendszerbe integráljuk, azaz automatizáljuk. Így az
ember mentesül az egyre magasabb mennyiségi és minőségi követelmények miatt egyre bonyolultabbá váló irányítási feladatoktól
és a monoton munkavégzés okozta koncentrációcsökkenés okozta
problémáktól. Az automatizálásnak azonban vannak az ember tehermentesítésén kívül egyéb előnyei, amik a ma zajló, negyedik ipari
forradalomnak nevezett, egyre gyorsuló automatizálási folyamatot
táplálják.
Kedvezőbb gazdasági mutatók elérése
az alábbi előnyök által:
• Munkaerő megtakarítás
• Magasabb termelékenység és gépi rendelkezésre állás
• Nagyobb gyártási volumen
• Esetenként energia megtakarítás
Jobb műszaki tulajdonságok, melyek közvetve
szintén gazdasági előnyöket eredményeznek:
• Jobb, és egyenletesebb, ismételhetőbb minőség
• Tervezhetőbb termelés
• Általában egyszerűbben, olcsóbban megvalósítható, és hatékonyabb munkavédelmi megoldások
• Magasabb üzembiztonság

• Gyorsabb termék típusok, ill. munkafolyamatok közötti átállás
• Magasabb fokú technológiai adatgyűjtés és termelésfelügyelet
Hátrányok, amiket megfelelő tervezéssel,
az előnyök háttérbe szorítanak:
• A berendezés drága (minél automatizáltabb, annál drágább)
• Karbantartásához, üzemeltetéséhez szakképzett(ebb) munkaerő
szükséges
A fentiek alapján látható, hogy munkafolyamatokat automatizálni, automata gépet építeni, mely a felsorolt előnyöket kihasználva az
elvárt gazdasági, műszaki követelményeket teljesíti, alapos tervezést,
és komoly tapasztalatot követel, ahol a technológia, gépészet, villamosság és informatika harmonikus egységet alkot.
Az operátorok helyettesítése gépekkel, automata rendszerekkel
egyre gyorsul. Az automata gépek, célgépek, ipari robotok egyre
komplexebb feladatok elvégzésére alkalmasak. Emellett a termékek
minőségét is egyre inkább automatizált folyamatok biztosítják. Ezen
belül a vizuális ellenőrző rendszerek fejlődtek hatalmasat az elmúlt
években. Az egyre intelligensebb kamerás rendszerek rengeteg vizuális ellenőrzési feladatot vesznek le az emberek válláról.
Az általunk fejlesztett, gyártott berendezések közül egyre több
ötvözi egy egységbe a robotos kiszolgálás pontosságát és gyorsaságát automata célgép(ek) termelékenységével, és különböző automata ellenőrzési folyamatokkal, mérésekkel, vizuális ellenőrzésekkel,
a megfelelő minőség garantálására.
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Példaként említhető erre egy robot kiszolgálású gyártócella
megvalósítás partnerünknek, ahol a folyamat végén egy céglogót,
termékazonosítót, és a termék egyéb jellemzőit tartalmazó karaktersort kellett kamerával visszaellenőrizni. Mivel a termékpaletta
széles, a termelésirányító rendszer által küldött adatok ellenőrzésére
karakterenként volt szükség, hogy a megfelelő feliratok kerültek-e
a termékre, ill. azok minősége, olvashatósága megfelelő-e. Maga a
feladat megoldása is kihívás volt, de még érdekesebb látni a fentebb
említett előnyök (jó, egyenletes és ismételhető minőség) mellett az
eddigi szubjektív megítélés objektívvá alakulását. Amíg egy operátor ellenőrizte a minőséget, nyilván nem lehetett egyenletes, személytől, hangulattól, fáradságtól ingadozhatott a minőségi határ, és
itt most a tévesztés lehetőségéről nem is beszéltünk. Érdekes dolog
ilyenkor mérőszámokba önteni az eddigi, részben szubjektív megítéléseket, melyek így egzakt értékekké válnak. Az automatizálási láz
tehát egyre erősödik, mely nem csak az iparban, de az élet szinte
minden területén megfigyelhető. Egyre komplexebb, bonyolultabb

H-9027 GYŐR, IPARI PARK JUHARFA UTCA 3.
+36 96 512-060, JANKOVITS@JANKOVITS.HU

feladatok automatizálhatók a technológia fejlődésével. Cégünk közel száz automata gép tervezésének, építésének, utólagos automatizálásának tapasztalatával rendelkezik, amik segítenek a folyamatosan érkező új feladatok megoldásában. Ugyanakkor időről időre új
technológiákkal és kihívásokkal találkozunk, amik egyre nagyobb és
szélesebb területet lefedő felkészültséget igényelnek.
Óhatatlanul felmerül a kérdés: Fel vagyunk erre készülve? Igen,
de mire is?
Mi már tudjuk a választ: Hogy nincs megállás.
Torma József
Villamos automatizálási vezető

www.jankovits.hu
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Új Blue e+ chillerek a Rittaltól.
Precíz vezérlés, hatékony hűtés

Az új folyadékhűtő úttörő
az energiahatékonyságban:
számos olyan műszaki
megoldást építettek bele,
például a DC inverteres
technológiát és az elektronikus
expanziós szelepet, amelyekkel
nagyságrendekkel növelhető a
hatékonyság

A gépekhez vezetett hűtőközeg hőmérsékletének mindenkor a legtökéletesebbnek kell lennie,
hogy biztosítsa a magas pontosságú megmunkálást. A hűtőrendszerektől ezen túl energiahatékonyságot, rugalmasságot, megbízhatóságot és könnyű karbantartást várnak el. A Rittal öszszegyúrta ezeket a kívánalmakat egy eszközbe és megalkotta a vadonatúj generációs Blue e+ chillereket. Az eredmény egy olyan folyadékhűtési megoldás a feldolgozó- és gépiparnak, amely új
piaci sztenderdeket alkot.
Egy gép energiafogyasztásából mintegy 15%-ot tesz ki a hűtés.
Azért ilyen magas ez az érték, mert a hűtőközeg hőmérsékletét nagyon precízen kell beszabályozni, a megengedett maximális hiszterézis mindössze 0,5 K. Ennél nagyobb hőmérsékleti ingadozás a
megmunkált darabnál pontatlanságokat okozna, a megmunkálásban részt vevő komponensek hőtágulása miatt.
A Rittal új Blue e+ folyadékhűtője nem csak megfelel ezeknek a magas elvárásoknak, de túl is teljesíti azokat. Az energiahatékonyság terén szokásos mérőszám, az EER (Energy Efficiency
Ratio, energiahatékonysági együttható) megmutatja a hűtőteljesítmény és a felhasznált energia hányadosát. A hagyományos, forró gáz bypass szelepes chillerek esetén az EER érték
1 körül van, míg az új Blue e+ folyadékhűtőknél az EER akár 3 is
lehet.
Ennek a kiemelkedő hatékonyságnak az egyik kulcsa a sebességszabályozott kompresszor. Ahelyett, hogy mindig teljes kapacitáson üzemelne a kompresszor, és így a hűtőteljesítmény nagy része veszendőbe menne, mint a forró gáz bypass rendszerek esetén,
az inverteres szabályozású DC hűtőkompresszor mindenkor pontosan a kívánt teljesítményt szolgáltatja. Ez minimalizálja a hiszterézist
anélkül, hogy hűtőteljesítmény menne kárba.

AKÁR 70% ENERGIAMEGTAKARÍTÁS
A kompresszor meghajtására a Rittal egyenáramú szinkron motorokat
használ, amelyek számos alkalmazási területen jóval hatékonyabbak
a váltóáramú aszinkron motoroknál. Az egyenáramú radiálventilátorokkal együtt az inverter és az elektronikus expanziós szelep lehetővé
teszi ezeknek a motoroknak a nagy precizitású sebességszabályozását.
Ez azt jeletni, hogy a Blue e+ chiller mindig optimális sebességen üzemel. Ez az innovatív meghajtó- és vezérlőtechnológia eredményezi az
akár 70% energiamegtakarítást, a hagyományos folyadékhűtőkhöz
képest. Mivel a vezérlés a motorokat nagyon ritkán kapcsolja ki és be,
így a szerviz élettartam is hosszabbodik. További innováció, hogy a
Rittal mikrocsatornás technológiát használ a hőcserélőben. A nagyobb
felület, illetve a hőcseréhez szükséges hűtőközeg és a hideg víz aránya
lehetővé teszi, hogy a hűtőközeg mennyiségét 55%-kal csökkentsék.

Számos előkonfigurált opciós csomag elérhető, például erősebb
vagy inverteres szivattyúval, kültéri használatra (-20°C-ig), olajhűtéssel, beépített szabadhűtéssel (hibrid üzemmód) vagy beépített
fűtéssel a hűtőközeg hőmérsékletének előbeállítására.
INTELLIGENS VEZÉRLÉS
A rendszer üzeneteit érintőképenyő jeleníti meg szövegként. A Blue
e+ klímákkal megismert telefonos alkalmazás, amely NFC-n keresztül kommunikál az eszközzel, a chillerekhez is használható. Ez vezeték nélküli információátadást tesz lehetővé, és sokkal könnyebbé
teszi például több chiller egymás utáni konfigurálását. A RiDiag III
paraméterező és diagnosztikai szoftver is használható a folyadékhűtőkkel. Ez a szoftver USB-n keresztül kommunikál az eszközzel, és
a közeli jövőben számos más hálózati protokollon keresztül is tud
majd kommunikálni, modulok segítségével.
A kulcspiacokon előírt többféle tanúsítvány, így a cULus Listed,
EAC, CCC és GS teszi a folyadékhűtő használatát még könnyebbé.

A korábbi Blue e+
klímaberendezésekről már
ismert NFC kapcsolattal és
a Blue e+ app segítségével
vezérelhető a berendezés,
és egyúttal minden státusz
adat is kiolvasható
A precíz hőmérséklet előállítása,
valamint a magas energiahatékonyság
igényét szem előtt tartva alkotta meg
a Rittal az új Blue e+ folyadékhűtőket
– egy új generációt, amely óriási
előrelépés az energiahatékonyság
terén

HÁROM RUGALMAS TELJESÍTMÉNYOSZTÁLY
Az új chillerek három teljesítménykategóriában kaphatók: 2,5, 4
és 6 kW (beállítható 20% és 100% között). Rugalmasan használhatók -5°C és 50°C közötti környezeti hőmérséklettartományban.

www.rittal.hu

Blue e+ ipari
folyadékhűtők.

◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Inverteres DC kompresszor
Akár 70% energiamegtakarítás a forró gáz bypass szelepes chillerekhez képest
Kimagasló, akár EER 3 energiahatékonyság
Kiemelkedően környezetbarát
Maximális rugalmasság
Nemzetközi használat a többféle bemeneti feszültség miatt
Érintőképernyős és NFC vezérlés
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szonotródák precíz pozicionálását teszi lehetővé egymástól csupán 0,2 mm távolságban a kombinált műszerek részben komplex
háromdimenziós kontúrjai mentén. Az álló szonotródákat a technológia gyakran az alkatrész készülékeként használja. Egy kiöntőgyantából készült bélyeg közelíti meg a fedőüveget, és végzi el
a hegesztőmozgást. A beépítési helyzettől függően azonban a szonotródák fent is beépíthetők rögzített módon, ebben az esetben a
kombinált műszer a behelyező szerkezettel együtt lentről közelíti
meg a szonotródákat.
A kombinált műszerek ultrahangos hegesztése ma már nem
korlátozódik a fedőüvegek rögzítésére; a díszítőelemek, például a
krómgyűrűk és a teljes fedőkeretek és kijelzőüvegek is a rutinfeladatok közé tartoznak. Ezeknél az alkalmazásoknál rendszerint 35
kHz frekvenciájú ultrahangos szegecselés használatos. A klasszikus
ultrahangos hegesztéssel ellentétben, ahol két műanyagfelületet
illesztünk egymáshoz, az ultrahangos szegecselés képlékennyé alakítja a műanyagot, és szegecsfejet formál belőle.
A kifogástalan és biztos ultrahangos hegesztett kötés megvalósításához azonban az ultrahang sajátosságainak megfelelő kialakítású alkatrész szükséges, amely semmi esetre sem bonyolultabb,
mint más kötési eljárások, de a biztos siker alapvető feltételét jelenti.
A jó ultrahangos hegesztőberendezés gyártócég feladatai közé tartozik, az alapos előzetes tanácsadás, és az ügyfél kompetens támogatása az implementáció során.

Kombinált műszerek
gyors ultrahangos kötése
Az ultrahang a kombinált
kombinált
ált műszerek
mű
űszerek sokrétű kötési
köt feladataira jelent megoldást, mivel a hegesztési
feladatok éppen olyan különbözőek, mint a formai megoldások: ezek közé tartozik az átlátszó fedél pormentes összehegesztése az elülső kerettel, a krómozott díszgyűrűk résmentes szegecselése
vagy a kijelzőüvegek vetemedésmentes illesztése. A különböző pozíciókba eső hegesztési zónákkal rendelkező, bonyolult geometriájú alkatrészek esetében különösen jól használható az ultrahangos hegesztés. A gépek ciklusideje gyakran 10 másodpercnél is rövidebb.
Az autó egyedi és összetéveszthetetlen arcát a hűtőrácsból, lökhárítóból és első lámpákból felépülő orrkialakítás határozza meg.
A belső térben ehhez hasonló szerep jut a kombinált műszernek.
Mindez meghatározza a jármű egyéni jellegét. A formatervező szabad kezet kap a belső kialakítás tekintetében, így a fejlesztőmérnökök kénytelenek meghatározni az optimális hegesztési geometriát,
hogy egyrészes fedőüveget vagy több lencsét célszerű-e az elülső
keretre vagy az egyes szegmensekre hegeszteni.
Más kötési eljárásokkal, például a vibrációs hegesztéssel és a lézerhegesztéssel szemben előnyt élvezhet az ultrahangos kötés technikája. A PMMA anyagú és részben hőformázott szegéllyel ellátott
fedőüvegek például pontosan pozícionálva, és vetemedés nélkül hegeszthetők rá a tartókeretre 10 másodpercnél rövidebb ciklusidőkkel.
A mindössze fél másodperces hegesztési folyamat révén lenyomatok
kialakulása nélkül, szálmentesen alakul ki nagy szilárdság. Az energia-

Munkatér kombinált műszerrel

bevitel célirányosan a kifejezetten az ultrahangos hegesztéshez kialakított kötési zónákban történik, ez megakadályozza az alkatrészek
nem kívánt deformációját. Az ultrahangos hegesztésnél nincs szükség segédanyagokra, például ragasztóra és csavarokra. A műanyagok
speciális kondicionálására sincs szükség. Az ultrahangos eljárás az
összepattintott alkatrészekkel ellentétben zajmentes csatlakozást biztosít, és megtakarítja a drága szerszámkonstrukciók költségét. A végeselemes módszer segítségével még a nehezen hozzáférhető kötési
pontokhoz és háromdimenziós kontúrokkal rendelkező alkatrész-felületekhez is fejleszthetők megfelelő hegesztő szerszámok (szonotródák), amelyek biztonságos gyártást tesznek lehetővé.
Különleges műszaki részletmegoldást jelent a szonotródák
Herrmann Ultraschall által kifejlesztett és már számos helyen alkalmazott precíziós befogása. Ez a kifejezetten a 20 kHz-es ultrahangos
rezgőrendszer merev rögzítésére használt technológia a

Kombinált műszer szonotródái
ProdEngineer

8

Szonotródák merev befogási technikája

www.herrmannultrahang.com

Helyére illesztett kombinált műszer
ProdEngineer
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A szennyeződésen múlik...
Oldószeres tisztítás tartósan és gazdaságosan
Az alkatrészek tisztaságára vonatkozó előírások ma már számos ágazatban maguktól értetődnek.
Elsősorban a tisztítóközeg kiválasztásától függ, hogy ezeknek a követelményeknek a teljesítéséhez milyen pénzügyi, műszaki és személyi ráfordítás szükséges. A szennyeződéstől függően itt az
oldószerek jelentik a gazdaságosabb és tartósabb alternatívát.
Az alkatrészek ipari tisztításának alapvetően az a feladata, hogy
biztosítsa az utána következő folyamatokhoz (pl. festéshez, hegesztéshez, ragasztáshoz, összeszereléshez), illetve a termékek tartósan
kifogástalan működéséhez szükséges tisztaságot. A meghatározott
tisztasági specifikációk ezért ma egy alkatrész előírásánál éppen
úgy maguktól értetődőnek számítanak, mint a méret és a tűrések.
A tisztítás legtöbbször nedves kémiai eljárással történik. A kívánt
eredmény stabil, reprodukálható és gazdaságos eléréséhez a kémiai
anyagokhoz, a berendezéshez, az eljáráshoz és a közegelőkészítéséhez összehangolt oldat szükséges.
OLDÓSZER VAGY VIZES TISZTÍTÓ
– A SZENNYEZÉS HATÁROZZA MEG
A tisztítási folyamat minőségére, költségeire és időtartamára a
tisztítóközeg oldóerejének van döntő hatása. Túlnyomórészt vizes
közegeket, valamint oldószereket alkalmaznak. A megfelelő tisztítóközeg kiválasztásánál a „hasonló oldja a hasonlót” kémiai alapelv
nyújt tájékozódási segítséget: A vizes tisztítókat szokás szerint vizes
bázisú (poláris) szennyezések, mint például a vizes hűtő- és kenőemulziók, sók, kopási törmelék és egyéb szilárd anyagok esetén alkalmazzák. Az anyagkompatibilitást és az elérhető eredményt tisztítási kísérletekkel ajánlatos tisztázni.
Nem poláris szennyeződések, például megmunkáló olajok,
zsírok, viaszok és gyanták esetén rendszerint oldószer a helyes

választás. A letisztítandó szennyeződésektől függően klórozott
szénhidrogén, nem halogénezett szénhidrogén vagy módosított
alkohol jelenti az optimális megoldást. Az utóbbiak lipofil és hidrofil
tulajdonságokkal rendelkeznek, így eltávolítják a nem poláris és bizonyos mértékig a poláris szennyeződéseket is. Az oldószerek nagy
anyagkompatibilitást mutatnak. A tisztítás a munkadarab felületének oxidálása, elszínezése, mattítása vagy egyéb befolyásolása nélkül történik. További előny jelent a gyors és teljes száradás – még az
olyan bonyolult alkatrészterületeken is, mint amilyenek a vakfuratok
és az alávágások. Oldószeres tisztítás esetén szükségtelenné válnak
a vizes közegeknél szükséges rendszeres ellenőrzések, például a
tisztítószer-koncentráció, a fürdőszennyeződés, a pH-érték és a vezetőképesség ellenőrzése.
Leginkább tisztítási kísérletekkel határozható meg, hogy melyik közeg a legalkalmasabb az adott tisztítási feladatra. Ezeket az
Ecoclean csoport világszerte tesztközpontokban végzi vizes közegekhez, illetve különböző oldószerekhez való tisztítóberendezésekkel.
HATÉKONY TISZTÍTÁS AZ INTEGRÁLT
ELŐKÉSZÍTÉS RÉVÉN
Az oldószeres tisztításhoz az Ecoclean teljesen zárt rendszereket
kínál, amelyekben a közeget körfolyamatban vezetik. Ennek érdekében a tisztítórendszerek az oldószer folyamatos automatikus
előkészítéséhez beépített desztillációs berendezéssel, valamint
főáramú és elkerülő szűréssel vannak felszerelve. A dolgozók ezáltal
gyakorlatilag nem kerülnek érintkezésbe az oldószerrel, valamint a
változatlan tisztítási minőség és a közeg hosszú élettartama is biztosítható. A rendszerek teljes vákuum alatti üzemeltetése éghető oldószer alkalmazása esetén fölöslegessé teszi a kiegészítő robbanásvédelmet. Mivel az oldószeres tisztításnál az oldószer regenerálása
a leginkább energiaintenzív folyamat, a rendszerek a desztillációnál
keletkező hő visszanyerésére szolgáló berendezésekkel is rendelkeznek. Ezt az oldószer felmelegítésére használják, ami csökkenti az
energiaszükségletet.
Az oldószeres berendezések több tartállyal is felszerelhetők a
finomtisztításhoz, mely gyakran szükséges az olyan folyamatokhoz, mint például az edzés, a bevonás, a forrasztás, a hegesztés, a
ragasztás vagy az alkatrészek konzerválása. Egy elektropolírozott
munkakamra és az optimalizált áramlási viszonyok gondoskodnak
A megmunkálási, például forgácsolási, csiszolási és festési lépések
után kétműszakos üzemben naponta nagyjából 950 000 alkatrészt
tisztítanak meg módosított alkohollal a gyógyászati technika
számára.
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Finomtisztítási feladatokhoz és/vagy az alkatrészek
konzerválásához a berendezések több tartállyal szerelhetők fel.
Minden egyes tartály saját oldószer-recirkulációval rendelkezik.
A nagy csőkeresztmetszetek lehetővé teszik a munkakamra gyors
megtöltését és leürítését.
arról, hogy semmilyen szennyezés ne maradjon vissza a rendszerben, amely a megtisztított alkatrészek ismételt beszennyeződéséhez vezethetne.
OLDÓSZERES TISZTÍTÁS – GYAKRAN
EZ A KÖRNYEZETTUDATOSABB ALTERNATÍVA

GmbH & Co. KG az Ecoclean módosított alkoholokkal üzemeltetett
EcoCBase P2 és Compact 70P berendezéseit használja körülbelül
12 000 különböző keményfém, rozsdamentes acél, acél, kerámia
és titán alkatrész tisztítására. A megmunkálási, például forgácsolási, csiszolási és festési lépések után kétműszakos üzemben naponta nagyjából 950 000 alkatrészt tisztítanak meg. A különböző
szennyeződések, például megmunkáló olajok és csiszolóanyagok,
részecskék, valamint galvanizáláshoz használt vegyszerek maradványainak megbízható eltávolításához a berendezéseket mindig két
árasztótartállyal szerelik fel az előtisztításhoz és a tisztításhoz, illetve
a zsírtalanításhoz. A gőzös zsírtalanító és ultrahangos berendezések
szavatolják, hogy a következő megmunkálási lépéshez szükséges
tisztaság reprodukálható, hatékony és rövid kezelési idők alatt elérhető legyen.
Az Amerikai Egyesült Államokbeli Superior Products, LLC, az
ipari, orvosi és különleges alkalmazásokban való alkalmazásra készülő szerelvények, elosztócsövek és részegységek gyártója a vizes
tisztítóját lecserélte egy Universal 81C típusú szénhidrogénes tisztítóberendezésre. Ennek három tartálya van az alkatrészek elő- és finomtisztításához, valamint konzerválásához, és a befecskendezéses
elárasztásos mosási, ultrahangos tisztítási, öblítési, gőzös zsírtalanítási és szárítási lépésekkel rendelkező többlépcsős folyamatokhoz
van kialakítva. A vállalat ezzel nemcsak jelentősen jobb tisztítási minőséget ér el rövidebb idő alatt, hanem évente 7,5 millió liter körüli
vizet is megtakarít.
A svájci illetőségű SFS intec AG a gépjárműgyártó és beszállítói ipar számára gyárt hidegalakításos, mélyhúzott és fröccsöntött
műanyag alkatrészeket, valamint részegységeket. A kapacitás kiépítéséhez a vállalat EcoCCore-rendszerbe fektetett be. Az oldószeres
berendezés mind szénhidrogénekkel, mind módosított alkoholokkal üzemeltethető, és széles körű normál felszereltséggel rendelkezik.
A gyárilag max. 670 x 480 x 400 mm méretezésű munkakamrá-

Környezetvédelmi szempont az oldószerekre az ipari alkatrésztisztításban még gyakran szkeptikusan tekintenek. A korábban használt,
nyílt tisztítórendszerek esetén ez valóban jogos is volt. A REACH
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) ugyancsak bizonytalansághoz vezetett oldószereknek az ipari alkatrésztisztításban való alkalmazása esetén. És ez független attól, hogy
a nem halogénezett szénhidrogének és módosított alkoholok itt
soha szóba sem kerültek. Ezen bizonytalanságok miatt az olajbevitellel járó tisztítási feladatoknál gyakran vizes bázisú tisztítórendszereket alkalmaznak. Ez nem ritkán nagyon ráfordításigényes tisztítási
folyamatot eredményez, mely nem ad optimális eredményt. Ha a
vízfogyasztást, a szennyezett szennyvizek ártalmatlanítását és a tisztító vegyszerek fogyasztását is beleszámolják, akkor az oldószeres
tisztítás sok esetben nem csupán a kedvezőbb költségű, hanem
egyben a környezettudatosabb alternatíva is.
OPTIMÁLIS MEGOLDÁS SZÁMOS ALKALMAZÁSHOZ
Számos, megvalósult alkalmazás is igazolja, hogy az oldószeres
tisztítással a legkülönbözőbb ágazatokban hatékonyan teljesíthetők a követelmények. A gyógyászattechnikai gyártó Gebr. Brasseler
Az ATP vállalatnál a sebességváltó-alkatrészeket a szétszedés után
meghatározott helyzetben tisztítókosarakba teszik,
és automatikusan az EcoCCore-berendezésekhez szállítják,
ahol egy dolgozó kiválasztja a megfelelő tisztítóprogramot.
ProdEngineer
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Az alapfelszereltségként beépített desztilláció és szűrés
gondoskodik az egyenletes tisztítási minőségről és az oldószer
hosszú élettartamáról.
val rendelkező tisztítótartályok révén körülbelül egyharmaddal
nagyobb töltőtérfogatot kínál, mint a szokásos berendezések. A
maximális adagsúly 200 kg. Az ügyfél számára egyénileg kidolgozott berendezés rendelkezik egy harmadik árasztótartályos ráépíthető modullal az acél alkatrészek konzerválásához és a széria
befecskendezéses elárasztásos mosás ultrahangos kiegészítéseként.
Ez frekvenciavezérelt térfogatáram esetén a szűréssel egyidejűleg
alkalmazható. A részecskék ezáltal a tisztítással párhuzamosan
hordódnak le, és nem rakódhatnak le a munkakamrában. A szűrés
beépített mágneses leválasztásos zsákszűrővel, valamint szűrőgyertyákkal történik.
A brit sebességváltó-helyreállító ATP Industries Group esetében
a nagyon idő- és személyzetintenzív, számos manuális beavatkozást
igénylő vizes tisztításról a teljesen automatikus oldószeres tisztítási
folyamatokra történő váltás jelentősen jobb termékminőséget és
nagyobb termelékenységet eredményez. A vállalat három EcoCCore normál berendezés mellett döntött, amelyek gyárilag két árasztótartállyal és opcionálisan ultrahanggal vannak felszerelve. Ezek nem
halogénezett szénhidrogénnel működnek, és a mechanikus sebességváltó-alkatrészek tisztítására használják a szétszedésük után, amikor olajokat, zsírokat, olajszenet és utcai szennyezést távolítanak el.
Mechatronikus alkatrészekhez egy azonos szénhidrogénnel üzemelő EcoCBase egység van alkalmazásban. A gazdaságosság és
a tartósság mellett a munkakörülmények is lényegesen javultak
a váltással. Így a vállalat körülbelül 100 000 liter édesvizet takarít
meg évente, valamint annak ártalmatlanítását és a tisztítószereket
is. Mindez lehetővé tette, hogy a befektetés az oldószeres tisztítóberendezésekbe a tervezettnél jelentősen gyorsabban amortizálódjon.

www.geskor.com

www.durr-ecoclean.com

A Dürr Ecoclean
piacvezetőként a legmodernebb tisztítástechnológiai
berendezésekkel, valamint felületkezelő és -aktiváló rendszerekkel látja el a gépjárműgyártókat és -beszállítókat,
valamint az ipari piac széles körét. A Dürr Ecoclean egyedi
igényekhez igazított technológiáival az ügyfelek számos
területen érhetnek el megtakarításokat, így például az
egységre jutó költségek, az energiafogyasztás, valamint a
folyamatok időtartama terén is. A Dürr Ecoclean vállalat
világszerte több mint tíz telephellyel rendelkezik nyolc országban, mintegy 800 alkalmazottat foglalkoztatva.
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Mindkét hajtórúd
egy fogásban történő síkmarása
A tárcsamaró egyszerűbbé teszi a búvárkompresszorok hajtórúdjának megmunkálását
A hobbisportolók és a profi búvárok számára a búvárfelszerelés létfontosságú eleme a belélegzett
levegő. Ezért a kompresszorok gyártói különösen magas követelményeket támasztanak az alkatrészekkel, s így a forgácsoló gyártással szemben. Ehhez nagy segítséget nyújt a HORN ,,hajtórudak
rendelkezésre bocsátása” gyártósoron használt tárcsamarója.

A BAUER GROUP megbízásából a
geretsriedi gyár állítja elő a különböző
kompresszorokhoz való összes kritikus alkatrészt. Függetlenül attól, hogy a rendelési tétel egy és harminc darab között mozog, a gyártásért felelős vezetők számára
mindig ugyanaz a cél: a legjobb minőségű
termékek szállítása a lehető leggyorsabban.
A forgácsoló gyártás ebből eredő nagy
teljesítményét a dugattyús kompresszorokhoz gyártott, EN-GJS-600-3 anyagból
készülő hajtórudak megmunkálása bizonyítja. A rendeléstől függően gyakran
egyetlen darab kompresszort gyártanak. A
tapasztalatok alapján az értékesítési részleg
átlagosan 35 hajtórudat rendel negyedévente. A rendelések lehívása rendszerte-

M310-ES HENGERSZÁRAS
TÁRCSAMARÓK

A 006 típusú kombinált marószerszám
a hajtórúdszemek felső és alsó felületének
nagyolását és egyengetését végzi.
len időközönként történik. Ezért az összes
üzemi eszköznek, a feldolgozóközponttól
a forgácsoló szerszámokon át egészen a
munkadarab-befogó eszközökig, rövid
időn belül rendelkezésre kell állnia, hogy
a hajtórudakat határidőre a kompresszorblokkok végső összeszerelési helyére tudják
szállítani. E feladat keretén belül az volt a
cél, hogy javítsanak a két hajtórúd oldalsó
felületének nagyolási és simítási folyamatán. A korábbi eredmények, melyeket
egy világszerte tevékenykedő szerszámgyártó ért el két, 50, ill. 63 mm átmérőjű
vágókörös tárcsamaró használatával, a
kis vágási mélység és a rezgésre való hajlam miatt nem voltak meggyőzőek, elsősorban az éltartam és a felületi minőség
tekintetében. Az alternatív megoldások
keresésekor a gyártásért felelős vezetők a
HORN alkalmazástechnikusával, Korbinian
Niedermeierrel is felvették a kapcsolatot.
ProdEngineer
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A szerszámtervezésre vonatkozóan az
alábbi fő pontokat tartalmazta a követelményjegyzék: A nagy és a kis hajtórúd egy
befogásban való marása HSK 100-as szerszámbefogókkal ellátott Heller CP6000
típusú maró-esztergáló központon. A kis
hajtórúd belső átmérője 62 mm, felületi
minősége Rz ≤ 3,2 μm, a felületek párhuzamossága 0,01 mm legyen, az éltartamot
pedig háromszorosára kell növelni. A vízszintesen fekvő öntvény befogási helyzetéből és a hajtórúdszem 62mm-es átmérőjéből adódóan a maró vágókörének
legfeljebb 60 mm lehetett az átmérője.
Ennek a méretnek köszönhetően a maró
a kis hajtórúd furatába is besüllyedhetett, és alulról is meg tudta munkálni azt.
Az UNICCOMP berendezésbe – melynek
különleges tulajdonsága, hogy minden
modul esetében azonos a nullpont –
befogott hajtórúd esetében Korbinian
Niedermeier a következő megmunkálási
lépéseket javasolta: A nagy hajtórúd nagyolása és simítása először felül, majd alul,
utána pedig ugyanabban a sorrendben
a kis hajtórúd megmunkálása 006 típusú
kombinált marószerszámmal. Ez utóbbinak két fő alkotóeleme van: a DIN 1835
A-25 szerinti hengerszár, melynek 25h6
az illeszkedési tűrése 56 mm hosszon, és
a szerszám homlokoldalához csavarozott
M310 típusú, 60 mm-es vágókör-átmérőjű tárcsamaró. A síkmaróként használt
szerszám alaptestén mindkét oldalon három-három darab S310 típusú, jobbos és
balos kivitelű, 3 élű, 2,2 mm vágási szélességű váltólapka van elhelyezve.

A hajtórudak megmunkálása öt lépésből
áll. A megmunkálást a jobb oldali
hajtórúddal, a hajtórúdszem felületének
marásával kezdik.
A STANDARD KIVITELTŐL
A SPECIÁLIS KIVITELIG
Standard kivitelnél az M310 típusú tárcsamarók 3 mm-es vágási szélességűek és
80/100/125, valamint 160 mm-es vágókör-átmérővel kaphatók. Tárcsamaróként
18 és 50 mm közötti marásmélységnél
használhatók, feltűzhető maróként pedig

lésben. Az UNICCOMP esetében jobbos és
balos kivitelű, három-három hatékonyan
forgácsoló, TN35-ös bevonattal ellátott,
standard, S310 típusú váltólapkát használnak. Csupán a marószár készült speciális kivitelben a 110 mm-es túlnyúlás és a
hajtórúd anyagának forgácsolási körülményei miatt.
ÚJ KONCEPCIÓ 5-SZÖR NAGYOBB
ÉLTARTAMMAL
A kombinált marószerszám már az
első használatkor teljesítette az elvárá-

az alsó felületen. A végső simítást azonos
vágási értékekkel végezték. Ezekkel a paraméterekkel a maró 60 perces éltartamot
ért el, ami a versenytárs gyártmányához
képest ötszörös javulást jelent. Szintén
plusz pontot jelent a jobb felületi minőség, beleértve a hajtórudak felületének
párhuzamosságát, mely döntő fontosságú a funkcionalitás szempontjából. Mivel
a különböző, de geometriailag hasonló
hajtórudak esetében a munka lépései
rendkívül megbízhatóan zajlanak, a rugalmasság is növelhető, többek között
a szerszámbefogáshoz használt 265-ös

3.2

3.2

Hajtórúd keresztmetszeti rajza a marás szempontjából fontos adatokkal.

50

RENDKÍVÜL RUGALMAS GYÁRTÁS
VÁLTOZÓ DARABSZÁMOK MELLETT

Azt kérték tőle, hogy olyan időtálló megoldást javasoljon e munkafolyamat elvégzésére, melynél lényegesen nagyobb az éltartam és a folyamat megbízhatósága.

32

Amikor olyan közegek sűrítésére van szükség, mint a légköri, illetve a belélegzett levegő vagy a gázok, nagyon gyakran használják a BAUER GROUP termékeit. 1946
óta a vállalat világszerte kiváló hírnévre
tett szert nagynyomású és csavarkompresszoraival az olyan légsűrítőrendszereknél, ahol 100 és 10 400 l/perc közötti
a levegő térfogatárama, míg a nyomás
90 és 500 bar közötti. A csoporton belül
2002 óta az UNICCOMP GmbH vállalat,
melynek székhelye a Münchenhez közeli
Geretsriedben található, felel az egységek
és alkatrészek gyártásáért. Ott mintegy
250 dolgozó készít nagy- és közepes nyomású dugattyúblokkokat, valamint alacsony nyomású csavarkompresszorokhoz
való blokkokat és kompakt modulokat.
Minden termék esetében, a magáncélú
használatra gyártott hordozható búvárkompresszortól egészen a professzionális
rendszerek búvárközpontokban való telepítéséig, a tiszta levegővel való biztonságos ellátás a legfontosabb.

3.2

Ø95

25 és 44 mm közötti mélységű hornyok
marhatók velük. A vágókör átmérőjétől
függően 8–20 darab S310 típusú váltólapka van az alaptesthez csavarozva. A háromélű lapkák jobbos és balos kivitelben,
több fajta keményfém lapka, különböző
bevonattal ellátott verziója rendelhető.
Bármilyen anyaggal álljanak szemben, a
lapkák minden esetben meggyőző teljesítményt nyújtanak a jó forgácsoló terhelés elosztásában és a kitűnő forgácskeze-

Ø62

3.2
sokat. A négy hajtórúd nagyolásához a
forgácsoló szakemberek Vc = 150 m/perc
nagyságú vágósebességet, élenként
fz = 0,1 mm nagyságú előtolást,
n = 796 ford/perc nagyságú fordulatszámot, valamint ap = 5 mm nagyságú fogásszélességet választottak, ae = 16 mm
fogásmélységet mellett. Így a gömbgrafitos öntöttvasból készült munkadarab
nagyolását – 0,3 mm-es ráhagyásig – egy
fogásból elvégezték először a felső, majd

Heller szerszámtartóknak köszönhetően.
És ha rövid időn belül új váltólapkákra
lenne szükségük, akkor a HORN rugalmassága standard és speciális szerszámok
esetében is gyors szállítást garantál.

www.phorn.hu
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A veszélyes anyagok tárolása során az Airbus
is a DENIOS szakértelmére hagyatkozik

A bejárható F90 rendszer beépített vegyifülkével és
GNU\ÉXÏXCNOŊMÒFÅUMÒ\DGP#MQPVÅPGT6CLVÏXCNÅU
KPVGIT½NV(CDNCMMCNXCNCOKPVTKCU\VÏÅULGN\ĮHÅP[GMMGNVQX½DD½CXKN½IÉV½UVÅUC\CLVÏTÒI\ÉVĮVOŊMÒFVGVĮ
MCREUQNÏXCNTGPFGNMG\KM

Az Airbus finkenwerderi telephelyén a lakkokat és festékeket
U\GOÅN[TGU\CDQVVÅUCJCV½N[QULQIU\CD½N[QMPCMKUOGIHGNGNĮ
DENIOS veszélyesanyag-raktárakban tárolják. A DENIOS a projekt
IÒTFØNÅMGP[ÅUJCV½TKFĮTGVÒTVÅPĮNGDQP[QNÉV½U½XCNC\#KTDWU½NVCN
megfogalmazott elvárásokat a cég legnagyobb megelégesédére
VGNLGUÉVGVVG

#\#KTDWUHKPMGPYGTFGTKI[½T½DCPGI[HGUVÅMMGXGTĮMCOT½VVGTXG\GVV
MKCNCMÉVCPKCPCI[JCVÏV½XQNU½IÖTGRØNĮIÅRGMJKFTCWNKMCKÅURPGWOCVKMCK
CNMCVTÅU\GKPGMÒUU\GU\GTGNÅUÅTGU\QNI½NÏØ\GOEUCTPQMDCP#MKVŊ\ÒVVEÅN
OGIXCNÏUÉV½UCUQT½PVÒDDNÅP[GIGUU\GORQPVPCMKUOGIMGNNGVVHGNGNPK
'I[HGNĮNU\ØMUÅIGUXQNVU\GOGNĮVVVCTVCPKCXK\GMTGM½TQUÅUI[ÖNÅMQP[
XGU\ÅN[GUCP[CIQM HGUVÅMGMÅUNCMMQM VÒTXÅP[KGNĮÉT½UQMPCMOGIHGNGNĮ
V½TQN½U½VCDK\VQPU½IQUMG\GNÅUÅTFGMÅDGP'\GPVÖNOGPĮGPC\CNMCNOC\PK
MÉX½PVTGPFU\GTPGMTGPFGNMG\PKGMGNNGVVOKPFGPU\ØMUÅIGUGPIGFÅNN[GN
*KU\GPEUCMC\GNĮÉT½UQMPCMOGIHGNGNĮGPGPIGFÅN[G\GVVTGPFU\GTGM
MCRJCVL½MOGICJCVÏU½IKLÏX½JCI[½UVÅULGNGPVGPGMXÅFGNOGVDK\VQUÉV½U
VGEJPKMCKU\GORQPVDÏN

www.denios.at

#OGIQNF½U
#OGIDÉ\½UGNDÉT½N½U½P½NC&'0+15#)CVŊ\XÅFGNGOÅUNÅIVGEJPKMC
VGTØNGVÅPDK\QP[ÉVQVVMKGOGNMGFĮVCRCU\VCNCV½XCNÅUU\CMÅTVGNOÅXGN
LGNGUMGFGVV&ÒPVĮU\GORQPVXQNVJQI[CI[½TVÏCOGITGPFGNĮ½NVCNV½
OCU\VQVVOKPFGPMÒXGVGNOÅP[PGMOGIHGNGNXGMÅRGUNGI[GPGI[MÅ\DĮN
½VHQIÏÅUMWNEUTCMÅU\OGIQNF½UVMÉP½NPK#\#KTDWUG\GPVÖNOGPĮGP
CVGNLGURTQLGMVHQN[COCVMQORGVGPUV½OQICV½U½VKIÅP[GNVGMG\FXG
CMÒXGVGNOÅP[LGI[\ÅMÒUU\G½NNÉV½U½VÏNGIÅU\GPCI[½TKÅUJCVÏU½IK
½VXÅVGNKI
#&'0+15VÒMÅNGVGUGPOGIHGNGNVGPPGMCU\QNI½NVCV½UKRTQHKNPCMÅU
ÉI[XÅIØNGNP[GTVGCOGIDÉ\½UV#&'0+15U\CMÅTVĮKPGMOGIQNF½UK
LCXCUNCVCGI[DGL½TJCVÏ(TGPFU\GTXQNVKPVGIT½NVXGI[KHØNMÅXGNÅU
GNU\ÉXÏXCN#X½NCU\V½UC$/%-:MQPVÅPGTTGGUGVVCOGN[MÉXØN
TĮNÅUDGNØNTĮNKURGTEGUVŊ\XÅFGNOGVDK\VQUÉVOKPFGPKT½P[DÏN#
HGNU\GTGNVUÅITÅU\ÅVMÅRG\VÅMVÒDDGMMÒ\ÒVVCVGEJPKMCKU\GNNĮ\VGVÅU
CU\GNNĮ\ÅUMQPVTQNNC\CLVÏTÒI\ÉVĮMC\Ø\GO\CXCTLGN\ĮKNNGVXGCOQ\
I½UÅT\ÅMGNĮKU/KPFGPDGÅRÉVGVVGNGMVTQPKMWUGU\MÒ\PÅNCTQDDCP½U
XÅFGVV ': MKXKVGNVJCU\P½NVWM#XGI[KHØNMGVCTVCNOC\GI[#6VÉRWUÖ
M½TQUCP[CIGNU\ÉXÏVKUU\KPVÅP':MKXKVGNDGPZOOÅTGVŊ
OWPMCHGNØNGVVGN

#DGL½TJCVÏ(VÉRWUÖVŊ\XÅFGNOKMQPVÅPGTDGNUĮPÅ\GVGXGI[KHØNMÅXGN
CJ½VVÅTDGP XCNCOKPVGNU\ÉXÏXCNGNN½VQVVOWPMCRCFFCNÅUCJCU\P½NV
NGXGIĮVGNXG\GVĮEUÒXGMMGN

#\#KTDWU½NVCNOGIHQICNOC\QVVGNX½T½UQMTÅU\GXQNVC\KUJQI[C
OGIQNF½UVCTVCNOC\\QPGI[(VŊ\XÅFGNOKTCMV½TCVCOGN[DGPMK
MGNNGVVCNCMÉVCPKGI[KPVGIT½NVNÅIGNU\ÉXÏXCNTGPFGNMG\ĮXGI[KHØNMÅVKU
#VŊ\XÅFGNGOÅUCNÅIVGEJPKMCGPPGMUQT½PLGNGPVĮUU\GTGRGVMCRVCM
#XGI[KHØNMGOGNNGVVCVGNLGUOWPMCRCFOGPVÅPVQX½DDKGNU\ÉX½UOGI
XCNÏUÉV½U½TCXQNVU\ØMUÅICOGN[CFQNIQ\ÏMCVJKXCVQVVOGIÏXPKC\
GIÅU\UÅITGXGU\ÅN[GUIĮ\ÒMVĮN6GTOÅU\GVGUGPOKPFG\GMUQT½PC\
#KTDWUKFGX½IÏØ\GOKPQTO½KVKUOCZKO½NKUCPHKI[GNGODGMGNNGVVXGPPK
#HGUVÅMMGXGTĮMCOTCJCU\P½NCV½JQ\U\ØMUÅIGUXQNVCMQPVÅPGTGP
DGNØNZGUNÅIEUGTGDK\VQUÉV½U½TCKU#MQPVÅPGTDĮNCXGI[KHØNMÅDĮN
XCNCOKPVCOWPMCRCFÅUCOGTØNĮVCTV½N[MÒ\XGVNGPMÒTP[G\GVÅDĮN
VÒTVÅPĮMQODKP½NVGNU\ÉX½UPCI[QPÒUU\GVGVVEUÒXG\ÅUVKIÅP[GNVC
JCU\P½NVNGXGIĮGNXG\GVÅUÅJG\

A környezet partnere

'TGFOÅP[ÅUGNĮP[ÒM
#\#KTDWUQN[CPOWNVKHWPMEKQP½NKUHGUVÅMMGXGTĮMCOT½VMCRQVV
COGN[DGPOKPFGPXGU\ÅN[GUCP[CIQVDK\VQPU½IQUCPÅUCJCV½N[QU
LQIU\CD½N[QMPCMOGIHGNGNĮOÏFQPNGJGVV½TQNPKÅUCOGN[C\ÒUU\GU
MÒXGVGNOÅP[PGMOGIHGNGNVÉI[U\CXCVQNXCCJCU\P½NCVDCXÅVGNVMÒ
XGVĮGPOKPFGPOWPMCV½TUU\½O½TCC\CDDCPV½TQNVHGUVÅMGMÅUNCMMQM
DK\VQPU½IQUMG\GNÅUÅV#XGU\ÅN[GUCP[CIV½TQNÏMGFXG\ĮGNJGN[G\
MGFÅUGVQX½DDKGNĮPP[GNKUL½TVJCVÅMQP[CPUKMGTØNVMÒNVUÅIGMGVÅU
KFĮVOGIVCMCTÉVCPK+FĮMÒ\DGPVÒDDO½U#KTDWUØ\GODGPKUJCUQPNÏ
OGIQNF½UQMCVCNMCNOC\PCM
'(1,26*PE+
.DSFVRODWWDUWĂ&VRQJRU,JRU WDQÈFVDGÈVPDJ\DUXOÜVQÜPHWĞO
1RUGVWUDĔH
(XJHQGRUI6DO]EXUJ
7HO
(0DLOLQIR#GHQLRVKX

www.denios.at

Vegyifülke elszívótechnikával - a hátsó falba integrált elszíXÏU\GIÅN[HGNÅKT½P[ÉVQVVNÅI½TCON½UÅTV<½TVGNUĮCDNCMGUGVÅP
C\½TCON½UKUGDGUUÅICOOOCICUDGÒONĮP[ÉN½UP½NMD
OU

06/15/AT/Airbus

#MKJÉX½U
#\#KTDWUCXKN½IGI[KMXG\GVĮTGRØNĮIÅRI[½TVÏLCCEKXKNNÅIKMÒ\NGMGFÅU
VGTØNGVÅPÅUCXKN½IU\GTVGVGXÅMGP[MGFĮ'#&5MQPU\GTPJG\VCTVQ\KMCOGN[
'WTÏR½DCPCNGIPCI[QDDTGRØNĮIÅRÅUŊTKRCTKX½NNCNCV#GUÅXDGP
FCTCDMKU\½NNÉVQVVTGRØNĮIÅRRGNC\#KTDWUOGIFÒPVÒVVGCFFKIKUCL½V
TGMQTFL½VCOKVDGP½NNÉVQVVHGNOGITGPFGNÅUUGN#\ÖLOGIDÉ\ÏM
TCPIUQT½PCMGNUĮJGN[GKPI[QTUCPPÒXGMXĮÅUHCRCFQUNÅIKV½TUCU½IQM
GI[CT½PVOGIVCN½NJCVÏCM#MKGOGNMGFĮ#VÉRWUTCGFFKIOGITGP
FGNÅUÅTMG\GVVDG#\#KTDWUXKN½IU\GTVGÒUU\GUGPG\GTCNMCNOC\QVVCV
HQINCNMQ\VCV#X½NNCNCV'WTÏR½DCPHGLNGU\VÅUKÅUI[½TVÏØ\GOGVOŊMÒFVGV
0ÅOGVQTU\½IDCP(TCPEKCQTU\½IDCP0CI[$TKVCPPK½DCPÅU5RCP[QN
QTU\½IDCP
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Intralogisztika felsőfokon
az ipar 4.0-ban

A kapcsolódó szoftver webalapú, és ennek köszönhetően a hardverek széles körével használható. Az új és kibővített funkciók valódi
előnyöket jelentenek a felhasználók számára, többek között rekeszmenedzsmentet, priorizált tárolást és visszakeresést, a rekeszek/
anyagok mozgatási sebességének beállíthatóságát, illetve felhasználói bejelentkezést RFID használatával.

kapacitást biztosítva ezzel. Ezenkívül több beállítási lehetőséget
is kínál az új készülék kialakításakor; verziótól függően egyéni igényekre szabható a polcok teherbírása, amely akár 450, 680 vagy
900 kg is lehet.

HORIZONTAL CAROUSEL ÚJRATÖLTVE

Az automatizált raktárrendszerek installálását, illetve műszaki támogatását tapasztalt hazai szervizcsapat látja el. A gyorsszerviz-szolgáltatás az ügyfeleknek szakszerű segítséget kínál a nap 24 órájában.
Munkaidőben a telefonos segítségnyújtással a bejelentések több
mint felében azonnali megoldást nyújt a Kardex Hungaria csapata.
A szerviztechnikusok gyári alkatrészekkel az ország egész területén
készenlétben állnak. Egyedi igényekre szabott kiterjesztett szervizszolgáltatásokkal, nonstop segítségnyújtással és akár négyórás
reakcióidővel folyik a helyszíni támogatás.

Robotizált raktárrendszerek
A digitális vezérlésű anyagmozgatás a jövőben robotkaros kiszolgálással válik automatizált
folyamattá.
Az ipar 4.0 koncepcióban megfogalmazott elveknek megfelelően a
raktározás feladatai a jövőben minden eddiginél jobban kontrolálttá válnak. A Kardex Remstar intelligens, hálózatba kötött intralogisztikai megoldásai a készülékek közötti kommunikáción túlmenően
regisztrálnak minden lépést a betárolástól a gyártófolyamathoz történő kitárolásig. A készletek biztonságos raktározásával és az ügyfél
igényeinek megfelelő technológiák felhasználásával minden egyes
cikk nyomon követhetővé válik. Az automatizált raktárrendszerek
a kiegyensúlyozott anyagáramlás támogatása mellett költség- és
energiahatékony megoldást nyújtanak.
A páternoszteres és liftes automatizált raktárrendszerek a gyakorlatban egyre közelebb települnek a gyártósorhoz, továbbá
gyártósorba illesztett puffertárolóként teszik a gyártást zökkenőmentessé. Robotkaros kiszolgálással teljesen automatizálttá válik az
anyagmozgatás. Egyetlen robotkar akár több raktári automatát is kiszolgálhat. A két munkaállomást összekötő puffertároló rendszerek
segítségével a gyártási folyamat felgyorsul, ezáltal produktívabbá
válik a termelés.
Robotkaros betárolás az Audi Hungaria gyártósorán

KOMISSIÓZÁS SZÉLSEBESEN
A Vertical Buffer Module elnevezésű termékcsalád első tagja a
Kardex Remstar LR 35 automata raktárrendszer, amely a termelővállalatok aktuális kihívásaira, így például az egyedi ügyféligényekre
konfigurált termékek igénye miatt az egyre többféle termék, illetve
a mind kisebb rendelési tételek kezelésére, továbbá a 24 órás rendelkezésre állásra kínál megoldást. Az új fejlesztésű, komplex megoldás polcrendszerből, felrakó automatából, komissiózó állomásból
vagy állomásokból épül fel, de a rendszer része a saját fejlesztésű
logisztikai szoftver is. Az egy vagy több szegmensből álló LR 35 tárolórendszer komissiózó állomásonként mintegy ötszáz rendelési
sor feldolgozására képes óránként, és akár négy kiszolgálónyílással,
komissiózó állomással is kialakítható. Együtt tárolhatók tálcák, ládák
vagy különböző magasságú kartondobozok, amelyek egyenként
akár 35 kg-ig is terhelhetők.
Az új termékcsalád kifejlesztésével párhuzamosan a raktári automata szoftverarchitektúráját is megújították. A nagy
teljesítményű hardver, valamint a nagy felbontású kapacitív
érintőképernyő gyors és ergonomikus kezelést tesz lehetővé.
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A Kardex Remstar továbbfejlesztette horizontális raktárrendszerét: a Horizontal Carousel különösen hasznos megoldást kínál,
ha alapvető követelmény a nagy teljesítményű komissiózás. A
megrendelések hatékonyan kérhetők le a készülék segítségével,
amely akár alacsonyabb belmagasságú épületekben is telepíthető egyszintes kialakítással, maximum 4 méteres magasságig. Legyen szó a megrendelések kötegelt vagy akár többfelhasználós
komissiózásáról, az intralogisztikai gyártó saját Power Pick Global
raktármenedzsment-szoftvere egyaránt alkalmazható. A program
lehetővé teszi, hogy állomásonként egy kezelő négyszáz rendelési sort is képes legyen feldolgozni óránként. Az új, változtatható
magasságú polcrendszer 38 mm-enként állítható raszterosztással,
ami a korábbiakhoz képest kétszeres beakasztási lehetőséget biztosít a tálcák rögzítéséhez, még nagyobb rugalmasságot és tároló-

AKÁR 4 ÓRÁS GYORSSZERVIZ A HÉT MINDEN NAPJÁN

www.kardex-remstar.hu

KIÁLLÍTÁS > INNOVÁCIÓ > FELÜLETTECHNOLÓGIA > MEGMUNKÁLÁS > BIZTONSÁGTECHNIKA >AUTOMATIZÁLÁS
AUTOMATIZÁLÁS > MŰSZAKI FEJLESZTÉS > MŰSZAKI HÍREK

KIÁLLÍTÁS > INNOVÁCIÓ > FELÜLETTECHNOLÓGIA > MEGMUNKÁLÁS > BIZTONSÁGTECHNIKA > AUTOMATIZÁLÁS
AUTOMATIZÁLÁS > MŰSZAKI FEJLESZTÉS > MŰSZAKI HÍREK

Csökkentek a leállási idők és nőttek
a hatékonysági mutatók a Becherovkánál riportok
és automatizált adatgyűjtési rendszer bevezetésével

egyes leállások alig néhány másodpercesek. Az igazán súlyos problémák pedig akár olyan dolgok is lehetnek, amelyek naponta csak
egyszer ismétlődnek, de a gyártás emiatt akár több tíz percre is leállhat,” mondta el Tomáš Bryzgal, a Jan Becher - Karlovarská
Becherovka, a.s. gyártóüzem igazgatója.
A cégnek tehát nem csupán a feljegyzések
rögzítése volt a célja, hiszen részletes információk már korábban is rendelkezésre álltak,
akkor is ha az adatok betáplálása többnyire kézzel történt. A cél olyan adatok
gyűjtése volt, amelyeket a gyártás
hatékonyabbá tétele érdekében kell
ismerni. Pontosabb adatok birtokában ezután kézzel foghatóvá válik
a gyártás hatékonyságának mértéke és körvonalazódik a teendő.
„A kitűzött célokat úgy érhetjük
el, hogy megoldjuk a program
által beazonosított problémákat. A
program tehát segédeszköz. Segít
megállapítani egy adott időtartamon belül a gyártott mennyiséget,
amivel tervezhetőbbé válik a karbantartás, hiszen tudjuk, mely gép okozza a
legtöbb gondot, és foglalkozhatunk prediktív karbantartással. Mindemellett marad emberi tényező is, hiszen semmire sem volnának jók a
program által készített riportok, ha senki sem dolgozná
fel azokat. A program 2016 óta teljes üzemben működik, de a
begyűjtött adatok részletes napi szintű elemzésével csak az elmúlt
10 hónapban foglalkoztunk, ami meglátszik az eredményeinken is,”
magyarázza Tomáš Bryzgal.

Automatizáció az élelmiszeriparban
A hagyományos likőr közismert gyártója a Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. célja az volt,
hogy megszüntesse a kezelőszemélyzet felesleges munkáját az adatok kézi bevitelével és azt
követő értékelésével. A cég beszállítóként a KROPF Solutions társaságot választotta, amely egy
zenon szoftveren alapuló gyártásütemezési rendszert szállított számukra. Ezzel a szoftverrel szinte bármilyen vezérlővel és ERP rendszerrel lehetséges a kommunikáció, hiszen több mint 300 különböző közvetlen driverrel rendelkezik. Ennek köszönhetően a Karlovarská Becherovka a jövőben
szabadon választhat bármilyen hardvert és géptípust is.
A DÖNTÉS HÁTTERE
Mielőtt a híres Becherovka gyártója beszerezte a zenont, minden
gép mellé papírt és tollat kellett helyeznie. Például ha a töltőgépsornál megrepedt egy palack, az operátornak ki kellett vennie a sérült palackot, és tisztítás után újra indítania a gépet. Mivel a gépsor
kezelőszemélyzete természetesen nem mérte stopperrel a leállás
idejét, gyakran csak becsléssel állapította meg azt. Az eredetileg fellépő 5 perc végül akár 10 perccé is válhatott. Már itt felmerülhetett
az első hiba. Ezek alapján vezette be a műszakvezető a táblázatba,
hogy a műszak mennyi ideig tartott, és hogy a gyártás ideje ebből mennyit tett ki. A gépek melletti jegyzetpapírról olvasta le az
operátorok feljegyzéseit, amiket aztán excel táblákba vezetett át, és
itt sem volt kizárható teljesen az emberi hiba lehetősége. Az excel
természetesen az adatokat jól adja össze, ez azonban nem volt felhasználóbarát megoldás, és az adatok egyszerű feldolgozására sem
volt lehetőség.

„Sokkal több munkát jelentene, ha az így megszerzett adatokat
vetnénk alá statisztikai elemzésnek, az eredmény pedig valószínűleg nem festett volna valósághű képet. Az új rendszernek köszönhetően teljes képet kapunk a leggyakoribban előforduló problémákról
és hibákról, és ezek ismétlődő előfordulásáról, illetve a fennállásuk
hosszáról. Ezen kívül minden szükséges információ szinte egy pillanat alatt a rendelkezésünkre áll. Így azonnal reagálhatunk a váratlan
eseményekre, és korlátozhatjuk a gyártás felesleges leállásait. A dolgozóknak pedig már nem kell azon elgondolkozniuk, hogy mennyi
ideig tartott a leállás és foglalkozhatnak fontosabb dolgokkal, azaz
a hibaelhárítással és a gyártás lehető leggyorsabb újraindításával.
Most már pontosan ismerjük gyenge pontjainkat. Némely probléma olyan gyakorisággal is felléphet, hogy akár úgy is tűnhet, hogy
ez a leállás legnagyobb oka, viszont az előre beállított riportban
lévő adatok elemzésével egyszerűen felmérhető az előfordulás
gyakorisága mellett az időveszteség mértéke is, így fény derül arra,
hogy más okokkal szemben mégis elhanyagolható, hiszen ezek az

HOGYAN MŰKÖDIK A RENDSZER?
A gépsor egyes szegmensei közötti kommunikáció Etherneten
történik. A csak soros porttal rendelkező vezérlőket MPI/Ethernet

átalakítóval szerelték fel. Jelentős időmegtakarítást eredményezett
a változók közvetlen importja (az egyes PLC programokból). A rendszer pillanatnyilag elsősorban adatgyűjtésre szolgál,
amelyet meg is jelenít klienseken. Az egyik
ilyen az áttekinthető FULL HD felbontású érintőképernyő, amely
közvetlenül a töltőgépsornál
került telepítésre ugyanazokat az adatokat
mutatja, mint a szerveren lévő állapot
(1:1). Az adatokhoz és a program funkcióihoz
WEB szerveren
keresztül is hozzá lehet férni,
mind az üzemen belül, mind
az üzemen kívül
vezetők részére.
Csak a felhasználón
múlik, hogy az adatokat a webböngészőn, a
mobil alkalmazáson vagy
a dash board-on keresztül
nézi-e, mivel ez nem függ sem
operációs rendszertől sem pedig az
adott eszköz felbontásától.
A felhasználói bejelentkezés chippel történik. A szerveren rendelkezésre áll közvetlen driver az említett chipek leolvasásához,
így nincs szükség további vezérlőre sem. A rendszerben az adminisztrátorok különböző felhasználói jogosultságokat állíthatnak be.
A felhasználók riportokkal kiegészített teljes áttekintést kapnak a
gyártás egyes területeinek működéséről (választásuk szerint), gyártással kapcsolatos további információk kézi betáplálásának lehetőségével. A társaság dolgozóinak ezzel egy egyedülálló eszköz áll a
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üzemeltetésének hatékonyságát illetően – a PernodRicard konszernen belül jobb átlaggal büszkélkedhet a többi üzemhez képest. „Ezt
valódi sikerként könyveltük el, mert a PernodRicard többi gyárának
többségével szemben nálunk csak egy töltő gépsor üzemel, ami
számos nehézség forrása, hiszen minden gyártási átállásnál változtatnunk kell annak beállításain. A nagyobb gyártóknál a nagyobb
hatékonyság a több töltő gépsornak köszönhető. Ovális és a több
dombornyomású palackból és hosszú szalagú különleges címkéből
álló csomagolóanyagaink sem tartoznak az igazán könnyen kezelhetők közé,” magyarázza Tomáš Bryzgal.
A BECHEROVKA GYÁRTÁS VEZÉRLŐMOTORJA
ISMÉT A ZENON LEHET
rendelkezésére, amely tájékoztat a gyártás teljes folyamatáról, segíti
a további adatelemzést és a gyártás gyenge pontjainak felkutatását.
Azonnal reagálhatnak fellépő eseményekre, és az automatikusan
generálódó teljesítménymutatóknak köszönhetően jelentős összegeket takaríthatnak meg. A Karlovarská Becherovka egy következő
lépésként az energiafogyasztási adatok integrálásának lehetőségét
és a meglévő rendszer energiafelügyeleti rendszerként történő alkalmazását fontolgatja.
MILYEN SEGÍTSÉGET NYÚJT A PROJEKT
NEMCSAK A BECHEROVKA GYÁRTÁSÁBAN
A rendszert adatgyűjtésre használják, amelybe a gépsor minden meghibásodása vagy leállása automatikusan naplózódik. A
Becherovkánál olyan beállítások érvényesek, hogy ha a leállás 10
másodpercnél hosszabb, a rendszer önmagát elemzi a hibaforrás
megállapításához. Ha egy automatikusan a vezérlőrendszerből azonosítható leállási vagy meghibásodási ok merül fel (például beakadt
palack, esetleg kevés alapanyag), az információ azonnal átadásra
kerül a kezelőnek, aki értékeli ezt a jelentést. Előfordulhat viszont
olyan helyzet, amikor a rendszer nem ismeri fel az okot, mert a

leállást közvetlenül az operátor idézte elő. Ebben az esetben operátor előre definiált „leállási okot” vihet be kézzel a rendszerbe.
„Így részletes képet kapunk a nap, a hét, a hónap vagy az év folyamán előforduló leállások minden okáról. Az így szerzett információk
azután kiváló alapot nyújtanak egy tetszőleges időszakra nézve és
egyes termékekhez hozzárendelve a riportokban. Tudni fogjuk azt is,
mennyi időt vesztettünk nem tervezett leállásokkal és milyen hoszszú ideig tartottak a tervezett leállások, például a gépsor átállásaikor
különböző piacspecifikus csomagolások számára. Ismerjük ezen
felül az OEE hatékonyságot, amelyet a Pernod Ricard konszernben
megállapított definícióra alapozva állítunk be, hogy összehasonlíthatók legyünk a cég többi üzemével. Már szinte naponta kapunk
napi riportokat, például 63 % OEE és 99,5 %-os gyártási minőséggel.
Ezen felül a rendszer maga számolja ki a vezérlőrendszerből nyert
mutatókat is. Amikor a gépsorba például 50 000 palack került, de a
kartonozóba már csak 49 800 ér, kiszámolja a 200 palackos különbséget, amelynek oka például a palack vagy a címke sérülése miatti
selejtezés lehet”, magyarázza Tomáš Bryzgal.
Az új rendszernek köszönhetően így már bármikor letölthető riport grafikonok vagy táblázatok formájában. „Ez volt tehát a
rendszer egyik fő haszna, ahol pontosan azt kaptuk, amit vártunk.
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A projekt kivitelezésekor a kivitelező (Kropf Solutions) soha nem
mondta azt, hogy valami azért ne lenne megoldható, mert ez így
van előre beállítva a felügyeleti szoftverben. Amikor olyan beszállítót
kerestünk, aki jobb adatgyűjtési szoftverrel hatékonyabbá teheti a
gépsor teljesítményét, sokszor csak előre legyártott, kész rendszerrel
találkoztunk, és nem volt ennyi lehetőségünk annak módosítására
vagy igényeink szerinti testre szabására, ami a gyártási specifikációink szempontjából elfogadhatatlan volt,” hangsúlyozta Tomáš Bryzgal.
Jelentős hozzáadott értéknek tekinthető a leállások csökkentése
is. Ahogy már ez fent szóba került, a gépsorok leállásának korábbi
kézi feljegyzései nemcsak az operátorokat, hanem műszakvezetőt
is terhelték, akinek a gépsor működése szerint kellett feldolgoznia
a begyűjtött adatokat. A zenon-on alapuló rendszer bevezetésével
ezek a tevékenységek megszűntek.

A Karlovarská Becherovka a jövőben is számol a zenon rendszer további bővítésére a töltő gépsor működésvezérlése terén. A rendszer
képes lesz utasítást adni a töltő gépsor vagy bármely más gép sebességének növelésére vagy csökkentésére, és ideális esetben kideríti majd, hogy a gépsor mely részében merült fel műszaki fennakadás. Ha például a kartonozóban történt a meghibásodás, a rendszer
a töltést az óránkénti 10 000 palackról 3 000 palackra csökkentheti,
és a hiba elhárítása után ismét felfuttathatja az eredeti teljesítményre. A gyártó gépsorok ideális sebességei előre be lesznek állítva, és
az adott helyzet szerint majd szabályozhatók lesznek. A gyártás sebességét tehát majd nem az operátornak kell irányítania, mint jelenleg. „Először azonban értékelnünk kell, hogy az ezzel szerzendő
nyereség megéri e a beruházást,” tette hozzá Tomáš Bryzgal.
Szerző: Petr Pohorský

A TELJESÍTMÉNY OBJEKTÍVEBB ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A KONSZERNEN BELÜL
Ennek a beruházásnak köszönhetően, a Karlovy Vary-i gyártóüzem PernodRicard konszern által előírt 55,5 %-os OEE elvárása 61,5 %-ra javult. Ma a Karlovarská Becherovka – a töltő gépsor

www.kropf-solutions.hu
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A Dolgok Internete

Ipar

4.

VÁRJUK ÖNT AZ EMO KIÁLLÍTÁSON!
B56-OS STAND, 27-ES CSARNOK
2017. SZEPTEMBER 18. - 23.
 DR$,.JHđKKİSđRNM@,@Y@JADLTS@SI@SDKIDRJŅQŜIpar 4.0.
infrastruktúráját, amely a legújabb generációs Smooth CNC
technológiára épül.

A Mazak és ügyfelei már sikeresen alkalmazzák a Smooth
Technológiát, melynek segítségével biztonságosan tudják
létrehozni, kinyerni és analizálni az információt a gép- és gyártási
@C@SNJAłK ÜFXGNYY@KġSQD@,@Y@J@U@KłRHCDIŜMXNLNMJŅUDSġRS 
@LġFL@F@R@AAFXđQSđRHJ@O@BHSđRSġR@IŅUňCHFHS@KHYđKSFXđQđS 
a Mazak iSmart Factory-t.
(RLDQIDLDF@FXđQSđRSDBGMNKłFH@IŅUňIġS@JHđKKİSđRNM 
a 27-es csarnokban, a B56-os standon!

Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o
Magyarországi Fióktelepe
2038, Sóskút
Bánki Donát utca 1.
T: +36-23/920-480
W: www.mazakeu.hu
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Munkadarab megfogás
szakértelem helyben.
Kitagawa Europe Magyarországon

második műveletre, és a pontatlanságot
az egyes műveletek során folyamatosan
továbbviheti. A tervező csapat együttműködik Önnel, hogy megfelelő legyen
a hátsó ütköztetés és a pofa-kialakítása
annak érdekében, hogy a munkadarabot
biztonságosan rögzítse.

Minden globális vállalat számára a helyi kapcsolatok a legfontosabbak közé tartoznak, különösen
akkor, ha magas műszaki tartalmú termékeket támogatnak, mint például az gépi tokmányok és
körasztalok.

PU (PULL LOCK)
LEHÚZÓ SOROZATÚ TOKMÁNY

használni kezdik azok a gépkezelők, akik
egy sokoldalú tokmányt akarnak, könnyen
beállíthatók a kis mennyiségű termelés
vagy a nagy mennyiségű gyártás érdekében növelve az Ön gépének képességét.

PW (POWER WING)
LEHÚZÓ TOKMÁNYSOROZAT

BILLENŐ MUNKAASZTAL
ÖSSZEÁLLÍTÁS

a B200 sorozat), de rendelkezik behúzó
funkcióval is, amely lehetővé teszi, hogy
megszüntesse az pofa emelését és magas
Z tengely reprodukálhatóságot biztosít.
Használhatók a szabványos B200-as sorozat pofák, ezáltal a tokmányt gyorsan
A Kitagawa világszerte működő vállalatként folyamatosan bővíti szaktudását és
kompetenciáját a munkadarab megfogásban az egész világon. Jól ismertek a
szabványos rögzítő megoldásaik (például
B-200 és BB-200 tokmányok) Európában
is a kiváló minőségű Kitagawa termékcsaládra épülő fejlett és testre szabott megoldások széles választékát kínáljuk.
Annak érdekében, hogy ezt a szakértelmet és a minőséget európai ügyfeleink számára is biztosítani tudjuk 2016
elején Németországban egy szakemberekből álló csoportot hoztunk létre. Ezzel
is támogassuk Önt minden munkadarab
megfogási kihívás megoldásában az új
projekteknél vagy a napi üzleti tevékenységekben.
A német alapcsapatot Németországból Daniel Brettschneider és Japánból
Atsushi Ogahara urak alkotják. Egyéves
integráció és képzés után a Kitagawa németországi csapata készen áll és szorosan
kapcsolódik Japán, az Egyesült Királyság

és a világ többi részén dolgozó szakembereinkkel.
Ogahara úr sokéves tapasztalatot szerzett a Kitagawa Iron Works cégnél, a termékfejlesztésre összpontosítva és speciális megoldások tervezésével mintegy 60
magasan képzett szakmérnök csapatával.
Brettschneider úr 2008-ban kezdett
a Kitagawa Németországnál. Kezdetben
szervizelésre és javításra szakosodott és
haladt a műszaki értékesítés felé. Végül
belépett a dedikált munkadarab-megfogó tréningprogramba, melynek köszönhetően Japánba és Európában utazott,
hogy első kézből további tapasztalatokat
szerezzen.
A felhasználókkal és a szerszámgép
gyártókkal együtt termékkoncepciókat
dolgozhatunk ki és fejlett megoldásokat
kínálunk. A projekt kezdetétől egészen a
termelés alatt és azon túl.
Kérjük, olvassa el az alábbiakban egyegy kis szakaszt a tervező csapatunk által
készített speciális megoldásokról!
ProdEngineer
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A PW tokmány az OP10 munkafolyamathoz illeszkedik a pofa visszahúzódása, a
kiegyenlítő funkció és a kúpos felületek
megfogásával. Lényegében ez a tokmány lehetővé teszi, hogy biztonságosan
megfogja a rendkívül szabálytalan és
/ vagy durva munkadarabot (azaz öntvényeket és kovácsolt alkatrészeket), és
lehetővé teszi a pontosan megmunkált
felületek előállítását. A kezdeti művelethez nagyon fontos, hogy a munkadarab
megfelelően jól legyen rögzítve, hogy
ne legyen rezgés vagy helytelen felszerelés. Ellenkező esetben a megmunkált
felület pontatlan lesz. Ez hatással lehet a

Az alkatrész megfogó megoldásaink nem
korlátozódnak csak az eszterga gépekre,
a gépi tokmányaink gyakran fel vannak
szerelve a körasztalokra. A gép tokmányok (pneumatikus vagy hidraulikus működtetésűek) közvetlenül a körasztalra,
vagy a billenő munkaasztalra szerelhetők
az ábra szerint. A különféle pneumatikus
vagy hidraulikus igényeket a gépi tokmányokhoz vagy a munkadarab megfogó
rendszerekhez hatékony és robusztus
csővezeték kialakítással és forgócsuklókkal szállítjuk.

Alkalmas a második művelethez, hogy
kiegészítse és megfogja az első műveletben előállított felületeket. A PU tokmány
egy nagyon pontos tokmány, amelynek
ismételhetősége 5 mikron alatt van. Ez a
tokmány visszahúzó mechanizmusú kialakítás, a munkadarabot egy hátsó ütközőre
húzza, amely biztosítja a biztonságos fogást és a hosszú távú stabil pontosságot.
Nagy sebességű vágásnál lehetővé teszi
az alkatrészek előállításához szükséges idő
csökkentését. Ez a tokmány ideális nagy
mennyiségű, nagy pontosságú gyártáshoz.
DL (DUAL LOCK) SERIES CHUCK
A Dual Lock (DL) sorozatú tokmány a
szabványos sugárirányú megfogó rugalmasságával rendelkező tokmány (mint pl.

www.kitagawaeurope.hu
ProdEngineer
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Megduplázott darabszámok
a Meusburger új szinkronművével
emeletes szerszámokhoz

Az új HELISET PLUS kézi mérőkészülék
optimalizálja a komplex szerszámok
megmunkálási idejét

Az emeletes szerszámok osztósíkjainak egyidejű nyitására a Meusburger az E 8630 precíz szinkronművet két kompakt kivitelben kínálja. A 3-as illetve 4-es modulú fogaslécekkel és fogaskerekekkel
szállítható szinkronművet kimagasló pontosság és minőség jellemzi. A zárt háznak köszönhetően
biztosított a legjobb stabilitás és legmagasabb biztonság.
HATÉKONYABB ÉS PONTOSABB
GYÁRTÁS
Az emeletes szerszámok alkalmazásával
növelhető a termelékenység. A hagyományos szerszámokhoz képest így egy
fröccssöntési ciklus alatt megduplázható a
darabszám. Mindez anélkül, hogy növelni
keljen a szerszám záróerejét. A Meusburger,
mint szabványosított alkatrészek gyártója, az emeletes szerszámokhoz az E 8630
szinkronművet ajánlja. A terméket a kimagasló minőség jellemzi, hiszen köszörült,
indukciósan edzett fogaslécekkel és fogaskerekekkel kerül forgalomba. A 3-as illetve
4-es modulú fogaslécek 800-1200 mm
hosszban szállíthatóak. A finomfogazatnak
köszönhetően az osztósíkok rendkívül pontos, egyidejű nyitása érhető el.

A WALTER az új HELISET PLUS kézi mérőkészülékkel a komplex szerszámok szikraforgácsolásánál
a megmunkálási idő akár 30%-os csökkentését eredményező megoldást mutat be.
Ehhez a HELISET PLUS a gyártási folyamatba integrálható, és az ed-dig a szerszám-előkészítésben, ill. a szikraforgácsoló gépen jelent-kező mérési műveletek a fő idővel párhuzamosan a HELISET PLUS
mérőkészüléken végezhetők.
Az áttekinthető kezelőfelülettel, a magától értetődő érintőké-pernyős kezeléssel, a mérési pontok gyors pozicionálását lehetővé
tevő valós idejű felülvilágított képpel, valamint a már mért szer-számvágóélek megjelenítésével a készüléket minden felhasználó
azonnal és programozás nélkül kezelni tudja. Az XML formátumú
integrált adatátvitel a szikraforgácsoló gép Walter Window üzem-módjába vagy a HELICHECK mérőgépre ugyancsak értékes munka-időt takarít meg. A HELISET PLUS legfeljebb 350 mm-es átmérőjű és
400 mm hosszúságú szerszámok mérésére alkalmas.
A felszereltség magába foglalja a felállítható asztal és a mun-kahelyi állvány mellett a kézi tengelyállítást, az ISO 50-es orsót, va-lamint a 45-szörös nagyítású és felülvilágító áteső fényű kamerát..
Köszörűkorongok mérésére a HELISET PLUS ugyancsak alkalmas.
HELISET PLUS kézi mérőkészülék

www.walter-machines.com
LEGJOBB STABILITÁST ÉS HOSSZÚ
ÉLETTARTAM KOMPAKT KIVITEL
MELLETT
Megduplázott darabszámok a Meusburger új szinkronművével emeletes szerszámokhoz
A zárt ház maximális stabilitást és biztonságos üzemeltetést garantál. A termék további előnye az erőt felvevő csúszólapok DLC
bevonata. Összehasonlítva hagyományos
megoldásokkal a kopás jelentősen csökkenthető, megnövelve így az alkatrészek
élettartamát. A termék kifejlesztésénél egy
kompakt kivitel biztosítása fontos szerepet
játszott. Így kisméretű fröccsöntő gépeknél is alkalmazható. Az alkatrész könnyen
pozícionálható és beszerelhető. Rögzítése
kimart zsebekbe vagy illesztőfuratokkal
történik.

www.meusburger.com

CSUPÁN NÉHÁNY KATTINTÁSSAL
A MEGFELELŐ KIVITELHEZ
A megfelelő termék gyors és egyszerű kiválasztását a webáruházban táblázatok és termékinformációk segítik. Fontos figyelembe
venni, például a maximális terhelhetőséget vagy az üzemi hőmérsékletet. Csupán

néhány kattintással összeállítható a kívánt
termék, előállíthatók és letölthetők a 3D
adatok. A Meusburgertől megszokott módon a szinkronmű azonnal raktárról szállítható. Júniusban a Meusburger You Tube
csatornáján megtekinthető lesz egy “Műszaki tanácsok” videó a termékkel kapcsolatos egyéb tudnivalókról.

Meusburger – Setting Standards
A Meusburger vállalat a nagy pontosságú normáliák piacvezetője. Világszerte
több mint 17.000 ügyfél használja a szabványosítás előnyeit és profitál az acélmegmunkálás több mint 50 éves tapasztalatából. Egy átfogó normáliaprogram
kombinálva a műhelyfelszerelés számára kínált kiváló minőségű termékekkel,
megbízható globális partnerré tette a Meusburgert a kivágó és fröccsöntő szerszám, valamint a gépgyártás számára.

25 éve az Önök szolgálatában!

gálata,
• Láb- és kézvédő eszközök, védőruházat típusvizs
tanúsítása és ellenőrzése (NB 1524)
álata
• Bőr és bőrtermékek, lábbelik, táskák stb. vizsg
• Ruházati termékek minőségi kifogásainak vizsg
• Műszaki és minőségirányítási tanácsadás
• Kutatás-fejlesztés
ipari
• Szakmai oktatás – védőeszközök, bőr- és cipő
folyamatok
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www.bimeo.hu

BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft.
1047 Budapest, Attila u. 64.
Telefon: 06 (1) 272-0011, e-mail: bimeo@bimeo.hu
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Az Aventics Hungary Kft.
az Év Gyára

és az internet adta lehetőségeket, amelyek a digitalizált gyártás
alapjait adják. Ezek olyan előnyöket tudnak nyújtani, melyekkel egyszerűsíteni, szabványosítani, racionalizálni tudják a termelést. Ha
kezdetben még nem is tudatosan, de az Ipar 4.0 elvárásainak megfelelő szemléletben fogott neki az üzemegység a változtatásoknak.
„Külön örömet jelent számunkra, hogy akkor érkezik hozzánk ez a
díj, mikor két rendkívül fontos jubileumot is ünneplünk” – tette hozzá
az igazgató. Az AVENTICS ebben az évben rendezte meg tizedik alkalommal nemzetközi Pneumobil Versenyét, ahol mérnökhallgatók
által épített léghajtányok csapatai versenyeznek, illetve idén lesz
ötven éves a pneumatikagyártás Egerben. „A szakmai zsűri mindössze egy pillanatkép erejéig láthatott bele életünkbe és munkánkba,
ez alapján értékelte teljesítményünket. Azonban nem állhatunk meg,
arra törekszünk, hogy minden nap egy lépéssel többet tegyünk meg
versenytársainknál. Ezt a szemléletet képviseljük a gyárban, ami beépült a kultúránkba. Csak így tudunk ebben a dinamikusan változó piaci környezetben érvényesülni és versenyképesek maradni” – vélekedik
a vezető.

A legjobbak között az egri pneumatikai üzem
Átadták az Év Gyára 2016 díjait május 5-én az Öbölházban. Három vállalat viselheti a kitüntető
címet, valamint további nyolc kategóriában hirdetettek győztest a szervezők. A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott pályázat azzal a céllal jött létre, hogy szektortól függetlenül
megtalálja az év legjobb hazai termelőegységeit. Az összetett díjat a pneumatikai gyártó Aventics
Hungary Kft. nyerte a tíz milliárd forint feletti éves nettó árbevétellel rendelkező vállalatok között.
Második alkalommal hirdette meg
az Év Gyára versenyt a GyártásTrend
technológiai magazin és a PPH Media,
melynek célja, hogy szektortól függetlenül megtalálja az év legjobb hazai termelőegységeit. A május 5-i díjátadón a
Nemzetgazdasági Minisztérium iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért
felelős helyettes államtitkára, Pomázi
Gyula, mint a zsűri tagja kiemelte, hogy
a tárca támogatja a versenyt, mely a
gyártó és termelő cégek széles körének
biztosít lehetőséget a megmérettetésre. Gödri István
„A magyar GDP-n belül az ipari termelés
részaránya folyamatosan nő, amelyhez a versenyben részt vevő cégek
is jelentősen hozzátesznek” – tette hozzá a helyettes államtitkár. A
kétfordulós versenyen a szakmai zsűri helyszíni értékelését követően, idén hét vállalat került a döntőbe: a versenyzők között műanyagipari gyártó, textilipari vállalat, ipari automatizálással foglalkozó
multinacionális cég, gyógyszergyártó telephely és repülőgépipari
szereplő is indult a címért. Az összetett díjat a pneumatikai gyártó
Aventics Hungary Kft. nyerte a tíz milliárd forint feletti éves nettó
árbevétellel rendelkező vállalatok között, miután három fő kategóri-

ában - Legjobb menedzsment folyamatok, Gyártástámogató folyamatok, Energiahatékonyság - is legjobbnak bizonyult.
„Nagy megtiszteltetés, hogy cégünk elnyerte az Év gyára 2016
díjat, büszkék vagyunk erre a kivételes elismerésre, melyhez hasonlóban egy vállalat csak ritkán részesülhet” – mondta Gödri István, az
Aventics Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Az elmúlt tíz évben az
egri pneumatikai üzem munkatársai azon dolgoztak, hogy folyamatosan növeljék a gyár versenyképességét, javítsák folyamataikat,
amelyhez mindig a legmodernebb technológiákat hívták segítségül. Rendszerbe foglalták az automatizálás, a szenzortechnológia
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www. aventics.hu

www. aventics.hu

Az AVENTICS-ről
Az AVENTICS a pneumatikai komponensek és rendszerek,
valamint az egyedi alkalmazások egyik piacvezető gyártója. A pneumatikai szakemberek az ipari automatizálás
területére kínálnak termékeket és szolgáltatásokat, középpontba helyezve a haszongépjárművek, valamint az
élelmiszeripari és vasúti járművek, az orvostudomány, az
energetikai és a hajózási technológia területét. Az elektronika integrációjának, a korszerű anyagok felhasználásának
és az olyan tendenciákra való összpontosításnak köszönhetően, mint a gépbiztonság és az Ipar 4.0, az AVENTICS
a felhasználó- és környezetbarát megoldások úttörőjének
számít. Az AVENTICS kereken 150 éves pneumatikai tapasztalattal rendelkezik és világszerte kétezer dolgozót
foglalkoztat. A németországi (Laatzen), a franciaországi
(Bonneville), a magyarországi (Eger), az egyesült államokbeli (Lexington) és a kínai (Changzhou) gyártási telephelyek mellett az AVENTICS több mint kilencven országban
van jelen. A cégcsoport többféle tanúsítással is rendelkezik, mint pl. ISO 9001 és ISO/TS 16949 szerinti minőségbiztosítás, ISO 50001 szerinti energiagazdálkodási és ISO
14001 szerinti környezetközpontú irányítási tanúsítvány.

www.pneumatika.hu

www.pneumobil.hu
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25 éves az Eckerle
Magyarországon
– interjú Joachim Eckerlével

Mennyire meghatározó világszerte a magyar gyártás?
JE: A magyar üzemek alapvetően az európai piacot látják el termékeinkkel - legyen szó széria gyártásról vagy az industrie üzletág
termék és folyamatfejlesztői munkájáról. Az öreg kontinensen tehát
meghatározó szerepe van a magyar üzemeknek és a magyar szakembereknek, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a korábban a kiskőrösi industrie üzletágat vezető Hubina Péter lett az automatizálási
üzletág nemzetközi vezetője. Persze nem szabad megfeledkezni a
romániai telephelyünkről, ami jelenleg még jóval kisebb forgalmat
bonyolít. Az amerikai piacot Mexikó, az ázsiait pedig a kínai bázisunk szolgálja ki.
Milyen fejlesztések várhatóak Magyarországon?
JE: A helyi fejlesztéseknek jelentős korlátot szab az egyre erősebb munkaerőhiány, leginkább emiatt jelent olykor problémát,
hogy új megbízásokat vállaljunk. Ennek ellenére Bólyon egy új
üzemegységet béreltünk, ahol a fröccsöntő tevékenységünket
bővítjük. Ezzel a lépéssel a cégcsoport európai fröccsöntő központját hozzuk létre Baranya megyében. Az első gépek három
műszakban kezdték meg a termelést az új telephelyen. A további
gépeket az év végéig telepítjük, a beruházással pedig összesen
hatvan fröccsöntő berendezést helyezünk üzembe. A fejlesztés
keretében többek között fröccsöntő technológusok felvételét
is tervezzük, akik magát a technológiát optimalizálják majd. A
meglévő gépek lépésenkénti automatizálására magasan képzett
mérnököket alkalmazunk, melyhez Industrie üzletágunk meglévő kapacitásait vesszük igénybe. A gépesítés ugyanis megoldást
jelenthet a munkaerőhiányra is. A projekt teljes nagysága eddig
850.000 euróra tehető, de a vevői igények miatt további 450.000
euró beruházás növekedéssel számolunk. Ehhez körülbelül
250.000 euró összegben átépítések, ingatlan beruházás, valamint
járulékos költségek társulnak.
Hogyan értékeli az Eckerle cég Magyarországon töltött 25 évét?
JE: Persze minden vállalkozásban vannak hullámvölgyek, olykor
a gazdasági környezet vagy a munkaerő piac okozta nehézségek
jelentenek kihívást, de összességében elmondható, hogy sikeres
éveket tudhatunk a hátunk mögött. A siker hátterében pedig egyértelműen az emberek állnak, sokan ugyanis a kezdetek óta velünk
dolgoznak azon, hogy a vállalat az ügyfelek és saját igényeinknek
megfelelően működjön. Arra törekszünk, hogy közösséget építsünk,
ahová az emberek szeretnek bejárni, és ahol mindenki egyenrangú
- függetlenül a beosztásától.
Evezzünk egy picit személyesebb vizekre: mesélne arról, hogy mivel
tölti egy cégtulajdonos a szabadidejét?
JE: Először is azzal kezdeném, hogy ugyan már nem élek folyamatosan Magyarországon, nagyon szeretek eljönni Kiskőrösre, mert
alapvetően azt látom, hogy a magyarok nagyon kedves emberek. A
szabadidőmben egyébként legszívesebben pont ezért az emberek
szerepelnek középpontban. Fontosak számomra a baráti kapcsolatok, a hosszas társalgások, a véleménycsere, a közös főzések. Szeretek a szabadban sétálni, vagy ezzel összekötve golfozni, de nagyon
kikapcsol például egy pár órás lovas kocsizás a pusztában. A műszaki sportok is vonzanak, időnként hobbi repülni is szoktam.

Immáron 25 éve képviseli hazánkban az Eckerle Magyarország Automotive és Industrie üzletágai
a cégcsoport teljes szériagyártási, termék- és folyamatfejlesztési, valamint műanyag technológiai
tevékenységeit. A jubiláló kiskőrösi üzem mellett, tíz éve Bólyon, valamint ma már Császártöltésen
és Zalaegerszegen is megtalálhatóak gyáregységeik. Magyarországon összesen 1200 fő dolgozik,
így az Eckerle cégcsoport nemzetközi munkavállalói létszámának több mint egyharmadát már hazánkban foglalkoztatja a vállalat. A kezdetekről és az azóta eltelt 25 évről Joachim Eckerlével, az
Eckerle tulajdonosával beszélgettünk.
Miért épült Magyarországon üzemegység huszonöt évvel ezelőtt?
Joachim Eckerle: Családi vállalkozásként alapította meg a németországi
Baden tartományban édesapám ezerkilencszázhatvannyolcban az Eckerle
Gruppe-t, mely egy egyszerű lakatosműhelyként kezdte meg tevékenységét.
A megbízások száma azonban gyorsan
nőtt, az évek során a vállalat multinacionális céggé nőtte ki magát. A nemzetközi terjeszkedésnek az első lépése
volt a kilencvenegyes magyarországi Joachim Eckerle
üzemnyitás, apukámnak Kiskőrösön
nyílt lehetősége arra, hogy bérmunkával elkezdje a Németországon
kívüli gyártást.
Miért éppen hazánkat választották kilencvenegyben?
JE: Alapvetően két okra vezethető vissza a döntés: a rendszerváltás után Magyarországon óriási lehetőség volt a fejlődésre, hiszen a
frissen szabaddá vált piac nagy potenciált rejtett magában, másrészt
pedig a némethez képest a magyar bérköltségek jóval kedvezőbb
feltételeket biztosított a gyártásra, magyarán költséghatékonyság
szempontjából is jobb adottságúnak bizonyult Magyarország.
Milyen tevékenységgel indult a magyarországi munka?
JE: Németországban bérmunkát végeztünk, ezerkilencszázkilencvenegyben nagyjából háromszázan dolgoztak a helyi üzemben,
közülük kétszázan foglalkoztak szénkefe szereléssel. A terv az volt,
hogy két év alatt száz fősre bővítjük a kiskőrösi üzem létszámát, s
így a termelés egy részét át tudjuk helyezni a Bács-Kiskun megyei
településre.
Milyen szerepe volt Önnek az üzemindulásban?
JE: Édesapám fontos szerepet szánt nekem a magyarországi
telephelyfejlesztésben, mivel azt érezte, hogy a fejlődés csak akkor
lehet garantált, ha a cég a család kezében marad, így huszonhat
évesen az én feladatom lett az új üzem beindítása. Szakmai tapasztalatom természetesen csak részben volt adott: ugyan végeztem
műszaki szakirányon egyetemet, azt követően pedig két-három
munkahelyem is akadt, dolgoztam időközben például a Boschnál
is alkalmazottként, de vezetői múlttal nem rendelkeztem, így igazi
mélyvíz volt számomra ez a kihívás. Hogyan kell céget alapítani?

Hogyan kell céget vezetni? Hogyan kell munkákat koordinálni? Ezzel kapcsolatosan mind „élesben” szívtam magamba a tudást.
Milyenek voltak az első benyomások Magyarországgal kapcsolatosan?
JE: Az elsőre látható volt, hogy az ország jelentős gazdasági
elmaradásban van Nyugat-Európához képest, de infrastrukturális
problémák is akadtak. Az éjszakai áram például olyan gyenge volt,
hogy ki kellett kapcsolnunk a gépeket a takarékosság miatt. Viszont
az embereket nagyon pozitív hangulat jellemezte, mert tudták: ha
fejlődni szeretnének és pénzt keresnének, erre most minden lehetőség adott - éppen ezért az országban hirtelen megjelent több
százezer vállalkozó. A mi szempontunkból pedig az is előnyösnek
bizonyult, hogy a külföldi tőke, a külföldi befektetők megítélése szintén nagyon pozitív volt, mert ebben is látták a fejlődés lehetőségét.
Meddig élt Magyarországon?
JE: Az elképzelés szerint két évet kellett volna itt töltenem, de
aztán úgy alakultak a feladataim, hogy Magyarországon ragadtam.
Tizenkét év után fordult elő először az, hogy hosszabb időre Németországba utaztam, négy hetet töltöttem szülőföldemen. Ez persze
nem csak a véletlennek köszönhető, jelentős fejlődésen ment át a
magyar cég, kilencvennégyben például a Bosch kizárólagos szereléstechnikai képviselői lettünk, így szükség volt arra, hogy helyi
szinten koordináljam a folyamatokat. A Bosch-sal kötött együttműködés komoly kihívást jelentett számunkra, de ebben az esetben is
alátámasztást nyert a „mindig megoldás” szlogenünk, az összes új
feladatot sikerült gond nélkül abszolválnunk.
A fejlődés kézzel fogható volt a huszonöt év során, immáron négy
telephelyen tevékeny a vállalat. Mik voltak a legfontosabb mérföldkövek?
JE: A kiskőrösi üzemegység után kétezerhatban egy vegyes vállalkozással fröccsöntő üzemet nyitottunk Császártöltésen, amely
egy mindössze háromezer fős település. Sokan megkérdőjelezték
ezt a beruházást, de a megrendelés állomány azt igazolta, hogy
jó döntést hoztunk. Magyarország egyik legnagyobb négykomponensű fröccsöntő üzeme működik a Bács-Kiskun megyei településen. Ezt követően egy nemzetközi megállapodás, a Schunk
Modultechnik tevékenységeinek átvétele hozott bővülést, a vállalat
ugyanis Bólyon is üzemeltett csarnokot. Mi ezt az üzemet vettük át,
és itt is bérmunkával kezdtük meg a gyártást. A negyedik állomás
pedig az Atlanta a Elektrosysteme GmbH zalaegerszegi telephelyének átvétele volt, kétezer-tizennégy óta végzünk itt szériagyártást.
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Az Eckerle Magyarországról
Az Eckerle Gruppe története 1968-ig nyúlik vissza, amikor
családi vállalkozásként megalapították a németországi Baden
tartományban. Az idők folyamán lakatos műhelyből folyamatosan fejlődő, multinacionális vállalattá nőtte ki magát.
Gyáregységeiben jelenleg öt ország, több mint négyezerkettőszáz dolgozója számára biztosít álláslehetőséget. Tevékenységei között elektromotorok EC modul- és szénkeferendszer
tervezése, előállítása, komplex fröccsöntött műanyag-, stancolt alkatrészek gyártása, manuális és automatizált gyártósorok fejlesztése, CNC megmunkálás, valamint ipari rendszerkomponensek értékesítése is megtalálható.
1991-ben a kiskőrösi telephely szénkefe gyártásával megkezdődött az Eckerle magyarországi működése. Néhány évvel
később automatizálással, valamint CNC megmunkálással bővült az üzemi termelés. 1994-ben hazai forgalmazójává vált a
Schmidt Technology, valamint a Bosch Rexroth termékeinek,
melynek köszönhetően az Eckerle Magyarország húszévnyi
szakmai tapasztalatot tudhat magáénak ezen termékek kereskedelmében és felhasználásában. 2000 óta műanyag technológiában és stancolt alkatrészek gyártásában is kiemelt minőségű termékkínálattal rendelkezik. A vállalat további egységei
Császártöltésen, Bólyon és Zalaegerszegen találhatóak, ahol
az egyedi megrendelésektől a szériagyártásig áll vevői rendelkezésére.

www.hu.eckerle-industrie.com

ProdEngineer

35

KIÁLLÍTÁS > INNOVÁCIÓ > FELÜLETTECHNOLÓGIA > MEGMUNKÁLÁS > BIZTONSÁGTECHNIKA > AUTOMATIZÁLÁS > MŰSZAKI FEJLESZTÉS >MŰSZAKI
MŰSZAKIHÍREK
HÍREK

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2:
több mint 54 jóváhagyás 10 gyártó
27 féle típusú járművéhez
A négyévszakos abroncsok területén 40 év kutatás, fejlesztés és innováció eredményeképpen
nem egészen 2 évvel ezelőtti bevezetése óta a Goodyear legújabb, díjnyertes abroncsa, a Vector
4Seasons Gen-2 egyre több vezető autógyártó jóváhagyását nyerte el: ez idáig 27 féle típusú autóhoz több mint 54-et, 10 gyártó az Audi, a Citroën, a Fiat, a Ford, az Opel, a Renault, a Seat, a Škoda,
a Smart és a Volkswagen gyáraiban.
A Goodyear a 70-es évek közepe óta tölt be
vezető szerepet a négyévszakos szegmensben, amely napjainkban az abroncsipar
egyik leggyorsabban növekvő kategóriája.
A járművezetők egyre inkább olyan megbízható abroncsokat keresnek, melyek a
különböző időjárási körülmények között
egész évben kiváló teljesítményt és gondtalan vezetést biztosítanak.
A Vector 4Seasons Gen-2 kiváló minőségét és teljesítményét neves európai

autós magazinok, például az Auto-Bild, az
Auto Express és az Auto, Motor und Sport
által elvégzett, független négyévszakos
abroncstesztek is elismerték. Elismerték
többek között az abroncs kiváló tapadását
nedves és száraz útfelületen, remek kezelhetőségét havas utakon és kitűnő gördülési ellenállását.
„Rendkívül büszkék vagyunk, hogy az
elmúlt két évben vezető autógyártók elsőszámú választása lett a Vector 4Season

A Goodyear
A Goodyear a világ egyik legnagyobb gumiabroncsgyártója. A
vállalat mintegy 66 000 embert
foglalkoztat a világon, a termékeit
pedig 22 ország 49 létesítményében állítja elő. Az ohiói Akronban
és a luxemburgi Colmar-Bergben
található két Innovációs Központjának célja: a legmodernebb
termékek és szolgáltatások kifejlesztése, melyek meghatározzák
az iparág technológiai és teljesítményi színvonalát.

www. goodyear.eu
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Gen-2” - mondta Nick Harley, a személyautó eredeti felszerelés (OE) részleg európai, közép-keleti és afrikai (EMEA) régiós
tevékenységért felelős ügyvezető igazgatója. „A négyévszakos abroncsok egyre népszerűbbek, és a Goodyear Vector 4Season
Gen-2 fejlett technológiája és kialakítása
kiváló minőséget kínálnak azon járművezetők számára, akik négyévszakos teljesítményt nyújtó abroncsokkal kívánják felszerelni autóikat”.

EMO Hannover, 2017 szeptember 18-23.

AUTOMATIZÁLÁS

TECHNOLOGY
EXCELLENCE

DIGITÁLIS GYÁR

ADDITÍV GYÁRTÁS

Tudjon meg többet a DMG MORI
EMO 2017 újdonságairól
emo.dmgmori.com

A Kardex Remstar legújabb
terméke: Az LR35 Module
Komissiózás szélsebesen

Apró cikkek hatékony
komissiózása
A Kardex Remstar LR 35 az
apró cikkek kigyűjtésére lett
kifejlesztve, amely kiszolgáló
nyílásonként 500 rendelési sor
feldolgozására képes óránként.
A készüléken egy, vagy több komissiózó állomás is kialakítható.
Energiahatékonysága és a
meglévő rendszerekbe történő
könnyű integrálhatósága
révén válik igen gazdaságos
raktározási megoldássá.

rövidebb utak
alacsonyabb személyzeti
költségek

kis helyigény

nagyobb komissiózási teljesítmény

kevesebb hibás
hozzáférés

kisebb
energiaköltség
gyorsabb
ROI

Tudjon meg többet személyre szabott megoldási javaslatainkról – szívesen állunk rendelkezésére!
www.kardex-remstar.hu

00 36 23 507 153

info.remstar.hu@kardex.com

